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A ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1. CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. ÚZEMÍ 

Bedřichov leží na severu ČR, v samém srdci Jizerských hor. Zastavěné území se rozkládá v údolí, na 
obou březích Bílé Nisy, mezi svahy Malinového vrchu a Nekrasu, v nadmořské výšce 707 m. n. m. 
Nejvyšším bodem v katastru obce je Černá hora (1 085 m. n. m.) s přírodním vyhlídkovým bodem 
Čertův odpočinek. 

Okrajovými, lesnatými částmi obce prochází kromě Bílé Nisy také řeky Kamenice a Černá Nisa. Na 
území Bedřichova se nachází stejnojmenná vodní nádrž, známá také pod názvem Černá Nisa, další 
dvě menší nádrže, označené prostě Bedřichov II. a III., a Blatný rybník, který leží na Blatném potoce. 

Celý Bedřichov leží v oblasti území CHKO Jizerské hory. Mimoto je zde také vyhlášeno několik 
přírodních rezervací.  

Podnebí Jizerských hor je poměrně drsné, což je důsledek jejich polohy. Jako první pohoří na našem 
území jsou vystaveny vlhkému severozápadnímu proudění. Celoroční průměr letních a zimních srážek 
dosahuje rekordních hodnot (na náhorních plošinách ročně spadne více než 1 600 mm srážek). 

Celková rozloha území obce čítá 2 426,03 ha. Při počtu 332 trvalo hlášených obyvatel tak zalidnění 
obce dosahuje hodnoty 13,68 obyv./km2. Na téměř 90 % výměry se nachází lesní půda (2 167,45 ha), 
zemědělská půda zastoupená převážně travními porosty tvoří cca 5 % katastru obce. Zastavěné 
(a tedy obydlené) plochy tedy představují pouze zlomek katastrálního území obce. Tomu odpovídá 
i koeficient ekologické stability, který pro Bedřichov dosahuje hodnoty 30,49 (tento ukazatel 
vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami, jako jsou lesy, zahrady atd., a plochami 
zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými, tzv. nestabilními – vyšší hodnota koeficientu 
obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou, tj. stabilní krajinu). 

Graf 1: Struktura využití půdy v obci Bedřichov v roce 2014 

Pramen: ČSÚ 

Z hlediska územněsprávního členění patří Bedřichov do Libereckého kraje, obvodu obce s rozšířenou 
působností a zároveň pověřeného úřadu Jablonec nad Nisou (správní obvod ORP a POÚ je totožný). 
Jihozápadní hranice katastru obce přímo sousedí s krajským městem Liberec, jehož centrum je 
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vzdáleno cca 10 km. Jablonec nad Nisou se nachází v přibližně stejné vzdálenosti. Snadnou 
dostupnost obou měst zajišťuje MHD. 

Vznik obce je datován na konci 16. století. V dosud hustě zalesněné oblasti vybudoval Peter Wander 
rozsáhlou sklářskou huť. Okolo ní brzy vznikla celá ves, která dostala, zřejmě na paměť Bedřicha I. 
(Friedricha) z Redernu, jméno Bedřichov. Další sklářská osada – Kristiánov – byla založena roku 1775 
Johannem Leopoldem Riedelem nedaleko.  Nepříznivé klimatické podmínky poskytovaly jen omezené 
možnosti obživy – okolní louky byly využívány k chovu dobytka, dobře se  využívala také rozsáhlá 
naleziště rašeliny, na pilách se zpracovávalo dřevo a těžily se tu žula a křemen, využívané ke 
stavebním účelům. Řada obyvatel tak, podobně jako všude v okolí, nalezla obživu ve sklářském 
průmyslu – v brusírnách a mačkárnách skla, které v obci vznikly. Zejména ženy a děti pak našívaly 
doma knoflíky a navlékaly skleněné perle. Vyrobené zboží se dopravovalo do exportních závodů 
v Jablonci nad Nisou.  

Horním Bedřichovem vedla Hutní cesta z  Kristiánova do Rýnovic, která sloužila sklářským hutím, 
stojícím uprostřed hor. Silnice z Janova do Bedřichova byla postavena až v období největšího rozkvětu 
obce koncem 19. století. Do té doby byl Bedřichov jen zapadlou, vysoko v horách položenou obcí 
s nepříliš kvalitní vozovou cestou. 

