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Příznivci terénní cyklistiky mají 
možnost od května 2014 navštívit 
a  využít služeb nového nástup-
ního místa na stezky Singltrek 
pod Smrkem pod názvem Bike-
centrum Libverda. Najdete ho na 
začátku lázeňského městečka ve 
směru od Hejnic, v blízkosti jedné 

z  nejatraktivnějších částí stezek na 
Hejnickém hřebeni. Svým návštěvní-
kům nabízí testování 25 špičkových 
celoodpružených kol MERIDA, dále je 
zde k dispozici servisní zázemí, myč-
ka kol, prodejna cyklistických doplň-
ků a oblečení, sociální zařízení včetně 
sprch, úschovna zavazadel, možnost 
občerstvení a posezení v příjemném 
prostředí. Součástí Bikecentra Libver-
da je i  služebna horské služby, která 
zajišťuje nejen oblast stezek Singl-
treku pod Smrkem, ale i celé severní 
úbočí Jizerských hor.



První písemná zmínka o obci je již z roku 1381, kdy 
se jí říkalo Lybenwerde. Zápis je uveden v  urbáři 
frýdlantského panství, který v  té době přinášel 
úplný výčet poddanských vesnic a  jejich obyvatel 
s  udáním majetku a  povinností. Dodnes je tento 
urbář zachován ve státním archivu v  Děčíně. 
Původními obyvateli byli pastevci, po objevu 
léčivých pramenů nastal koncem 16. století rozvoj 
lázeňství. Libverdskou kyselku si nechal posílat 
nejen saský panovník kurfiřt August I., ale i Albrecht 
z  Valdštejna na svá válečná tažení. Nový věhlas 
Lázní Libverda založil Kristian Clam-Gallas, majitel 
frýdlantského panství, který v  letech 1776-1818 
nechal otevřít nové prameny. Kolem roku 1800 si 
zde nechal zbudovat zámeček, v  němž v  letních 
měsících pobýval. Roku 1807 navštívila lázně ruská 
velkokněžna Fedorovna. V 19. století stoupá počet 
lázeňských hostů, mezi nimiž se objevují i  slavná 
jména. V  roce 1814 zde pobýval velký německý 
hudební skladatel Carl Maria von Weber. Říká se, 
že ho zdejší okolí inspirovalo k napsání části opery 
Čarostřelec. Roku 1840 a  1843 se zde léčil český 
jazykovědec Josef Jungmann, dále Franz Kafka, 
Alexandr Humboldt, Josef Vítězslav Šimák, císař 
Josef II., Jan Masaryk, Václav Talich a  další. Roku 
1936 udělil zemský výbor Libverdě statut léčivých 
lázní.

Lázně se specializují na léčení chorob srdečních 
a  cévních, na léčbu onemocnění pohybového 
aparátu a  v  neposlední řadě i  léčbu duševních 
chorob. Dále nabízí antistresový program pro mladé, 
program léčení obezity, programy rekondiční 
a rehabilitační, pobyty pro matky s dětmi.

Nejkratší procházkou je návštěva unikátní výletní 
restaurace Obří sud.  Návštěvníky přitahuje nejen 
pozoruhodná stavba ve tvaru obřího dřevěného 
sudu, ale i překrásný výhled na panorama severní 
části Jizerských hor obklopující obec. Na zdatnější 
tu čeká Sluneční cesta a  Vyhlídky nad Libverdou. 
Cestou kolem chaty Jizerka a  Hubertka se 
dostaneme na nejbližší vyhlídku - Kočičí kameny. 
Pro pěší turistiku nabízíme výlety na rozhlednu 
nejvyššího vrcholu Jizerských hor Smrk, na Ořešník, 
Paličník, k Černému  a Štolpišskému vodopádu. Je 
možné navštívit i  velké množství dalších skalních 
vyhlídek. Velkou raritou je bohatství v  podobě 
pomníčků a pamětních křížů rozesetých po celých 
Jizerských horách (Körnerův a  Jomrichův kříž, 
Streitův obrázek, Křížový buk u  Hubertky atd.). 
Lázně Libverda nabízejí nástup na stezky Singltreku 
pod Smrkem, okolí obce je propleteno řadou 
cykloturistických stezek, v  blízkosti se nachází 
i známá Jizerskohorská magistrála - zimní běžecké 
tratě pro lyžaře. Dalším zajímavým turistickým 
cílem je horská osada Jizerka, která leží na Malé 
Jizerské louce uprostřed Jizerských hor. Jedná se 
o nejvýše položenou obec, nejkrásnější zákoutí hor, 
srdce Jizerek – to jsou jedny z mnoha označení pro 
osadu Jizerka, která je poprvé uváděna na nejstarší 
archivní listině již v r. 1539.

V areálu lázní  najdeme tyto památkové objekty:

•  klasicistní a empírové pavilony lázní 
 (1783 - 1808) 
•  dvoukřídlá kolonáda (1. polovina 19. století) 
•   klasicistní zámeček s Clam-Gallasovským erbem 
•  klasicistní dům č.p. 82 s dórským kladím
 a slunečními hodinami  
•  dům č.p. 117 

V  nedalekých Hejnicích v  barokní bazilice 
Navštívení Panny Marie se každoročně pořádají 
koncerty varhanní a  duchovní hudby. Město 
Frýdlant vzdálené cca 13 km od Lázní Libverda 
nabízí návštěvníkům Hrad a  zámek Frýdlant. Ten 
patří nejen k nejvýznačnější dominantě města ale 
i nejvýznamnějším památkovým celkům v Čechách, 
neboť představuje unikátní spojení středověkého 
hradu a renesančního zámku. Další výčet možností 
kulturního i  sportovního vyžití nabízí aktuálně 
místní informační centrum.

Autobusem je přímé spojení z  Prahy nebo s  přes-
tupem v  Liberci. Vlakem - železniční stanice je 
v Hejnicích (cca 1,5 km od lázní) na trati Raspenava - 
Bílý Potok pod Smrkem, která v Raspenavě navazuje 
na trať z Liberce. Z Hejnic je možné pokračovat do 
Libverdy autobusem. Další možnost nabízí hraniční 
přechod do Polska a  to v Novém Městě pod Smr-
kem a  Habarticích, kudy lze přes Polsko cestovat 
i do Německa.

Nejvýznamnější přírodní léčivý zdroj v  lázních 
představuje minerální voda hydrogen-uhličitano-
hořečnatého typu. Minerální voda je hypotonická 
se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Prameny 
se využívají k přípravě léčivých koupelí i k pitným 

kůrám. K  původnímu prameni s  názvem 
Bierborn později přibyl Ocelový – dnes 

Mariin, Kristiánův, Josefinin, Vilémův 
a Eduardův, které se dnes nacházejí 

v okolí lázeňské kolonády. 


