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ÚVOD 

Program rozvoje obce Lázně Libverda můžeme definovat jako strategický koncepční materiál, 

jehož cílem je vymezit hlavní oblasti v rámci rozvoje obce v předem vymezeném časovém 

horizontu. Program vychází z ekonomického, sociálního, demografického a společenského stavu 

obce. Má vymezit cesty, které povedou k vyšší prosperitě obce a uspokojí potřeby místních 

obyvatel. 

Program rozvoje bude oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení obce a také 

oporou rozhodovacích procesů, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního 

rozpočtu i dostupné dotace. 

Program rozvoje obce je rozčleněn na dvě části – analytickou a návrhovou. Analytická část  

charakterizuje situaci v obci na základě statistických dat a v závěru navrhuje východiska  

pro návrhovou část. Návrhová část navazuje na analytickou část tím, že pro zjištěná východiska, 

která vyplývají z analytické části, navrhuje nejvhodnější řešení. 

 

 

Návrhová část 

• Vize 

• Cíle 

• Opatření 

• Aktivity 

Analytická 
část 

Popis situace 
ve městě 

Vyhodnocení 
dat 
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SEZNAM ZKRATEK 

a.s. Akciová společnost  

ČOV Čistička odpadních vod  

ČR Česká republika  

ČSÚ Český statistický úřad  

EU Evropská unie  

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MŠ Mateřská škola  

ZŠ Základní škola  

NUTS LaNomenclature des Unites Territoriales Statistique - Nomenklatura územních 

statistických jednotek 

OÚ Obecní úřad  

RD Rodinný dům 

ROP Regionální operační program  

SDH Sbor dobrovolných hasičů  

SLDB Sčítání lidí domů a bytů  

s. r. o. Společnost s ručeným omezením  

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - silné stránky, slabé stránky, příležitosti, 

hrozby (základní kategorie pro souhrnnou analýzu) 

SZIF Státní intervenční fond  

TJ Tělovýchovná jednota 

ZUŠ Základní umělecká škola 

VPP Veřejně prospěšné práce 

FO Fyzická osoba 

PO Právnická osoba 

IZS Integrovaný záchranný systém 

CHKO Chráněná krajinná oblast  
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Program rozvoje obce schválilo Zastupitelstvo obce Lázně Libverda v souladu s § 84, odst. 2, 

písm. a), 

zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

Datum schválení: 

Číslo usnesení: 

Text usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Program rozvoje obce Lázně Libverda na léta 2018 

až 2022  v předloženém znění. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Území 

Tabulka 1 - Základní údaje o obci 

Název obce Lázně Libverda 

Status Obec 

Okres Liberec 

Kraj Liberecký 

Obec s rozšířenou působností Frýdlant 

Historická země Čechy 

Katastrální výměra 13, 23 km
2
 

Počet katastrálních území 1 

Zeměpisné souřadnice  50°53′25″ s. š., 15°11′26″ v. d. 

Nadmořská výška 432 - 1.124 m.n.m. 

Adresa obecního úřadu Lázně Libverda č. p. 16, 463 62 Hejnice 

Tel 482 322 151 

E-mail  info@laznelibverda.cz  

ID datové schránky yadbknd 

Webové stránky http://www.laznelibverda.cz/  

Zdroj:  http://www.laznelibverda.cz/cs/obec-4/ 

 

Tabulka 2 - Veřejná správa 

Úřad Město 

Stavební úřad Hejnice 

Finanční úřad Frýdlant 

Matriční úřad Hejnice 

Úřad práce Frýdlant 

Katastrální úřad Liberec 

OSSZ Liberec 

Živnostenský úřad Frýdlant 

Soud a státní zastupitelství Liberec 

Hygienická stanice Liberec 
Zdroj:  Statistika obcí a měst  

mailto:%20info@laznelibverda.cz
http://www.laznelibverda.cz/
http://www.laznelibverda.cz/cs/obec-4/
https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/564206?OpenDocument&Click=,%20http://www.obceamesta.info/obec-mesto/564206/Obec-Lazne-Libverda.html
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Poloha obce 

Lázně Libverda jsou lázeňská obec na severu České republiky, okres Liberec, Liberecký kraj. 

Leží na severním úpatí Jizerských hor, asi 1 km severně od Hejnic, 13 km východně od 

Frýdlantu a protéká jí Libverdský potok. 

Na katastrálním území obce se nachází nejvyšší hora Jizerských Hor – Smrk 1.124 m.n.m.  

Východní hranice katastrálního území je zároveň státní hranicí s Polskem. 

Poloha obce v rámci Libereckého kraje 

Obrázek 1 - Poloha obce v rámci Libereckého kraje 

 

Administrativní členění 

Lázně Libverda nejsou členěny na více částí obce ani katastrálních území. 

Historické souvislosti 

První zmínka o obci pochází z urbáře frýdlantského panství z roku 1381, jejími tehdejšími 

obyvateli byli patrně pastýři. Obec se stala známou zejména od 15. století, když se rozšířily 

pověsti o léčivosti zdejšího pramene. Tato zvěst se dostala až na drážďanský dvůr saského 
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kurfiřta Augusta I., který si roku 1583 nechal dovézt několik soudků této léčivé vody. O pár 

desetiletí později si ji nechal posílat také Albrecht z Valdštejna na svá vojenská tažení. 

Samotné lázně však začaly vznikat až ve druhé polovině 18. století za správy Jana Kryštofa 

Clama, kdy zde vznikala první léčebná zařízení a kdy byl také (roku 1785) podroben chemickým 

zkouškám nejstarší pramen – Boží voda. V letech 1786, 1793, 1805 a 1818 byly podchycovány 

další prameny pojmenované po členech rodiny ClamGallasů, vznikly tak prameny Mariin, 

Vilemínin, Eduardův, Josefinin, Bierbon a Hubertův. Za zakladatele lázní je považován Kristián 

Filip Clam-Gallas a jeho syn Kristián Kryštof Clam-Gallas. V době jejich panování byly 

postaveny mnohé lázeňské budovy a také empírový zámeček. Jak lázně získávaly na věhlasu, 

navštívil je 16. září 1779 sám císař Josef II. a v červnu a červenci 1807 ruská velkokněžna Anna 

Fjodorovna. V roce 1814 hudební skladatel Carl Maria von Weber při svém pobytu v lázních 

údajně čerpal inspiraci ze zdejších přírodních lokalit pro svou operu Čarostřelec. V letech 1840–

1843 v lázních pobýval také jazykovědec Josef Jungmann a později mimo jiné spisovatel Franz 

Kafka, přírodovědec Alexander von Humboldt, Josef Vítězslav Šimák, Jan Masaryk či Václav 

Talich. 

Ve zdejších lázních se také léčil Gustav Pfleger Moravský, který trpěl tuberkulózou, a z této 

nemoci se zde léčila i manželka českého spisovatele, historika a buditele Jana Erazima Vocele 

Barbora. 

Symboly města 

Znak 

V modrém štítě zlaté zřídlo se dvěma stříbrnými prameny, přeložené 

červeným srdcem. Na pramenech kráčející zlatý kohout s červenou 

zbrojí. Kohout podle pověsti našel místní léčivý pramen, srdce 

odkazuje na původní německý název obce (Liebwerda – lieben). 

 

Vlajka 

Modrožlutě šikmo dělený list s bílým šikmým pruhem širokým 

jednu čtvrtinu délky listu, jehož horní okraj tvoří úhlopříčku 

listu. V modrém žerďovém poli žlutý kráčející kohout s 

červenou zbrojí. Přes bílé a žluté pole červené srdce. Poměr 

šířky k délce listu je 2:3. 
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2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Stejně jako všechna sídla území ORP Frýdlant prošly Lázně Libverda velkým demografickým 

zlomem po roce 1945. Z hlediska programu rozvoje obce hodnotíme pouze vývoj v posledních 

deseti letech.  

Za období 2007–2016 se v Lázních Libverda narodilo ročně v průměru 5 dětí a zemřelo 10 

obyvatel. Počet obyvatel dosáhl nejvyšší hodnoty v r. 2010 (464 obyvatel), od té doby klesá a 

blíží se k počtu 430 obyvatel.  