Obec byla stejně jako celý region zasažena nepříznivými událostmi, které otřásly celou Evropou – 
nejdříve hospodářskou krizí a následně druhou světovou válkou, která zde měla za následek nejdříve 
vysídlení českého obyvatelstva po vyhlášení protektorátu a po válce pak následně odsun německého 
obyvatelstva. 

Od roku 1968 hostí Bedřichov dnes již významný dálkový závod v běhu na lyžích Jizerská 50. Vznikl 
jako oddílový závod TJ Lokomotiva Liberec a součást horolezecké přípravy některých členů tohoto 
oddílu. V roce 1970 se tak závodu mezi jinými zúčastnilo 14 členů horolezecké Expedice Peru '70, 
kteří 31. května téhož roku zahynuli pod kamennou lavinou na Huascaránu. Od té doby nese závod 
přídomek Memoriál Expedice Peru 70 a vzpomínka na jejich památku je od té doby nedílnou součástí 
slavnostního zahájení Jizerské 50. V sedmdesátých letech závod získával na popularitě, v roce 1978 se 
ho zúčastnilo přibližně 7 800 závodníků (později byl maximální počet účastníků omezen na 4 800 
v souvislosti s ochranou přírody Jizerských hor). Od roku 1999 je závod zařazen do světové ligy 
dálkových běhů Worldloppet, od roku 2008 je Jizerská 50 součástí českého seriálu Ski Tour a od roku 
2011 také součástí seriálu Ski Classics. Dnes je Jizerská 50 významným sportovním svátkem, vedle 
hlavního závodu na 50 km klasicky se většinou konají i další, doprovodné akce (25 km klasicky, 30 km 
volnou technikou, kratší vzdálenosti pro děti, firemní štafety) a objevují se i letní varianty závodu – 
dříve na horských kolech, nyní jako závod v běhu.  

2. OBYVATELSTVO 

Demografická situace 

Na konci roku 2014 žilo v Bedřichově celkem 332 trvale hlášených obyvatel. V celkovém počtu mírně 
převažují muži (179) nad ženami (153), přičemž tento rozdíl se spolu s rostoucím věkem snižuje – 
zatímco ve věkové skupině 0–14 let je z 63 dětí celých 40 chlapců, ve věkové kategorii 65+ je pouze 
17 mužů z 35 seniorů. Toto rozložení zcela odpovídá obecným demografickým trendům. 
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Tabulka 1: Věkové poměry v obci Bedřichov 

  Počet obyvatel 
v roce 2014 

0-14 let 
65 a více 

let 
Index stáří 

Průměrný 
věk (let) 

Bedřichov 332,00 18,98 % 10,54 % 55,56 37,8 

ORP JABLONEC NAD NISOU 55 375,00 15,54 % 17,25 % 112,98 41,5 

Liberecký kraj 438 851,00 15,65 % 17,62 % 112,54 41,4 

ČR 10 538 275,00 15,19 % 17,84 % 117,45 41,7 

Pramen: ČSÚ 

Věková struktura obyvatel obce je příznivá. Ve srovnání s vyššími územněsprávními celky různých 
úrovní vyplývá, že věková kategorie 0–14 let je zde zastoupena nadprůměrně a zároveň je zde 
významně méně seniorů – index stáří obyvatel Bedřichova tak dosahuje méně než poloviny průměrné 
hodnoty na regionální i celostátní úrovni. S popsanými daty koresponduje i průměrný věk obyvatel 
obce, jehož hodnota je ve srovnání s průměry vyšších správních jednotek nižší o více než tři roky. 

Vývoj počtu obyvatel vykazuje v posledních letech převážně stoupající tendenci. Počet obyvatel obce 
od konce roku 2004 tak ve sledovaném desetiletí vystoupal z nejnižšího bodu období (263 obyvatel) 
na současných 332 osob, což odpovídá čtvrtinovému nárůstu. V roce 2014 došlo k mírnému poklesu 
populace, a to jak přirozenou měnou (úbytek 4 obyvatel), tak i stěhováním (úbytek 1 obyvatele).  

