
Ahoj! 

Dnes se seznámíš s libereckou historií z doby II. světové války, a to formou historické vycházky. 

Odpovědi v pracovním listě zodpovíš podle textů, které se nacházejí na různých místech města. 

Pokud půjdeš podle trasy, vše se o Liberci dozvíš a něco uvidíš i na vlastní oči. 

Na vycházku si vezmi něco na psaní, pracovní list, popř. i mapu Liberce. 

 

1. zastávka=1.text:  ZŠ Oblačná – nedaleko hlavního vchodu. 
2. zastávka: Vydej se od ZŠ Oblačné ulicí Komenského až k ulici Jablonecká. Zde na křižovatce se 

nachází 2. text.  
3. zastávka: Z křižovatky ulic Komenského a Jablonecká sejdi k parku před Grandhotelem Zlatý 

Lev. (Gutenbergova ulice). Text je u dvanácti měsíčků – pozor! Našlapuj opatrně, ať 
nepošlapeš rašící narcisy! 

4.  zastávka: Sejdi k přechodu pro chodce přes ulici Palachova a u České spořitelny (Felberova 
ulice) máš další text. 

5. zastávka: Nyní jdi k radnici a přejdi na přechodu pro chodce k nové budově magistrátu. 
Odtud je to kousek ke knihovně. Zajímat by ses měl i o most. 

6. zastávka: Pokud stojíš čelem ke knihovně, vpravo u ní uvidíš schodiště dolů. Sejdi ho. 
Až budeš téměř dole, vpravo stojí zbytek budovy s popravištěm (nahoře má zábradlí). 
Text je dole pod schodištěm. Budovy policie a bývalé prostory válečné výroby uvidíš vpravo. 

7. zastávka: Z Pastýřské ulice vyraz k ulici Sokolská – přejdi na druhou stranu. Hned u přechodu 
je schodiště nahoru – vyjdi ho a ocitneš se na parkovišti před Pizzerií Maškovka. Zde je 
schodiště dolů mezi Maškovkou a sociálním úřadem (vínová budova). Použij ho a od základní 
umělecké školy vystoupej kopec – Tovaryšský vrch. A jsi na Sokolovském náměstí. 
Pokračuj rovně – přes přechod a projdi mezi střední zdravotnickou školou a Budvarkou – po 
schodech dolů. Zde se nachází další text. 

8. zastávka: Otoč se zády ke krytu a podívej se mírně vlevo. Uvidíš mimo jiné i Centrum léčebné 
rehabilitace. Zde se nachází Papírové náměstí a tvůj cíl s posledními řádky. 

 

Dbej o svou bezpečnost a přecházej ulici jen v tom případě, když to bude bezpečné. Využívej 
přechody pro chodce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Liberec za II. světové války – pracovní list 

 

1. Kolik chleba, pečiva a mouky bys jako „normálně pracující“ dostal na 
týden? 

2. Koho muselo město Liberec nuceně ubytovat?  Uveď alespoň dva 
příklady. 

3. Dnes je Partyzánská ulice spojována především s gymnáziem. Za války to 
ale bylo jinak. Podél této ulice bylo postaveno zázemí pro letiště. Uveď 
alespoň dva příklady toho, k čemu tyto prostory sloužily. 

4. V které ulici stála a stále stojí Henleinova vila? 

5. Jak se jmenuje dnes ulice, kde sídlilo gestapo? Po kom má své jméno? 

6.  Jak se jmenovalo Šaldovo náměstí? A jak Náměstí Dr. Edvarda Beneše?   
7. Kolik procent libereckých židů válku přežilo a vrátilo se do Liberce?   
8. Pod kterým náměstí se nachází liberecký nejznámější podzemní kryt? 

 

Na dějinách Liberce z období II. světová války mě zaujalo/ překvapilo … 

 

P.S. Kdo by chtěl vidět Stolpersteine na vlastní oči, prohlédne si pořádně dlažbu 
chodníku pár metrů nad Grandhotelem Zlatý Lev. 

(Stolpersteine, čti štolprštajne, kameny zmizelých, upozorňují na bydliště židů 
zavražděných za války). 

 

 

 

 


