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Pod severnými výbežkami Nízkych Tatier, na sútoku Belej a Váhu, sa nachádza turistické, hospodárske a
kultúrne centrum horného Liptova, mesto Liptovský Hrádok. Bolo pomenované podľa jedného z troch hradov,
nachádzajúcich sa na území dnešného Liptova – Hrádku.
Liptovský Hrádok sa začal významnejšie rozvíjať najmä na začiatku 18. storočia z osady založenejhrádockým
panstvom pri sklade soli, medi, železa, ktorá sa postupne vyvinula na dôležité trhové centrum hornoliptovských
dejín. V minulosti rozvoj mesta najviac podporili lesotechnické stavby – píly, hrable, vodné nádrže, sklady,
pltiská. Charakter mesta určovalo baníctvo, lesníctvo a drevárstvo.
V roku 1796 lesný prefekt František Wissner založil lesnícku školu, jedinú svojho druhu v Uhorsku, ktorá je
označovaná za najstaršiu v Strednej Európe.

Prvá lesnícka škola

Gotický a renesančný kaštieľ

Klasicistický rímskokat.
kostol

Zo svetských kultúrno-historických pamiatok sa okrem komplexu gotickéh hradu zo 14. storočia a
renesančného kaštieľa s opevnením zo 17. storočia zachovali medzi Liptovským Hrádkom a Kráľovou Lehotou
objekty zvonice a vážnice bývalej huty z roku 1792. Lesnícku a drevársku minulosť mesta pripomínajú
klasicistické jednopodlažné domy z 18. a prvej polovice 19. storočia po stranách chránenej, viac ako 200 ročnej
lipovej aleje a klasistická budova bývalej lesníckej školy. K sakrálnym pamiatkam mesta patrí klasicistický
rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1790 s pôvodným interiérom a ranogotický
rímskokatolícky kostol sv. Martina z druhej polovice 13. storočia v mestskej časti Dovalovo. Protifašistický
odboj a svetové vojny pripomínajú viaceré pamätné tabule a pomník padlých v prvej a druhej svetovej vojne.
V blízkosti hradu sa nachádza chránený areál Hrádockého arboréta s viacerými druhmi cudzokrajných drevín.
Prírodnou zaujímavosčou a pamiatkou je Mašiansky balvan východne od mesta na ľavom prebhu Váhu.

Hradocké arborétum

Katolícky a evanjelický kostol
v Dovalove

Chránená lipová alej,
vysadená v roku 1777

Súčasnosť mesta sa opiera o telekomunikačné a drevospracujúce podniky, lesný a stavebný závod, lesný a
včelársky výskum a taktiež o päť stredných škôl. Bohatý celoročný program v meste a okolí dopĺňajú možnosti
športového vyžitia pre vodákov, lyžiarov, turistov, rybárov a poľovníkov.
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