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel obce Bedřichov v letech 2003–2014 

 
Pramen: ČSÚ 

Bližší představu o vývoji počtu obyvatel obce poskytuje následující tabulka, která shrnuje dílčí příčiny 
změn. Zpravidla se stěhuje více lidí do obce než z obce (celkově se ve sledovaném období jednalo 
o přírůstek 486 osob oproti úbytku 404 osob). Zároveň počet narozených (celkem 129) většinou 
převyšuje počet zemřelých (celkem 75), pohyb přirozenou měnou ale bývá nižší než migrační 
saldo.  Nejčastějšími příchozími jsou mladé rodiny – lze předpokládat, že spojení blízkosti a snadné 
dostupnosti Jablonce nad Nisou i Liberce s venkovským charakterem zástavby a blízkostí přírody 
naplňuje představy o vhodném místě pro založení rodiny a výchovu dětí. 

Tabulka 2: Přirozené a migrační přírůstky obyvatel obce Bedřichov v letech 2003–2014  

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

2003 2 - 39 23 2 16 18 

2004 3 2 27 36 1 -9 -8 

2005 4 2 14 12 2 2 4 

2006 3 1 30 14 2 16 18 

2007 9 4 16 11 5 5 10 

2008 1 2 13 9 -1 4 3 
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Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

2009 7 2 34 14 5 20 25 

2010 5 2 13 28 3 -15 -12 

2011 3 3 18 5 - 13 13 

2012 5 2 18 13 3 5 8 

2013 8 3 16 14 5 2 7 

2014 1 5 8 9 -4 -1 -5 

Pramen: ČSÚ 

Předpokládaný budoucí vývoj demografické struktury obecně zde odpovídá celospolečenským 
prognózám. Věková struktura obyvatel obce je sice momentálně příznivá, přesto je při pohledu na 
delší časové období patrné postupné zvyšování průměrného věku. Nebyly identifikovány žádné vlivy 
či faktory, které by mohly v místním měřítku odvrátit stárnutí populace.   

Údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání obyvatel obce pocházejí z posledního Sčítání lidu, domů 
a bytů – popisují tedy stav obyvatelstva roku 2011. Převažující vzdělání obyvatel Bedřichova je 
střední, častěji s maturitou než bez ní. Celkově lze úroveň vzdělanostní strukturu hodnotit jako 
dobrou – ve srovnání se srovnatelnými údaji za celý Liberecký kraj je zde vyšší zastoupení 
vysokoškoláků (LK – 10 %) a zároveň nižší podíl osob s nejvýše základním vzděláním (LK – 19 %). 

Graf 3: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Bedřichov v roce 2011 

 
Pramen: ČSÚ 

Sociální situace 

V současné době nejsou v Bedřichově identifikovány osoby ohrožené sociálním vyloučením ani 
národnostní menšiny. Nejsou známy ani problémy s návykovými látkami  nebo jiné sociopatologické 
jevy. 

Spolkovou činnost zastupuje spolek Bedřichováci. Jeho náplní je zejména organizace kulturních 
a společenských akcí v obci, čas od času realizuje i brigády na drobné úpravy veřejných prostranství. 
Stál u zrodu řady dnes již tradičních akcí – např. Bedřich (karneval na lyžích), Antonínská pouť, 
Bedřichovské hudební léto, Půjdem spolu do Betléma). Samotná příprava dalších ročníků těchto akcí 
se nyní odehrává pod patronací obce – konkrétně kulturní komise zastupitelstva obce a informačního 
centra. 

Reálně v obci působí také SKI Janov – Bedřichov. Jedná se o sportovní oddíl zaměřený na pravidelnou 
aktivitu dětí a mládeže, konkrétně běžecké lyžování a další sporty v rámci přípravy na lyžařskou 
sezónu. Spolek sídlí v Janově nad Nisou a spolupracuje se Školním sportovním klubem při ZŠ Janov 
nad Nisou. V současné době je v oddílu zapojeno 33 dětí převážně z Bedřichova a Janova nad Nisou. 
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V rámci organizace sportovní činnosti organizuje klub v Bedřichově pravidelně podzimní závod 
v přespolním běhu Bedřichovský krpál a zimní závod v běhu na lyžích Janovská třicítka (dle názvu 
oddílu). Školní sportovní klub při ZŠ Janov nad Nisou pořádá závody taktéž na Bedřichově, a to 
Aladinovu lampu (závody v běhu na lyžích) a čtyřdílný seriál závodů na horských kolech Decathlon 
Cup (dříve Kerda Cup). Zpravidla jsou určené pouze pro sportovce z řad dětí a mládeže. 

Spolková činnost je podporována formou dotací a přímou úhradou nákladů akcí. Obec dále akce 
propaguje – zveřejněním na webových stránkách, plakátech či rozesíláním emailů a SMS občanům. 