Graf 1 – Vývoj počtu obyvatelstva 

 

Zdroje:  Statistika CZSO   

 

Tabulka 3 - Přírůstek obyvatelstva 

Rok 
Přírůstek 

přirozený stěhováním celkový 

2007 6 -19 -13 

2008 3 4 7 

2009 -2 22 20 

2010 2 -25 -23 

2011 3 2 5 

2012 -4 -1 -5 

2013 4 -12 -8 

2014 0 -14 -14 

2015 -3 7 4 

2016 -2 -10 -12 

Zdroj  Statistika CZSO  
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https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&pvo=DEM05&pvo=DEM05&str=v109&c=v3~3__RP2016&u=v109__VUZEMI__43__564206
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=546&katalog=30845&pvo=DEM05&pvo=DEM05&str=v109&c=v3~3__RP2016&u=v109__VUZEMI__43__564206
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Graf 2 - Počet přistěhovalých a vystěhovalých osob 

 
Zdroj:Statistika CZSO   

 

Graf 3 - Počet narozených a zemřelých osob 

 
Zdroj:Statistika CZSO    

 

Věkové poměry v území vyjadřuje index stáří, tedy poměr mezi počtem obyvatel ve věku  

65 a více let a počtem obyvatel ve věku 0–14 let, který vypovídá o tom, zdali na daném území 

dochází ke stárnutí obyvatelstva. Průměrný věk obyvatel se postupně zvyšuje, v roce 2016 byl 

42,2 let. Trend stárnutí obyvatelstva je shodný se situací v širším území. 
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Podrobnější stav za poslední roky je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 4 - Počet a věkové složení 

Rok 

Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) 
Průměrný 

věk muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

2007 446 216 230 74 324 48 38,1 

2008 453 220 233 72 327 54 38,3 

2009 473 225 248 65 351 57 39,1 

2010 450 220 230 61 334 55 39,4 

2011 462 230 232 66 340 56 40,3 

2012 457 225 232 64 333 60 40,9 

2013 449 223 226 59 322 68 41,5 

2014 435 217 218 58 309 68 42,2 

2015 439 222 217 65 307 67 41,6 

2016 427 214 213 59 293 75 42,2 

Zdroj: Statistika CZSO   

V krátkodobém horizontu zůstává poměr mezi věkovými skupinami obyvatelstva celkem 

stabilní, v obci se mírně projevuje stárnutí obyvatelstva. Tato situace je obdobná jako v okolních 

obcích, ve srovnání s Libereckým krajem je průměrný věk obyvatelstva území ORP Frýdlant 

dlouhodobě nižší. 

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze SLDB z roku 2011 napovídají, že převládá 

středoškolské vzdělání bez maturity. Zjištěnou vzdělanostní strukturu ukazuje následující 

tabulka. 

Tabulka 5 - Obyvatelstvo podle nejvyššího dosaženého vzdělání k roku 2011 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 
Celkem Muži Ženy 

378 178 200 

Bez vzdělání 1 1 - 

Základní vč. neukončeného 78 35 43 

Střední vč. vyučení bez maturity 154 76 78 

Úplné střední s maturitou 102 48 54 

Nástavbové studium 5 2 3 

Vyšší odborné vzdělání 4 1 3 

Vysokoškolské 15 7 8 

Zdroj: Statistika CZSO   

  

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&katalog=30845&pvo=DEM02&str=v75&c=v3~3__RP2016&u=v75__VUZEMI__43__564206
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__564206
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Sociální situace 

 

Národnosti žijící v obci 

Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo zjištěno, že v Lázních Libverda žilo 

celkem 454 obyvatel. V obci žilo 328 obyvatel české národnosti, 6 obyvatel slovenské 

národnosti, 1 obyvatel německé národnosti, 1 obyvatel polské národnosti, 1 obyvatel ukrajinské 

národnosti. 107 obyvatel neuvedlo svoji národnost. 

V současné době na území obce dočasně pobývají zahraniční zaměstnanci firem sídlících 

v Hejnicích. Jedná se o cca 30 osob bulharské národnosti. 

 

Náboženství v obci 

Údaje získané ze sčítání lidu vypovídají o situaci obdobné jako v okolních obcích příhraničí: 

náboženství resp. příslušnost k tradiční církvi nehraje významnou roli.  

 

Sociální vyloučení, ohrožení sociálním vyloučením 

V obci se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita, není zde žádná skupina obyvatel, kterou 

by bylo možné označit za sociálně vyloučenou nebo ohroženou sociálním vyloučením.  
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Spolková činnost 

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda 

Sbor vznikl v roce 1884. V obci sídlí v  č.p. 194, kde je i požární zbrojnice. Jednotka SDH má 12 

členů, aktivně se podílí na činnosti integrovaného záchranného systému, zajišťuje i pomoc 

v případě živelních kalamit (např. sněhové, odstraňování popadaných stromů a větví po 

vichřicích apod.). Členové SDH pořádají nebo spolupořádají obecní společenské akce. 

Tělovýchovná jednota Sokol 

Pod Tělovýchovnou jednotou Sokol působí oddíly atletický, cyklistický, volejbalový a pétanque. 

TJ pořádá různé sportovní akce tradiční sportovní akce -  jarní silniční běh Memoriál Oldřicha 

Hrdličky zaznamenal v roce 2017 už 57. ročník, tradiční je i podzimní Běh lázeňským parkem. 

Oddíl pétanque využívá hřiště u Vzletu.  

Nový, aktivní sportovní oddíl se účastní soutěží, věnuje se mládeži v oblasti silniční cyklistiky i 

MTB. 

Kynologická organizace Lázně Libverda 251 

Náplní organizace je výcvik psů k obraně a poslušnosti. Organizace tradičně pořádala soutěž O 

pohár obce Lázně Libverda (v roce 2017 už 22. ročník). Aktivity jsou v současné době přesunuty 

do areálu v Novém Městě pod Smrkem, protože původní cvičiště v Lázních Libverda majitel 

prodal.  

Horský spolek 

Občanské sdružení HORSKÝ SPOLEK LÁZNĚ LIBVERDA bylo založeno v roce 2004 s cílem 

podporovat a rozvíjet vlastivědné a zkrášlovací aktivity na území a v okolí obce Lázně Libverda. 

V současné době je aktivita spolku utlumena. 

 

Obec podporuje aktivitu spolků formou finanční pomoci (dary) i nefinančně – poskytováním 

materiálu při pořádání akcí (vybavení, zapůjčování stanů a dalšího vybavení, občerstvení apod.) i 

služeb (obsluha, propagace akcí apod.). Podpora odpovídá potřebám, obec by dokonce měla pro 

případ rozšíření požadavků spolků potřebné rezervy. 
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Shrnutí: Obyvatelstvo 

 

KLADY ZÁPORY 

 sociální úroveň (obec bez sociálně 

vyloučených lokalit) 

 aktivní spolkový život 

 stárnutí obyvatelstva 

 vystěhovávání obyvatel, zejména 

mladších 

 

TRENDY 

 úbytek počtu obyvatel, zejména ekonomicky aktivních a rodin s dětmi 

 stárnutí obyvatelstva 

RIZIKA 

 pokles počtu aktivních obyvatel se zájmem o život v obci (např. z důvodu dojíždění za 

prací a vzděláváním dětí), snižování funkčnosti komunity 
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3. Hospodářství 

Ekonomická situace (zemědělství, průmysl, služby, cestovní 

ruch…) 

Podle statistik mezi podnikatelskými subjekty převládají podniky z oblasti velkoobchodu, 

maloobchodu, opravy a údržby vozidel. Další zastoupení mají podniky z oblasti ubytovaní, 

stravování a pohostinství, dále pak z průmyslu, stavebnictví. Statistická data však uvádějí 

podniky podle jejich sídla a nezohledňují aktivity podniků v obci, resp. jejich přínosy pro obec. 

Ve skutečnosti je nejvýznamnějším podnikem akciová společnost Lázně Libverda, která působí 

v oblasti zdravotnictví a podstatná je i její role v cestovním ruchu. Lázně jsou významným 

zaměstnavatelem i odběratelem dalších služeb. S fungujícím lázeňstvím je spojena řada dalších 

místních podniků v oblasti ubytovacích služeb, stravování a pohostinství, případně rekreačních 

činností (wellness),  jejichž prosperita je těsně navázána na cílovou skupinu lázeňských hostů, 

případně také zaměstnanců.  

