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Miłośnicy terenowego sportu ro-
werowego mają od maja 2014 
możliwość odwiedzenia i  skorzy-
stania z  nowego miejsca wejścio-
wego na trasy Singltrek pod Smr-
kem i  skorzystać z  usług Bikecen-
trum Libverda. Znajdziecie go na 
początku miasteczka uzdrowisko-

wego w kierunku do Hejnic, w pobliżu jednej 
z  najbardziej atrakcyjnych części szlaku na 
Grzbiecie Hejnickim. Oferuje  się tu turystom 
przetestowanie 25 km najwyższej jakości tras 
i rowery MERIDA, jest tu też do dyspozycji za-
plecze serwisowe, myjnia rowerów, sprzedaż 
akcesorii rowerowych i ubrań, urządzenie soc-
jalne łącznie z prysznicami, przechowalnia ba-
gaży, możliwość poczęstunku i  odpoczynku 
w przyjemnym środowisku. Przy Bikecentrum 
Libverda znajduje się też placówka pogotowia 
górskiego, pod ochroną którego jest nie tylko 
obszar szlaków Singltreku pod Smrkem, ale ró-
wnież całe zbocze północne Gór Izerskich. 



Pierwsza pisemna wzmianka o  miejscowości 
pochodzi już z roku 1381, kiedy miejscowość nosiła 
nazwę Lybenwerde. Zapis znajduje się w spisie 
obowiązków wsi poddańczych dóbr frýdlantských, 
który zawierał zupełny spis wsi poddańczych z tego 
okresu, spis ich mieszkańców z podaniem majątku 
i  obowiązków. Obecnie spis ten przechowywany 
jest w Archiwum Państwowym w Děčínie. 
Pierwszymi obywatelami byli pasterze. Po odkryciu 
źródeł leczniczych zaczyna się pod koniec XVI wieku 
rozwój uzdrowiska. Wodę mineralną z  Libverdy 
kazał sobie przysyłać nie tylko saksoński książe 
udzielny August I., ale i  Albrecht z  Wallenstein 
na swoje wyprawy wojenne. Nowe znaczenie 
Lázní Libverda było zasługą Kristiana Clam-Gallas, 
właściciela dóbr frýdlantských, który w latach 1776-
1818  kazał otworzyć nowe źródła. Około roku 1800 
kazał tu zbudować dla siebie zameczek, w którym 
przebywał w miesiącach letnich. W roku 1807 
odwiedziła sanatorium ruska księżna Fiodorowna. 
W XIX wieku rośnie ilość gości uzdrowiskowych, 
wśród których nie brakuje też słynnych nazwisk. 
W roku 1814 przebywał tu wielki niemiecki 
kompozytor Carl Maria von Weber. Mówi się, że 
tutejsza okolica inspirowała go do skomponowania 
części opery Wolny Strzelec. W roku 1840 i  1843 
leczył się tu czeski językoznawca Josef Jungmann, 
również Franz Kafka, Alexandr Humboldt, Josef 
Vítězslav Šimák, cesarz Józef II., Jan Masaryk, 
Václav Talich i  inni. Komitet ziemski udzielił 

w roku 1936 Libverdě status 
uzdrowiska leczniczego.

Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób 
sercah i układu naczyniowego, chorób systemu 
ruchu a  także chorób umysłowych. Oferuje 

też program antystresowy dla osób młodszych, 
program leczenia otyłości, programy rekondycyjne 

i rehabilitacyjne, pobyty dla matek z dziećmi. 

Najkrótszy spacer to odwiedzenie unikalnej 
restauracji wycieczkowej Obří sud/Wielka Beczka, 
która ze względu na swoją specyficzność należy 
do osobliwości w Republice Czeskiej. Z  tąd jest 
przepiękny widok na panoramę północnej części 
Gór Izerskich otaczających miejscowość. Drogą 
wokół schroniska Jizerka a  Hubertka dostaniemy 
się do najbliższego punktu widokowego - 
Kočičí kameny/ Kocie Kamienie. Dla pieszych 
proponujemy wycieczki na najwyższy szczyt 
Gór Izerskich - Smrk, na Ořešník, Paličník, nad 
wodospady Černy i  Štolpišski. Można odwiedzić 
i  dużo innych skalnych punktów widokowych. 
Następną osobliwością jest bogactwo w formie 
pomniczków i krzyży pamiątkowych rozsianych po 
całych Górach  Izerskich (krzyż Körnera i Jomricha, 
obrazek Streita, Buk Krzyżowy obok Hubertki itd.). 
Okolica miejscowości jest poprzeplatana całym 
mnóstwem ścieżek rowerowych, w pobliżu znajduje 
się też znana Magistrala Izerskogórska – zimowe 
trasy biegowe dla narciarzy. Dalszym interesującym 
celem turystycznym jest osada Jizerka, która leży na 
Małej Łące Izerskiej pośrodku Gór Izerskich. Chodzi 
o  najwyżej położoną miejscowość, najpiękniejszy 
zaułek górski, serce Izerek – to kilka oznaczeń osady 
Jizerka, o której wzmianka znajduje się w najstarszej 
karcie archiwalnej z roku 1539.

W areale uzdrowiska znajdziemy następujące 
obiekty zabytkowe:

• klasycystyczne i empirowe pawilony 
uzdrowiska (1783 - 1808)

• dwuskrzydłowa kolumnada (1. połowa XIX wieku)
• klasycystyczny zameczek z herbem Clam-Gallasów
• klasycystyczny dom nr 82 z kopułą dorską 

i zegarem słonecznym 
• dom nr 117

W niedalekich Hejnicach w bazylice barokowej 
Nawiedzenia Marii Panny organizowane są corocznie 
koncerty muzyki organowej i  muzyki kościelnej. 
Miasto Frýdlant znajdujące się około 13 km od Lázní 
Libverda poleca turystom Zamek i  Pałac Frýdlant. 
Jest on nie tylko najwspanialszym dominantem 
miasta lecz należy także do najwspanialszych 
zabytków Czech, ponieważ prezentuje unikatowe 
połączenie zamku średniowiecznego i  pałacu 
renesansowego. Inne aktualne możliwości doznań 
kulturowych i  sportowych oferuje miejscowe 
centrum informacyjne. 

Autobusem jest bezpośrednie połączenie do Pragi 
lub z  przesiadką w Libercu. Pociągiem – stacja 
kolejowa znajduje się w Hejnicach (około 1,5 km od 
uzdrowiska) na trasie Raspenava - Bílý Potok pod 
Smrkem, która nawiązuje w  Raspenavie do trasy 
z  Liberca. Z  Hejnic można dojechać autobusem 
do Libverdy. Dalsze możliwości oferuje przejście 
graniczne do Polski w miejscowości Nové Město 
pod Smrkem i  w Habarticach, przez które można 
podróżować przez Polskę także do Niemiec. 

Najważniejszym naturalnym źródłem leczniczym 
uzdrowiska jest woda mineralna typu 
wodorowęglanu wapnia. Woda mineralna jest 
hypotoniczna z  zawartością kwasu sylikatowego. 
Źródła są wykorzystywane do przygotowania 

kąpieli i do kuracji pitnych. Do pierwotnego 
źródła o  nazwie Christiansbrunnen 

dołączyło  później źródło Marii, 
Vilemíny, Eduarda, Josefiny, Bierbon 

i  Huberta, które znajdują się 
obecnie w okolicy kolumnady 

uzdrowiskowej.