Občané jsou o dění v obci informováni primárně na internetových stránkách www.bedrichov.cz, na 
úřední desce a na plakátovací ploše. Zájemcům, kteří poskytnou své telefonní číslo, jsou rozesílány 
zprávy týkající se dění v obci. Osobně nebo telefonicky lze informace získat také přímo na obecním 
úřadu (3 dny v týdnu) nebo v informačním centru, které sídlí hned vedle (7 dnů v týdnu v sezóně, 
4 dny v týdnu mimo). 

3. HOSPODÁŘSTVÍ 

Ekonomická situace 

Dominantním rysem obce z hlediska hospodářství je její poloha v srdci Jizerských hor. Bedřichov je 
horským rekreačním střediskem s rozvinutou turistickou infrastrukturou. Toto vymezení je dáno jak 
pozitivně (na základě hodnotné krajiny CHKO Jizerské hory), tak i negativně (ve správním území obce 
se nenacházejí souvislé plochy pro průmyslovou výrobu ani pozemky vhodné pro rostlinnou 
zemědělskou výrobu a jejich vyčlenění není plánováno ani do budoucna). Plné tři čtvrtiny 
podnikatelských subjektů realizují svou činnost v sektoru služeb. 

Graf 4: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Bedřichov v roce 2013 

 
Pramen: ČSÚ 

Odvětvová struktura podniků rovněž odpovídá zaměření obce na oblast cestovního ruchu. V odvětví 
ubytování, stravování a pohostinství působí na území obce 47 subjektů, v odvětví velko- 
a maloobchodu 20 podniků a v odvětví kulturních, zábavních a rekreačních činností dalších 
6 subjektů.  

http://www.bedrichov.cz/
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Tabulka 3: Počet podnikatelských subjektů v obci Bedřichov v jednotlivých odvětvích 

Odvětví Počet podniků 

Ubytování, stravování a pohostinství 47 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 20 

Profesní, vědecké a technické činnosti 12 

Stavebnictví 10 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 9 

Zpracovatelský průmysl 7 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6 

Peněžnictví a pojišťovnictví 5 

Ostatní činnosti 5 

Činnosti v oblasti nemovitostí 4 

Administrativní a podpůrné činnosti 3 

Nezařazeno 3 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 

Vzdělávání 2 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 1 

Doprava a skladování 1 

Informační a komunikační činnosti 1 

Zdravotní a sociální péče 1 

Pramen: ČSÚ 

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem je logické, že z hlediska počtu zaměstnanců zde převažují 
živnostníci a mikropodniky. Z celkového počtu 83 podniků je plných 56 podnikatelských subjektů bez 
zaměstnanců, v dostupných datech je evidován pouze jeden podnik s 10 a více zaměstnanci. 

Tabulka 4: Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Bedřichov v roce 2014 

Počet zaměstnanců Kategorie Počet podniků 

do 10 mikropodniky 15 

10-49 malé podniky 1 

50-249 střední podniky 0 

250 a více velké podniky 0 

nezjištěno - 67 

Pramen: ČSÚ 

Z hlediska velikosti lze za nejvýznamnější podniky považovat Severočeskou vodárenskou společnost 
a.s. – pracoviště Úpravna vody Bedřichov, v zimní sezóně SKI Bižu s.r.o. – lyžařský areál Bedřichov 
a mezi ubytovateli hotel Weber a penzion Uko s restaurací a wellness. 

Podpora podnikatelů ze strany obce je diferencována podle zaměření jejich činnosti. Informace 
o podnikatelských subjektech působících v obci jsou uveřejňovány na webových stránkách – 
ubytovatelé za tuto službu hradí poplatek ve výši určené jejich lůžkovou kapacitou (800 Kč za lůžko 
a rok), ostatní podnikatelé jsou inzerováni bezplatně. Ubytovatelům jsou zdarma poskytovány 
propagační materiály, mapy, obec investuje do oprav doprovodné turistické infrastruktury (např. 
udržuje navigační systém). Za podporu podnikatelů ze strany obce lze považovat i provoz 
informačního centra: podnikatelé mají možnost zdarma inzerovat své služby i zde; přehled volných 
ubytovacích je kapacit vedený informačním centrem, které navíc bezplatně zprostředkovává 
ubytování pro zájemce. Podnikatelské subjekty mají dále možnost zajistit si likvidaci využitelných 
složek komunálního odpadu uzavřením smlouvy přímo s obcí. 