Významný vliv na hospodářství v obci měl pokles o zájem lázeňských služeb související se 

změnou legislativy a financování lázeňství po roce 2004. Tento pokles o lázeňské služby a 

ubytovací služby se již vyrovnává, také byl částečně nahrazen o služby v cestovním ruchu 

poskytované v souvislosti s provozováním nedalekého singltreku. Potřeby „bikerů“ jsou však 

částečně odlišné od potřeb lázeňských hostů a současná zařízení se na tyto rozdíly prozatím 

neadaptovala. 

Z hlediska odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) je struktura podnikatelských 

subjektů (PO) následující:  

Tabulka 6 - Hospodářská činnost - rok 2016 

  

Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou aktivitou 

Podle 

převažující 

činnosti 

Celkem 120 53 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 16 4 

Průmysl celkem 9 7 

Stavebnictví 13 5 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel 
29 12 

Doprava a skladování 5 4 

Ubytování, stravování a pohostinství 18 10 
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Informační a komunikační činnosti 1 0 

Peněžnictví a pojišťovnictví 4 0 

Činnosti v oblasti nemovitostí 3 0 

Profesní, vědecké a technické činnosti 3 1 

Administrativní a podpůrné činnosti 2 0 

Veřejná zpráva a obrana; povinné 

sociální zabezpečení 
3 2 

Vzdělávání 2 3 

Zdravotní a sociální péče 1 1 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3 1 

Ostatní činnosti 7 3 

Podle 

právní 

formy 

Fyzické osoby 96 39 

dle živnostenského zákona 89 38 

dle jiného než živnostenského zákona 5 0 

zemědělští podnikatelé 2 1 

Právnické osoby 24 14 

Obchodní společnosti 11 9 

Akciové společnosti 1 1 

Družstva 0 0 

Zdroj: Statistiky CZSO   

Tabulka 7 - Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2015 

Počet subjektů bez zaměstnanců 31 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky 10 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky 1 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podnik 1 

Počet subjektů s >249 zaměstnanci - velké podniky 0 
Zdroj: RISY   

Tabulka 8 - Přehled firem ve městě 

Název subjektu Charakteristika 

Lázeňské oplatky 
Prodejna pravých libverdských lázeňských oplatek a 

trojhránků 

Atelier & dílna Edgart 
Navrhování originálních oděvů, oděvních i bytových 

doplňků a jejich potiskem sítotiskovou technikou 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__564206
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=564206
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Jan Hořovský Výroba jednoduchých mechanických hraček 

Kadeřnictví & holičství Stříhání vlasů, vytvoření nového střihu 

WEPON Výroba klasických bavlněných ponožek 

TEOS Maloobchod 

Suvenýry Špitálský Maloobchod 

KUKUBARA, spol. s r.o. Služby v oblasti autodopravy 

Stavebniny Maloobchod 

Zdroj: http://www.laznelibverda.cz/cs/obec-4/#sek33306 

 

Zemědělství 

Možnosti zemědělství jsou dány ochrannými pásmy lázní, přírodních léčivých zdrojů, CHKO. 

Zemědělství se na katastru obce orientuje na údržbu krajiny (chov skotu bez tržní produkce 

mléka) a má pro obec jednoznačný pozitivní význam pro zachování typického krajinného rázu.  

 

Průmysl  

Průmyslová výroba v lázeňské obci není a nemá zde místo. 

 

Investiční potenciál obce 

Lázně Libverda leží v turistické oblasti Jizerských hor. Z důvodu ochrany přírody a krajiny a 

vodních zdrojů (léčivé prameny) jsou vyloučeny investice do průmyslových odvětví a rozvoj 

v této oblasti není žádoucí. Hlavní potenciál má místní lázeňský komplex. K tomu je důležitá 

výhodná poloha lázní ve vzdálenosti 25 km od krajského města Liberce. Z hlediska dopravní 

dostupnosti je cestování do Lázní Libverda poněkud ztíženo nutností řady přestupů mezi 

prostředky hromadné dopravy.  

Ve srovnání s jinými lázeňskými městy a obcemi je poněkud překvapující, že není zřízena 

lázeňská komise, která dlouhodobě plánuje a realizuje kulturní a sportovní nabídku programů pro 

návštěvníky lázní (viz např. Lázně Bohdaneč, Velké Losiny apod.) a propojuje potenciál spolků, 

podnikatelů a další místní nabídky pro zvýšení atraktivity lázeňských pobytů. 

 

  

http://www.laznelibverda.cz/cs/obec-4/#sek33306


 Program rozvoje obce Lázně Libverda 18 

Ostatní odvětví a služby 

Cestovní ruch 

Východiska a podmínky 

Hlavním cílem návštěvníků obce je lázeňský komplex. Cílovou skupinou jsou lázeňští hosté 

zdravotnického zařízení zaměřeného zejména na rehabilitaci po onemocnění srdce, cév a 

krevního oběhu a na pohybové ústrojí. Vedle toho však nabízejí wellness pobyty pro širší cílové 

skupiny.  

Poloha obce dlouhodobě určuje také zaměření cestovního ruchu na turistiku a sportovně 

založenou klientelu. Severní úpatí Jizerských hor nabízí příležitosti zejména pro pěší turistiku, 

do okolí obce a za blízkými cíli vede řada turistických tras. Obec v minulých letech zřídila 

turistický vyhlídkový okruh zaměřený zejména na lázeňské hosty, které provede místy 

s nádhernými výhledy na okolí.  

Fenoménem posledních let je pak cyklistika, zejména specifický typ lesních stezek – první 

singltrekové stezky v Čechách, Singltrek pod Smrkem (www.singltrekpodsmrkem.cz a 

www.singltrekpodsmrkemops.cz). Obec na provozování singltreku spolupracuje v obecně 

prospěšné společnosti s dalšími subjekty a zřídila ve spolupráci s Horskou službou nástupní 

Bikecentrum (www.bikecentrumlibverda.cz) s nabídkou servisu a zázemí pro návštěvníky. Od 

roku 2016 probíhá monitoring návštěvnosti (peoplemetr), první data za celou sezónu budou 

k dispozici na jaře 2018 a bude nutné je interpretovat i v souvislosti a srovnání s monitoringem 

v Novém Městě pod Smrkem.  

Z hlediska bezpečnosti sportovně založených návštěvníků je důležité i umístění služebny Horské 

služby v obci. 

Městské informační centrum 

Informační centrum sídlí v budově s číslem popisným 17. Infocentrum poskytuje informace o 

městě i o okolním regionu a v případě potřeby vyhledávání informací týkajících se cestovního 

ruchu pomocí internetu.  

Ubytování, stravování 

  

http://www.singltrekpodsmrkem.cz/
http://www.singltrekpodsmrkemops.cz/
http://www.bikecentrumlibverda.cz/
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Tabulka 9 - Ubytovací zařízení v Lázních Libverda 

Název Adresa 
Počet 

pokojů 

Počet 

lůžek 
Typy pokojů 

Ubytovací zařízení zřizované a.s. Lázně Libverda 

Hotel Nový 

dům 
Lázně Libverda 2 167 334 dvoulůžkové 

Zámeček 

Frýdlant 
Lázně Libverda 87 10 22 

jednolůžkové, dvoulůžkové, 

třílůžkové 

Pension Haná Lazne Libverda 176 15 32 jednolůžkové, dvoulůžkové 

Penzion Labská Lázně Libverda 155 15 36 
jednolůžkové, dvoulůžkové, 

třílůžkové, vícelůžkové 

Hotel Inn Lázně Libverda 82 20 43 
jednolůžkové, dvoulůžkové, 

třílůžkové 

Penzion 

Vodoléčba 
Lázně Libverda 113 5 10 jednolůžkové 

Ubytovací zařízení jiných zřizovatelů 

Villa Wildner 

Výsluní 
Lázně Libverda 180 16 22 jednolůžkové, dvoulůžkové 

Penzion Pod 

Sudem 
Lázně Libverda 5 7 23 

dvoulůžkové, třílůžkové, 

čtyřlůžkové 

Penzion Vzlet Lázně Libverda 56 6 26 
dvoulůžkové, čtyřlůžkové, 

vícelůžkové 

Penzion Protěž 

(Olina roz. 

Pižlová) 

Lázně Libverda 150 36 82 
dvoulůžkové, třílůžkové, 

čtyřlůžkové 

Penzion Na 

Kopečku 
Lázně Libverda 95 3 10 dvoulůžkové, čtyřlůžkové 

Penzion Ivanka Lázně Libverda 29 9 30 
dvoulůžkové, třílůžkové, 

čtyřlůžkové, apartmá 

Chata Piktych Lázně Libverda 7 6 30 
třílůžkové, vícelůžkové 

(turistická ubytovna) 

Turistická 

ubytovna 

Stodola 

 2 8  

Libverda Hotels  

Resort: Central, 

Lučina, 

Montana  

  120  

Ubytovací 

zařízení MF ČR 

Smrk 

  36  

 

Restaurace   

 Penzion Protěž 
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 Restaurace Obří Sud 

 Restaurace U Zeleného stromu 

 Valdštejn Restaurace 

 Restaurace Vzlet / Bikecentrum Lázně Libverda 

 Lázeňská cukrárna 

 Kavárna  

Kapacita stravovacích zařízení je dostatečná, oblast reaguje rychle na změny poptávky. 

Trh práce 

Podíl nezaměstnaných osob, vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 

64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahradil v roce 2013 ukazatel míry 

nezaměstnaných osob, který poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k 

ekonomicky aktivním osobám. Od roku 2013 jsou data zobrazována pouze podle podílu 

nezaměstnaných osob, do roku 2012 jsou udávána podle stávající i nové metodiky.  

Níže je ukázán a vysvětlen vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Lázně Libverda, počet 

ekonomicky aktivních osob, dojížďka za zaměstnáním a pracovní příležitosti. 

 

Podíl nezaměstnanosti 

Nejnižší podíl nezaměstnanosti byl v roce 2008, kdy byl 7,3. I v dalších letech se držel pod 10%, 

mezi jednotlivými lety se střídala nižší a vyšší nezaměstnanost, která od r. 2014 mírně roste. 

Nejvyšší podíl nezaměstnanosti byl zjištěn v roce 2010, kdy byl 9,9%. 

Graf 4 - Vývoj nezaměstnanosti k roku 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat dostupných z:https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas 
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

V roce 2011 žilo v obci podle údajů SLDB 208 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho 178 osob 

bylo zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných, 30 bylo nezaměstnaných. V obci žilo 76 

studentů a učňů a 104 důchodců. 

 

Tabulka 10 - Ekonomická situace v obci k roku 2011 

 
Celkem Muži Ženy 

Ekonomicky aktivní 208 111 97 

 
Zaměstnaní 178 99 79 

 
Nezaměstnaní 30 12 18 

Ekonomicky neaktivní 225 96 129 

 
nepracující důchodci 104 39 65 

 
studenti, žáci, učni 76 37 39 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 21 12 9 

Zdroj: Statistiky CZSO   

 

Dojížďka do zaměstnání 

Podle statistických údajů za zaměstnáním vyjíždí celkem 80 obyvatel obce (data jsou k dispozici 

z roku 2011, vzhledem k aktuální situaci se pravděpodobně změnila). Podobně jako v širším 

území převažuje vyjížďka za prací mimo obec, především pak do Liberce.   

 

Pracovní příležitosti v obci 

Nabídka práce v Lázních Libverda spadá především do dvou odvětví: lázeňství (zdravotnický a 

další lázeňský personál) a stravovací a ubytovací služby (číšníci, kuchaři, pokojské apod). 

Vzdělávání pro profese v oblasti ubytování a stravování zajišťuje Střední škola hospodářská a 

lesnická ve Frýdlantě, která pravidelně otvírá učňovské i maturitní obory.   

Významným zaměstnavatelem je obec, která vytváří pracovní místa v úřadu, je zřizovatelem 

mateřské a základní školy, knihovny a Infocentra, je zřizovatelem Bikecentra. Především na 

údržbu veřejných prostranství vytváří obec místa v rámci veřejně prospěšných prací, 

podporovaných Úřadem práce. 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__564206
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Shrnutí: Hospodářství 

KLADY ZÁPORY 

 Podmínky pro cestovní ruch 

 Přítomnost drobných podnikatelů v 

obci 

 Jednostranné hospodářské zaměření na 

lázeňství 

 Špatná dopravní dostupnost 
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4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Zásobování elektrickou energií 

V obci se nevyskytují žádné zdroje elektrické energie. Distribuci elektrické energie zajišťuje 

ČEZ-distribuce, a.s. Území je napájeno z RZ 110/22 kV Frýdlant. 

Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze skupinového vodovodu Frýdlant, který distribuuje 

pitnou vodu z úpravny Bílý Potok. Zdrojem pitné vody jsou povrchové vody z Hájeného potoka 

a Smědé. Voda je rozváděna do obce z VDJ 1x1 000 m3 a 1x300 m3 . Součástí systému je 

čerpací stanice. 

Plynofikace 

Obec je z období 2. poloviny 90. let plně plynofikována. 

 

Vytápění 

Pro vytápění objektů v areálu Lázní Libverda je využíván nový teplovodní systém s vytápěním 

zemním plynem.  

Pro vytápění ostatních objektů v obci je využíván plyn, elektrická energie a cca 40% objektů 

připadá na tuhá paliva a dřevo. Potenciál rozvodů plynu a dotační systémy umožňují rozšíření 

počtu objektů vytápěných ekologicky příznivými způsoby. 

 

Kanalizace a čistění odpadních vod 

Centrální část obce je odkanalizována, splašková kanalizace byla v roce 2012 zcela obnovena. 

Kanalizace je jednotná, dešťové vody nejsou separovány. Okrajové části obce nejsou 

odkanalizovány, odvedení a zneškodnění odpadních splaškových vod a dešťových vod je řešeno 

individuálně a ve většině případů nevhodně. 

Čištění odpadních vod stejně jako provoz kanalizace zajišťuje obec, čistírna je umístěna 

v centrální části obce. Množství vypouštěných vod je 135 000 m3 /rok. 

 

Likvidace komunálního odpadu 

Zneškodňování odpadů je zabezpečováno prostřednictvím firmy FCC Česká republika, s.r.o., 

pobočka Frýdlant, která má pronajaty bývalé Technické služby města Frýdlantu a provádí svoz 

odpadů na území Frýdlantského výběžku. Svezené odpady jsou odváženy do lokality Větrov 
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(město Frýdlant) na překládací stanici. Smlouvu na svoz odpadu a nakládání s odpadem uzavírá 

obec v souladu s obecně závaznou vyhláškou. 

V obci jsou umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad. Do třídění odpadu je aktivně zapojena 

základní škola prostřednictvím programu Ekoškola. 

 

Telekomunikace 

Provozovatelem veřejné telekomunikační sítě je společnost Telefónica O2. 

 

Dopravní infrastruktura 

Komunikace 

Základní síť státních silnic je v k.ú. Lázní Libverda tvořena silnicemi III. třídy:  

 III/29013 Raspenava - Lázně Libverda  

 III/29015 Hejnice - Lázně Libverda – Hajniště 

Dopravně významnější je silnice III/29015, která prochází územím v severojižním směru a 

regionálně propojuje silnice II/290 a II/291. Stávající průtah Lázněmi Libverda má charakter 

kategorie městské komunikace s chodníky a vykazuje řadu komunikačních závad v 

nedostatečných směrových poměrech, malé přehlednosti křižovatek, kolizi pěších s 

automobilovou dopravou, kategorie MO2 10/6/40 je do výhledu dostatečná. 

V UP je navržen obchvatu silnice III/29015, návrh je však nereálný – očekávané náklady na 

přemostění údolí přesahují možnosti obce. Při nízké intenzitě dopravy by opatření nebylo 

efektivní. 

Doprava v klidu 

Atraktivitu jednotlivých aktivit na území obce značným způsobem ovlivňuje nabídka v možnosti 

odstavování vozidel. Krátkodobé parkování motorových vozidel se uplatňuje u objektů 

občanského vybavení a dlouhodobé u ubytovacích kapacit. Stávající kapacity pro parkování jsou 

nedostatečné. V lázeňském centru není možné rozšiřovat drobné parkovací kapacity jak 

z důvodů prostorových, tak regulace územním plánem.  