Zemědělské činnosti jsou v Bedřichově pouze marginální – charakter území prakticky vylučuje 
rozsáhlejší rostlinnou výrobu, živočišná výroba ve větším měřítku se zde také nevyskytuje. V letním 
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období zde bývá na pastvu umístěno stádo skotu. Dále jsou zde provozovány pomocné zemědělské 
práce, např. obhospodařování luk.  

  

Co se týče komerčních služeb, je nabídka skromná. Kvůli rozmachu velkých řetězců a nákupních 
center dochází k dlouhodobému poklesu zájmu o  malé lokální prodejny a provozovny; řada obyvatel 
navíc vyjíždí za prací do Jablonce nad Nisou či Liberce a logicky své nákupy často uskutečňují tam. 

V současné době zde fungují dvě prodejny potravin – potraviny KliPo a Potraviny u pošty. V centrální 
části obce dále funguje prodejna dárkového zboží Dar Nedar a prodejna sportovního oblečení 
a doplňků IG sport. Sportovní oděvy, doplňky a vybavení na zimní i letní sezónu lze zakoupit 
i v půjčovnách a zároveň servisech (lyží, případně mimo sezónu i kol a dalších sportovních potřeb) 
nacházejících se u lyžařských areálů. 

Služby wellness centra (kosmetika, manikúra a pedikúra, masáže, sauna aj.) lze v případě volné 
kapacity využít v penzionu UKO, v některých dalších ubytovacích zařízeních jsou podobné doplňkové 
služby poskytovány jen ubytovaným hostům. 

Pobočka České pošty v Bedřichově byla převedena do režimu Pošta-Partner a nyní funguje v rámci 
provozovny Potravin u pošty. Otevřeno je mezi 8–10 a 15–16 h každý všední den. V obci se nachází 
také bankomat. 

  

Jak již bylo uvedeno, Bedřichov je v první řadě horským rekreačním střediskem. Vzhledem ke své 
poloze v Jizerských horách je obec vyhledávaným cílem turistů z ČR i ze zahraničí. V letním období 
zde lze nalézt ideální podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku všech věkových kategorií. V zimním 
období je obec zejména lyžařskou oblastí. Na svazích Malinového vrchu a Vysokého hřebene (resp. 
hřebene, který oba vrcholy spojuje) jsou provozovány lyžařské areály pro sjezdové lyžování. 
Nejznámější je však spojení Bedřichova s lyžováním běžeckým – nachází se zde tři nástupní místa na 
Jizerskou magistrálu, přičemž Stadion je považován za hlavní bránu.  

Kulturní památky zpravidla nepředstavují hlavní cíl návštěvníků obce. Ve správním obvodu se však 
nalézá několik zajímavých objektů, připomínajících historii obce: 

 Zbytky sklářské hutě 
Huť byla založena pravděpodobně po roce 1598 mistrem Petrem Wanderem, členem významného 
sklářského rodu, který již čtyři desítky let předtím provozoval sklárnu v Grünwaldu (dnešním Mšeně 
nad Nisou). Od roku 1614 byla v držení sklářského rodu Hänischů, později Lehmannů a Vaterů. V roce 
1711 sklárna vyhořela, byla však na stejném místě vybudována znovu. Od roku 1752 vlastnil sklárnu 
Johan Josef Kittel z Falknova u České Kamenice, od něhož ji pro svého bratra Františka Antonína 
převzal Jan Leopold Riedel. Po Františku Antonínovi ji vlastnilo několik dalších majitelů, v 2. polovině 
18. století však výroba (v důsledku akutního nedostatku dřeva nutného k provozu pecí a výrobě 
komponentů do sklářské suroviny) stagnovala a na začátku 19. století ji poslední provozovatel Johann 
Josef Paudler prodal panství Liberec a odstěhoval se do Uher. Vyrábělo se zde zejména duté foukané 
stolní sklo – lahve, sklenice, voňavkářské a lékárnické flakóny, mačkané a broušené sklo – lustrové 
komponenty a ověsky, flakonové zátky a knoflíky). Budova se brzy rozpadla a její zdivo bylo využíváno 
místními obyvateli ke stavbě chalup. Teprve na konci 20. století byly zbytky bývalé sklárny 
prozkoumány archeology z libereckého Severočeského muzea a místo bylo uvedeno do stavu, 
ve kterém může návštěvníkům vypovídat o dávné sklářské slávě. Dochovaly se cca 50 cm vysoké 
zbytky obvodových zdí a sklářských pecí. V roce 2010 byl areál huti prohlášen kulturní památkou. 
V současné době se zde nachází informační tabule s historií místa a ukázkami produkce. 