V územním plánu jsou navrženy přiměřené kapacity veřejných parkovišť na vstupních místech 

do obce. Je přehodnoceno rozmístění a kapacity účelových parkovišť, odstavení vozidel 

lázeňských hostů je navrženo bez bližší specifikace v areálu lázní na plochách specifických – 

lázeňských. 
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Cyklistická a pěší doprava 

Komunikace pro pěší 

Ve vztahu k charakteru zástavby a počtu bydlících obyvatel nedosahuje pěší doprava vyšších 

intenzit, pěší pohyb je však důležitou součástí léčebné procedury. Pěší trasy jsou vedeny 

převážně mimo páteřní městskou komunikaci s oboustrannými chodníky. Hlavní pěší tah do 

východní části řešeného území je veden v souběhu s Libverdským potokem v trasách 

zklidněných komunikací. Přesto je oprava chodníků podél obslužných komunikací jedním z 

prioritních úkolů. 

Hlavní pěší prostor pro návštěvníky je vytvořen v centrální městské části - kolonáda, léčebný 

pramen. Odtud radiálně vycházejí další pěší trasy k lázeňským domům v západní části území, na 

sever k Obřímu sudu, na východ do Jizerských hor a na jih do Hejnic. Ve střetových místech s 

automobilovou dopravou jsou přechody pro chodce. 

Komunikace pro cyklisty 

Cyklistické trasy jsou v současné době vedeny po silnicích III/29013 a III/29015. Kmenová 

cyklotrasa Liberec - Mníšek - Oldřichov v Hájích - Hejnice - Lázně Libverda - Nové Město pod 

Smrkem - hranice s Polskem má KČT přiděleno evidenční číslo 3006. V prostoru Mníšku a 

Liberce je tato cyklotrasa napojena na významné celostátní cyklotrasy č. 22 Chrastava - České 

Petrovice a č. 14 Praha - Jičín - Liberec - Hrádek nad Nisou - hranice SRN. Místní cyklotrasa č. 

3063 (Karolinina) propojuje Lázně Libverdu s Raspenavou přes atraktivní část Peklo. Na 

hřebenech Jizerských hor v okolí Smrku je relativně hustá síť turistických cyklotras, které však 

nejsou na území obce propojeny s hlavními cyklotrasou, u které se umisťují nástupní místa pro 

cykloturistiku. Výše zmíněný singltrek má spíše charakter sportovní, neslouží jako komunikace.  

 

Místní komunikace 

Místní komunikace v obytné zástavbě nemají potřebnou konstrukci vozovek ani šířkové 

uspořádání a je navrhováno zpevnění povrchů zejména v procházkových trasách. Kategorie 

obslužných komunikací MO1 6,5/ 4,5/30 - MO2 8/6/40. Zbylé místní dopravní vztahy mají 

charakter účelových spojek s přímým vztahem k obytným objektům a návrhové lokality budou 

napojeny zásadně na stávající dopravní uspořádání komunikací. 

Místní komunikace byly opraveny po povodních 2010, dlouhodobou údržbu zajišťuje obce. 

Pasport místních komunikací byl aktualizován v září 2017. 

 

 



 Program rozvoje obce Lázně Libverda 26 

Dopravní obslužnost 

Autobusová doprava 

Území Lázní Libverda je obsluhováno průjezdnými autobusovými linkami, které umožňují 

spojení do blízkých větších sídelních center: 

 Frýdlant - Lázně Libverda - Nové Město pod Smrkem – Hajniště 

 Nové Město pod Smrkem - Lázně Libverda - Frýdlant - Liberec  

Současný počet spojů v běžném pracovním dni je dostatečný a pokrývá především potřeby v 

dojížďce za prací a do škol ve Frýdlantě a Liberci. Dojížďkové doby jsou do Hejnic 5 minut, 

Frýdlantu 30 minut a Liberce 60 minut. Provoz v sobotu a neděli je využíván pro jednodenní 

návštěvníky a hosty nebo k příjezdu turnusových rekreantů. 

V obci  jsou tyto autobusové zastávky: 

 Lázně Libverda, pošta 

 Lázně Libverda, obratiště 

 Lázně Libverda, Obří sud 

Mezi roky 2016 a 2017 měl v obci zastávku přímý spoj z Nového Města pod Smrkem do Prahy. 

Tento spoj byl v létě 2017 pro malou vytíženost zrušen.  Malá vytíženost spoje, mohla být 

ovlivněna nevhodným načasováním začátku provozu v období vedlejší sezóny. Své opodstatnění 

zejména pro návštěvníky a lázeňské klienty by v obci měla zastávka letního sezónního spoje 

s Libercem, případně Prahou. 

 

Železniční doprava 

Poloha stávajících železničních tratí je ve Frýdlantském výběžku stabilizována. Územím Lázní 

Libverda neprochází žádná železniční trať. Nejbližší vlakové spoje jsou vypravovány z Hejnic, 

které jsou vzdálené cca 1,5 km (autobusem 5 minut). Vazby na rychlíkové a spěšné vlaky se 

realizují v železniční stanici Liberec, dojížďková doba vlakem z Hejnic je 45 minut. 

Chybí spojení navazující na vlakové zastávky, které by umožnily snadný přístup bez nutnosti 

přestupování a překonání pěšího úseku s převýšením. A.s. Lázně Libverda poskytuje klientům za 

úplatu přepravní službu mikrobusy, veřejný dopravce zde podobné služby neposkytuje a pro 

soukromé dopravce by zřejmě nešlo o potenciálně výdělečnou aktivitu.  

Dostupnost spádových sídel a krajského města 

Tabulka 11 - Dostupnost spádových sídel a krajského města 

Praha 136 km 

Liberec 28 km 

Frýdlant 12 km 
Zdroj: http://cz.vzdalenosti-mesty.himmera.com/ 

http://cz.vzdalenosti-mesty.himmera.com/
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Shrnutí: Infrastruktura 

KLADY ZÁPORY 

 Blízkost železniční dopravy v Hejnicích 

 Nízká intenzita dopravy 

 Horší stav místních komunikací a 

chodníků 

 Nejsou odkanalizovány okrajové části 

obce 
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5. Vybavenost 

Bydlení 

Tabulka 12 - Obydlené byty podle právního důvodu užívání za rok 2011 

 
Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy 

Obydlené byty celkem 178 93 83 2 

z toho právní 

důvod užívání 

bytu 

ve vlastním domě 72 71 - 1 

v osobním vlastnictvím 4 - 4 - 

nájemní 80 2 77 1 

Zdroj: Statistikcy CZSO   

Tabulka 13 - Domovní fond za rok 2011 

 
Celkem rodinné domy bytové domy 

ostatní 

budovy 

Domy úhrnem 128 115 11 2 

Domy obydlené 89 77 10 2 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 73 70 1 2 

obec, stát 9 1 8 - 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 5 4 1 - 

z toho podle 

období výstavby 

nebo 

rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 22 21 - - 

1920 - 1970 26 22 3 1 

1971 - 1980 10 8 2 1 

1981 - 1990 13 8 5 - 

1991 - 2000 9 9 - - 

2001 - 2011 7 7 - - 

Zdroj: Statistiky CZSO   

Tabulka 14 - Přehled vybavení bytů 

Obydlené byty úhrnem 178 

plyn v bytě 103 

vodovod v bytě 169 

připojení na veřejnou kanalizační síť 91 

ústřední topení 140 

etážové topení 7 
Zdroj: RISY   

Údaje o počtu bytových, hospodařících a cenzových domácností jsou velmi důležité pro 

stanovení potřeby bydlení (nové bytové výstavby i modernizace a rekonstrukce nebytových 

domů pro účely bydlení). Aktuální potřebu lze odhadnout prostřednictvím tzv. domácností bez 

vlastního bytu (tj. rozdílu mezi počtem cenzových a bytových domácností).   

Pozn.: Data ze sčítání nejsou ve všech kategoriích úplná (při metodě sebesčítání je běžné,  

že respondenti některé údaje nevyplní). 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__564206
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__564206
http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=564206#p10
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Domovní fond v roce 2011 tvořilo 128 domů, z toho bylo 89 obydlených a 39 neobydlených
1
. 

Převahu měly rodinné domy. 

Naprostá většina obydlených domů byla k datu sčítání ve vlastnictví fyzických osob, relativně 

malý počet domů je ve vlastnictví obce nebo státu. Z hlediska stáří domovního fondu převažují 

domy postavené v roce 1920 až 1970. 

Bytový fond obce (80 bytů) je obsazen, byt mohou zatím získat především stávající obyvatelé 

Lázní Libverda. Pohyb je především ve skupině malometrážních bytů, větší byty jsou obsazeny 

dlouhodobě. Poptávka po krizovém a sociálním bydlení v obci není. Zároveň obec eviduje nízký 

zájem o výstavbu. V nedávné době došlo k přistěhování obyvatel z Prahy. Rozvojové pozemky 

zatím nejsou zasíťované, předpokládaná cena kolem 800 Kč/m2 by pro místní obyvatele byla 

vysoká a suburbanizační trend Liberce do Lázní Libverda nedosahuje. Lokalita není atraktivní 

s ohledem na komplikované spojení s Libercem. 

 

Školství a vzdělávání 

Mateřská škola (IZO: 107 564 190) 

Jednotřídní mateřská škola, jejíž budova je architektonicky koncipována jako patrová vilka s 

prostornou zahradou členěnou přirozenými svahy. Školní zahrada je vybavena širokou škálou 

herních prvků tak, aby děti motivovala k volné hře, plné realizaci, bavila a zároveň přirozeně 

vedla ke sportu. Školka nabízí celodenní péči pro 18 dětí, což je také maximální kapacita MŠ. 

Základní škola (IZO: 102 565 066) 

Škola je umístěna ve starší zástavbě na konci 

obce mimo lázeňské centrum. Škola je v souladu 

s dostupnými finančními prostředky postupně 

rekonstruována a přizpůsobována požadavkům 

současné výuky. Škola je malotřídní, se třemi 

třídami pro děti ve věku 6 – 15 let (1. – 9. třída). Žáci jsou vzděláváni podle dvou ŠVP ( základní 

škola - Učíme se pro život, základní škola praktická - Venkovská škola). Kromě tříd mají děti k 

dispozici pracovní dílnu a klubovnu – kreslírnu. U školy je sportovní hřiště, školní pozemek a 

                                                 

1
 Jde o statistický údaj. Podle informací obce jde o trvale neobývané objekty (převážně pro rekreační ubytování). V obci nejsou 

prázdné a nevyužívané objekty a v nabídce nejsou ani volné objekty na prodej. 
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zahrada. Pro výuku dětí této školy je velmi přínosné rodinné prostředí, které lze vytvořit v tak 

malém dětském kolektivu. Maximální kapacita školy je 26 žáků.  

Důležité je zapojení školy do komunity, spolupráce s rodiči a propojení školní výuky se světem a 

širšími souvislostmi – pořádání školních slavností nebo zapojení do programu Ekoškola. Školu 

navštěvují i děti z okolních obcí, především děti s handicapy, pro které je prostředí školy vhodné. 

To je paradoxně bariérou pro další místní rodiče, kteří preferují ZŠ v Hejnicích i přes nutnost 

dojíždění dětí.  

 

Školní jídelna pro MŠ a ZŠ (IZO: 116 400 293) má maximální kapacitu 70 osob, poskytuje 

služby i pro další strávníky mimo MŠ a ZŠ. 

 

Zdravotnictví 

V obci se nenachází žádná ordinace praktického ani jiného lékaře. Praktický, dětský, zubní lékař 

a gynekologická ordinace se nachází v sousedních Hejnicích. Další specializovaní lékaři sídlí ve 

Frýdlantě, popř. v Liberci. 

Výjezdové operační středisko zdravotnické záchranné služby se nachází ve Frýdlantu, který je 

vzdálený přibližně 12km. Zřizovatelem ZZS je Krajská nemocnice Liberec. 

Obec poskytuje zázemí Horské službě, původní sezónní činnost bude zřejmě rozšířena na 

celoroční. Pracoviště má jednoznačný význam ve vztahu ke sportovním aktivitám v horské obci 

(cyklistika, turistika, běžecké lyžování), v níž zlepšuje dostupnost zdravotnické pomoci. 

 

Sociální péče 

Přímo v obci se nenachází domov pro seniory ani dům s pečovatelskou službou. Obec není 

poskytovatelem registrovaných sociálních služeb, terénní pečovatelská služba byla pro nízký 

zájem zrušena v roce 2016. Komunitní plán sociálních služeb bude zpracován pro celé území 

ORP Frýdlant v období 2017-18, podrobné údaje o situaci v obci zatím nejsou k dispozici. 
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Kultura 

Obecní knihovna 

Nachází se v budově obecního úřadu, zřizovatelem je obec. Knihovna nabízí více jak 3.247 

svazků knižního fondu a nabízí meziknihovní výpůjční službu. V knihovně je dostupné i 

připojení k internetu. Své služby knihovna nabízí jak obyvatelům obce, tak lázeňským hostům. 

Informace jsou zveřejněny na http://www.laznelibverda.knihovna.cz/.  

 

Kulturní památky, historické památky, zajímavosti v obci 

Klasicistní a empírové pavilony lázní a kolonáda 

Areál lázeňské kolonády v Lázních Libverda patří k 

památkám chráněným státem. Kolonádu tvoří Kristianův 

pramen, kolonáda s pavilony zřídel, gloriet hudebního 

pavilonu. Dvoukřídlá kolonáda, která uzavírá téměř dvě 

strany prostranství kolem zřídel, byla postavena v polovině 

19. století. 

Pavilon Kristiánova zřídla s pitnou síní ve východní části kolonády se stavebně proměňoval. 

Současný protáhlý osmistěn s mansardovou střechou s prosklenými dveřmi ve střech hlavních 

stěnách a oválnými okénky v kosých stěnách vznikl na konci 20. let minulého století. 

Pavilon Eduardova zřídla reprezentuje lázeňskou architekturu 1. poloviny 19. století. Trojdílná 

stavba ve střední části vyšší na střeše s kohoutem, který byl podle místní pověsti objevitelem 

prvního minerálního pramene, je otevřena k nejstaršímu dochovanému lázeňskému domu. Tato 

jednopatrová obdélná budova v klasicistním slohu ze začátku 19. století, s kamenným portálem, 

fasádou s dórským kladím a slunečními hodinami na nároží je dokladem vývoje stavitelství 

lázeňských budov v severních Čechách. 

Klasicistní zámeček s Clam-Gallasovským erbem 

Zámeček Lázně Libverda je klasicistní stavba. Dnes je objekt 

využíván jako jeden z lázeňských pavilonů a jeho stavba je 

památkově chráněna. 

  

http://www.laznelibverda.knihovna.cz/
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Vyhlídky nad Libverdou 

Vyhlídky nad Libverdou je název turistického okruhu 

vedoucího okolo obce Lázně Libverda. Skládá se z pěti 

zastavení v místech nabízejících výhled nejenom na vlastní 

obec, ale i do krajiny na Jizerské hory či na blízké obce. Na 

každém zastavení je umístěn stojan s informační tabulí 

obsahující místní pověst, podle níž je dané zastavení 

pojmenováno, a dále panoramatickou mapu s popisem lokalit, jež lze z místa zahlédnout. Od 

roku 2009 jsou na jednotlivých místech umístěny i dřevěné sochy představující pohádkové 

bytosti související s pověstí daného místa. Tyto skulptury vznikly během „Libverdského sochání 

2009“, jež obec pořádala u Obřího sudu. 

Okruh se skládá z pěti zastavení: 

 Vyhlídka „Libverdských pramenů“ 

 Vyhlídka „Pekelské sázky“ 

 Vyhlídka „Dobrého ducha MUHU“ 

 Vyhlídka „Hájníkova kohouta“ 

 Vyhlídka „Hejnické madony“ 

Výletní restaurace Obří sud 

Obří sud je výletní restaurace zbudovaná roku 1931 

severně od obce. Vzorem jí byl Obří sud na vrcholu 

Javorníku. Sud u Lázní Libverdy dosahuje výšky 11,40 

m, délky 14,15 m a šířky 10,50 m. Je celý postaven ze 

dřeva a otevřen byl na začátku února 1931. Během 70. 

let 20. století prošel rekonstrukcí, během níž byl celý rozebrán a poté opětovně sestaven. Od 

roku 1974, kdy Obří sud na Javorníku vyhořel, až do otevření po jeho znovupostavení v roce 

2011 byla libverdská stavba jedinou takovou v celé České republice. 

V sudu je restaurace taneční sál pro 160 návštěvníků a v sousední budově, která byla k hotelu 

přistavěna, je k dispozici dalších 60 míst. V této přistavěné budově se nachází také deset lůžek k 

ubytování. Od restaurace je výhled na strmé severní svahy Jizerských hor. Novou aktivitou je 

minizoo, atraktivní zejména pro rodiny s dětmi. 
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V bezprostřední blízkosti Lázní Libverda se nachází výjimečná památka – poutní bazilika 

v Hejnicích, která je častým cílem vycházek návštěvníků lázní jednak jako církevní památka a 

jednak jako místo pořádání letních hudebních koncertů. V Mezinárodním centru duchovní 

obnovy, zřízeném v bývalém františkánském klášteře, se pořádají výstavy a další kulturní 

pořady. V Hejnicích je také kino a nabídka dalších kulturních programů. Vzhledem ke krátké 

docházkové vzdálenosti (cca 1,5 km pěší chůze) je tyto atraktivity možné zařadit k nabídce obce 

(a naopak, pro návštěvníky Hejnic jsou Lázně Libverda zajímavým cílem). 

 

Sport a tělovýchova 

Na území obce se nachází fotbalové hřiště, hříště s  umělým  povrchem, 5 antukových kurtů, dá 

se zde zapůjčit i tenisové vybavení. Lázně vlastní minigolfové hřiště. půjčovnu jízdních kol, 

krytý rehabilitační bazén, fitnesscentrum a kulečník. Je zde rovněž solárium a sauna. 

Obec je ve spolupráci s Horskou službou zřizovatelem nástupního místa na singltrekové stezky – 

Bikecentra. Je zapojena i do provozování terénních cyklistických stezek, singltreku. 

Do pořádání sportovních akcí jsou zapojeny místní spolky (viz výše). 

 

 

Shrnutí: Vybavenost 

 

KLADY ZÁPORY 

 MŠ i ZŠ v obci 

 Památky a zajímavosti v obci 

 Vyhlídkový okruh 

 Vysoký podíl domů a bytů postavených 

před rokem 1970 

 Horší dostupnost lékařské péče pro 

osoby s omezením (např. zhoršenou 

pohyblivostí) 
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6. Životní prostředí 

Geomorfologie 

Terén území je značně členitý a krajinářsky velice hodnotný. Ráz krajiny má charakter 

pahorkatiny členitého předhůří Jizerských hor. Podle typologického členění reliéfu ČR je území 

obce situováno na rozhraní plochých vrchovin představovaných Frýdlantskou pahorkatinou na 

severu a hornatých vrásno-zlomových struktur Jizerské pahorkatiny. Obě jednotky jsou součástí 

regionu Západních Sudet. V území se nachází nejvyšší vrchol Jizerských hor - Smrk – 1 124 m 

n.m.  

Geologie 

Centrální část Frýdlantského výběžku, tedy i území obce Lázně Libverda, budují svory a fylity v 

mocném prohnutém oblouku, který probíhá zhruba ZV směrem uprostřed Jizerských ortorul, a to 

z Raspenavy až do Wojciesage v Polsku. Jejich poloha je konkordantní v ortorulách, jimiž jsou 

na okrajích metamorfovány. V nepříliš mocných čočkách se vyskytují jílové břidlice, krystalické 

vápence a kvarcity. Drobnozrnná ortorula vystupuje při basi svorového komplexu právě v oblasti 

Lázní Libverda a pokračuje podél SZ okraje Smrku.  

Pokryvné útvary jsou tvořeny zvětralinami matečných hornin, na severu a jihu pak pokryvnými 

útvary glacifluviálních štěrkopískových akumulací. Aluviální náplavy jsou jen v úzkých, 

lokálních polohách podél vodoteče. Svahové sedimenty tvoří produkty zvětralinového pláště - 

písčité jíly s úlomky o mocnosti až několika metrů v závislosti na morfologii terénu. 

Půda 

Lázně Libverda leží v podhorské oblasti na úpatí Jizerských hor. Tradiční zemědělské využití je 

zaměřeno na pastvu a lesnictví. 

Tabulka 15 - Výměry půdy v obci pro rok 2016 

Celková výměra 1326,25 

Zemědělská půda 259,16 

Orná půda 47,48 

Zahrada 16,99 

Trvalý travní porost 194,69 

Nezemědělská půda 1067,09 

Lesní pozemek 1008,13 

Vodní plocha 6,21 

Zastavěná plocha a nádvoří 7,98 

Ostatní plocha 44,77 

Zdroj: Statistiky CZSO   

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__564206
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Graf 5 - Výměry půdy 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat dostupných z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__564206# 

 

Klima a ovzduší 

Obec Lázně Libverda je členěna do tří klimatických jednotek, veškeré osídlené území obce je v 

klimatické jednotce MT7, východní část území ležící v oblasti Jizerských hor je v klimatické 

jednotce CH7, nejvýše položená část - hora Smrk a okolí v jednotce CH6. Dle údajů 

hydrometeorologické stanice Hejnice činí dlouhodobý roční průměr teplot vzduchu 7,9° C a 

dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek 974,7 mm. V lokalitě Lázně Libverda převládá západní 

a severozápadní proudění vzduchu. Toto má význam i s ohledem na transport plynných škodlivin 

ze zdrojů mimo území České republiky. 

V lokalitě Lázně Libverda není k dispozici stanice, která by měřila kvalitu ovzduší. Nejbližší 

stanice k měření je  ve Frýdlantě, kde je hladina kvality ovzduší dobrá. Lze předpokládat, že 

naměřené hodnoty pro Lázně Libverdu nejsou relevantní. Kvalita ovzduší je zde dána polohou 

obce a vzdáleností od center průmyslového a dopravního znečištění. Jediným zdrojem znečištění 

ovzduší mohou být lokální topeniště. Pro případné rozšíření léčebných indikací na klimatické 

lázně by bylo nutné investovat do zařízení na měření kvality ovzduší přímo v lázních a po dobu 5 

let sledovat naměřené hodnoty.  

 

47,48 16,99 

194,69 

1008,13 

6,21 

7,98 44,77 

Orná půda Zahrada

Trvalý travní porost Lesní pozemek

Vodní plocha Zastavěná plocha a nádvoří

Ostatní plocha

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__564206
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__564206
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Hydrologie 

Obrázek 2 - Hydrologické povodí 

 

Území náleží k povodí Lužické Nisy, resp. Odry a k úmoří Baltského moře. Podél Smědé 

prochází hranice odběrů povrchové vody (Jizerské hory) a podzemní vody (Frýdlantský 

výběžek). Z hlediska organizace dle SVP patří území do oblasti Horní a Střední Labe, Střední 

Labe 3, hydrologické pořadí základního povodí 2-04-10, hlavní recipient území 2-04-10-006 

Libverdský potok, který ústí do říčky Smědé v ř.km 35.  

Smědá a Libverdský potok představují vodohospodářské toky, ostatní bezejmenné toky jsou 

pravostranné a levostranné přítoky Libverdského potoka. Lokality Z31, Z33, Z37, P5, P6 resp. 

Z43 jsou v kontaktu s neupravenými vodními toky od Kočičích kamenů, jejichž průtočnost musí 

být zachována.  

Celý levý břeh a část území Libverdy na pravém břehu Libverdského potoka leží v CHOPAV 

Jizerské hory, která byla zřízena nařízením vlády ČSR č.40/78. Hranice je totožná s hranicí 

CHKO Jizerské hory.  

Ochranná pásma mají stanoveny prameny léčivé minerální vody. Vedle nevýznamných lokálních 

studní se zde nenacházejí žádné veřejné či plošné zdroje pitné vody kromě prameniště u Jizerské 

chaty s vyhlášeným OP.   

Vymezeno je inundační území podél části Libverdského potoka, nejedná se o vyhlášené 

záplavové území. 
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Ochrana přírody 

Katastr obce Lázně Libverda zasahuje do velkoplošných i maloplodých chráněných oblasti 

(CHKO Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny, NPR Rašeliniště Jizery, PP Klečoviště na 

Smrku, PK Peklo). Pro lázeňství je významná ochrana vodních zdrojů. 

Atraktivita obce je založena i na sousedství se zachovalými přírodními lokalitami. Ochrana 

přírody a krajiny je zároveň jedním z prvků limitujících rozvoj obce.  

 

Zeleň, lesy 

Lázně Libverda obklopují smíšené lesy. Významné jsou blízké bučiny, zachovalý ekosystém lesa 

chráněný v NPR Jizerskohorské bučiny. 

V území výjimečný je areál lázeňského parku s rybníkem. 

 

Brownfields 

Na území lázní Libverda se nenachází žádný objekt brownfields. 

 

Shrnutí: Životní prostředí 

 

KLADY ZÁPORY 

 Kvalitní životní prostředí 

 Neleží při hlavním toku Smědé – 

nehrozí vyplavení z toku, nutno však 

dbát na zvýšené přívaly vody z pastvin 

 Čistota ovzduší 

 Léčivé prameny 

 Relativně chladné podnebí a vysoký 

úhrn dešťových srážek omezuje 

venkovní aktivity lázeňských hostů, 

omezení pro délku turistické sezóny 
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7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Lázně Libverda vznikla jako územní samosprávná jednotka odloučením od města Hejnice 

ke dni 1.9.1990 na základě usnesení z mimořádného plenárního zasedání Okresního národního 

výboru v Liberci, konaného dne 23. srpna 1990. 

Poslání obce je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy, za 

podmínek stanovených zákony. 

Organizační struktura 

Starosta obce – Ing. Jan Pospíšil 

Místostarosta obce – Pavel Švihký 

Odborná referentka – Markéta Horká, DiS. 

Evidence obyvatel, účtárna, pokladna, podatelna, vidimace a legalizace – kancelář referentka 

Evidence odpadů, provoz ČOV – kancelář místostarosty 

Pronájem a prodej nemovitostí, nájemné – kancelář starosty 

 

Územní plánování a rozvoj obce 

Obec má zpracovaný územní plán z roku 2010 a tři aktualizace. Specifičnost lázeňské obce není 

dosud ošetřena žádným regulačním plánem. Jako vhodné doplnění by podle zkušeností jiných 

lázeňských míst mohl sloužit statut lázeňského místa (dokument zpracovaný mimo působnost 

stavební legislativy, stanovící regulativy), je však sporné, zda byrokratická náročnost 

schvalování statutu nepřesahuje případné přínosy. Stávající statut z roku 1982 zatím vyhovuje. 

 

Hospodaření a majetek obce 

Tabulka 16 - Hospodaření obce od roku 2008 (udáváno v tisících Kč) 

Rok Výnosy Náklady 

2010 15 929 14 872 

2011 15 623 11 474 

2012 14 084 16 172 

2013 24 117 29 135 

2014 23 523 18 897 

2015 14 542 13 898 

2016 13 564 15 063 
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Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00671983# 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle dat dostupných z http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00671983# 

Nevyrovnané výsledky hospodaření jsou ovlivněny v letech 2010 – 14 investicemi vyvolanými 

potřebou odstranit následky povodní. Cashflow obce ovlivňuje i dotační politika (náklady 

běžného roku mohou být proplaceny až v roce následujícím). 

 

Bezpečnost 

Varování obyvatel před nebezpečím 

Obec má zpracovaný digitální povodňový plán, jehož součástí je systém varování obyvatel. 

Informace jsou zveřejněny na internetové stránce obce: https://www.edpp.cz/povodnovy-

plan/lazne-libverda/, důležitým nástrojem je obecní rozhlas, pořizovaný v rámci společného 

projektu svazku obcí v minulých letech.   

Míra kriminality 

Index kriminality v obvodním oddělení Hejnice, kam obec spadá, nám ukazuje, že místní 

kriminalita není nejvyšší, ale ani nejnižší, je v průměru za poslední rok střední. Celkovou úroveň 

kriminality lze obtížně kvantifikovat (data jsou publikována souhrnně za celý spádový obvod 

OO PČR Hejnice), přičemž situace v Lázních Libverda je hodnocena jako bezproblémová.  

Trestní činnosti za obvodní oddělení znázorňuje následující tabulka. 
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http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00671983
http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00671983
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/lazne-libverda/
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/lazne-libverda/
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Zjištěno TČ Objasněno TČ % Trestné činy Poměr 

112 46 41 Vraždy 0 

 Násilné činy 15 

Mravnostní činy 1 

Krádeže vloupáním 16 

Krádeže prosté 23 

Majetkové činy 53 

Ostatní činy 7 

Zbývající činy 24 

Hospodářské činy 12 

Zdroj: http://www.mapakriminality.cz/ 

 

Integrovaný záchranný systém 

Požární ochrana: Obec je zřizovatelem jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů (informace viz výše – Spolkový život).  

Policie: přímo v Lázních Libverda nesídlí městská policie ani 

Policie ČR. Nejbližší oddělení Policie ČR se nachází v Hejnicích. 

Záchranná služba má výjezdovou základnu ve Frýdlantě. 

Sestava výjezdové základny jsou dvě vozidla RZP a jedno vozidlo RV. Spadá pod územní odbor 

Liberec. 

Horská služba V obci je zřízena stanice horské služby. 

 

Živelní ohrožení 

Povodňový plán obce Lázně Libverda je základním dokumentem pro řízení ochrany před 

povodněmi ve správním území obce. Řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění 

povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území 

http://www.mapakriminality.cz/
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obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností 

při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise obce Lázně 

Libverda. Jeho součástí je i vymezení ohrožených objektů, na něž navazuje systém varování. 

Tento dokument je přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému 

a díky webovému rozhraní, kde bude umístěna grafická část povodňového plánu, bude přínosem 

pro samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace.  

Vymezení záplavových oblastí 

Obrázek 3 - Vodní toky na území Lázně Libverda 

 

 

Krizové řízení 

Pro řešení krizových situací slouží krizový štáb, jehož součástí je také povodňová komise, která 

má 6 členů.  
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Vnější vztahy a vazby 

Místní spolupráce 

 

Mikroregion Frýdlantsko 

Dobrovolný svazek obcí, jehož sídlem je Frýdlant, sdružuje všech 18 obcí a měst 

území ORP Frýdlant. Jeho cílem je vzájemná spolupráce a koordinace činností v 

oblasti rozvoje regionu. Byl založen v roce 2001. Zájmy tohoto svazku jsou 

s ohledem na pestrý charakter členských obcí velice heterogenní. Proto je pro obec Lázně 

Libverda zajímavější participace v svazku obcí Smrk. 

Informace: www.dsofrydlantsko.cz  

 

Svazek obcí Smrk 

Dobrovolný svazek obcí zaměřený na rozvoj cestovního 

ruchu a provoz infrastruktury cestovního ruchu v severním 

podhůří Jizerských hor. Svazek byl založen v roce 2006 a 

jeho členy jsou Frýdlant, Nové Město pod Smrkem, Hejnice a Lázně Libverda. Prostřednictvím 

SO Smrk je obec zapojena do Turistického regionu Jizerské hory a podílí se na širší spolupráci 

v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

Informace: www.sosmrk.nmps.cz  

 

MAS Frýdlantsko 

Spolek MAS Frýdlantsko, z.s. působí na území 18 měst a obcí Frýdlantského 

výběžku – nejsevernější části Libereckého kraje a podporuje udržitelný rozvoj 

tohoto území. Obec Lázně Libverda je členem MAS a její zástupce (starosta) je 

členem výboru MAS. 

Informace: www.masif.cz  

 

 

Přeshraniční spolupráce 

Partnerská města 

 Świeradów-Zdrój, Polsko 

 Mirsk, Polsko 

 Trzebiel, Polsko 

http://www.dsofrydlantsko.cz/
http://www.sosmrk.nmps.cz/
http://www.masif.cz/
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Euroregion Nisa 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je dobrovolné zájmové sdružení  

německých, českých a polských obcí, měst, okresů a dalších  

samosprávných subjektů a jiných institucí působících na daném území. Sdružení nemá vlastní 

právní subjektivitu. Všechny orgány a grémia Sdružení pracují v rámci právních norem svých 

zemí. Organizace působí v prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou 

Německo, Českou republikou a Polskou republikou, které vzniklo na základě iniciační 

konference "Dreiländereck" v Zittau v květnu 1991.  

Díky spolupráci v Euroregionu Nisa může obec čerpat prostředky z evropských fondů pro 

přeshraniční a mezinárodní spolupráci. Z těchto zdrojů byla mj. vybudována část areálu 

singltreku a zázemí v obci (Bikecentrum), stezky propojily českou a polskou část Jizerských hor 

a pro návštěvníky přiblížily dvě atraktivní lázeňská místa – Lázně Libverdu a Swieradów Zdroj.  

 

 

Tematická spolupráce 

Obec Lázně Libverda je členem Sdružení lázeňských míst České republiky 

 

 

 

Shrnutí: Správa obce 

 

KLADY ZÁPORY 

 Obec je zapojena do několika 

organizací podporujících rozvoj oblasti 

 Obyvatelé se cítí bezpečně 
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