 Šámalova chata na Nové Louce 
Johann Josef Kittel vystavěl 2 km severně od Bedřichova hlouběji v lesích sklárnu, kolem níž 
v následujících letech vznikla malá osada několika domů (zaměstnanců sklárny). V hlubokých 
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jizerských lesích byl k dispozici dostatek dřeva, nutného k zatápění ve sklářských pecích a k výrobě 
potaše – přísady do sklářské suroviny. V roce 1769 se Nová Louka dostala do rukou rodiny Riedelů, 
nejvýznamnějších sklářských podnikatelů v Jizerských horách. V polovině 19. století huť přestala kvůli 
stále nevýhodnějším ekonomickým podmínkám (nedostatek dřeva, nástup modernějších technologií 
při výrobě skla) pracovat. Sklárna a k ní přidružené budovy byly zbourány, stát zůstal pouze 
tzv. Panský dům, který byl panstvem (majiteli pozemků Nové Louky) přestavěn na lovecký zámeček. 
Později, ve 30. letech 20. století sloužil jako místo relaxace a odpočinku pro úředníky vlády 
Československé republiky, pravidelným hostem zde byl kancléř prezidenta Přemysl Šámal, podle 
kterého se dodnes zámečku říká Šámalova chata. Po roce 1989 byl objekt zrekonstruován a dnes 
slouží jako horský penzion a restaurace s vyhlášenou kuchyní a příjemnou, typicky horskou 
atmosférou. Nová Louka je vyhledávaným výchozím místem pro lyžařské, cyklistické a pěší túry dále 
do Jizerských hor. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých památek. 

 Kristiánov 
Sklářskou huť na Kristiánově založil na sklonku 18. století sklářský mistr Riedel. Kolem sklárny vyrostla 
osada, která měla vlastní malou školu, hřbitov a kapličku umístěnou v domě majitele sklárny. Zhruba 
po sto letech Kristiánov zachvátil požár – shořela sklárna a za své vzala i škola. Stát zůstal tzv. Panský 
dům, kde za časů fungování žil majitel sklárny. Ten byl po ukončení provozu využíván jako rekreační 
místo pro letní pobyty dětí z chudých libereckých rodin. V krizovém roce 1938 Panský dům využívala 
československá armáda, která střežila sousedící linii obranných pevnůstek, které měly chránit 
Československou republiku proti nebezpečí německé agrese. Poté, co museli vojáci odejít a vše 
přenechat Němcům, Panský dům zapálili, aby se nedostal do rukou nacistů. Stát tak zůstal jen bývalý 
domek skláře Fuchse, v době provozu huti fungující jako hospoda. Po 2. světové válce patřil Klubu 
českých turistů, těsně před listopadem 1989 byl Muzeem skla a bižuterie v Jablonci zrekonstruován 
a byla v něm umístěna expozice kristiánovského sklářství včetně dřevěného modelu sklárny v době 
své největší slávy. Muzeum je v letní sezóně otevřené každý den mezi 9. a 17. hodinou. Prohlédnout 
si lze i malý lesní hřbitůvek, kde na zašlých náhrobcích najdete jména lidí, kteří v 18. a 19. století 
pomáhali vzniknout kráse a jménu jizerskohorského sklářského umění. Budova muzea i hřbitov jsou 
zapsány na seznam nemovitých památek. 

 Kostel svatého Antonína Paduánského 
Bedřichovský kostel byl vybudován v letech 1930–1932 při starším bedřichovském hřbitově. Realizace 
byla vyplněním dlouholetého přání obyvatel obce mít vlastní kostel, když desítky let předtím museli 
na bohoslužby docházet do vzdálených Rýnovic nebo sousedního Janova nad Nisou. V období 
od stavby do druhé světové války byl kostel živým náboženským i kulturním centrem Bedřichova, 
odehrávala se zde řada církevních i důstojné částí světských slavností. Mnohokrát se před budovou 
shromáždila většina obyvatel obce i návštěvníci z širokého okolí, například při slavnosti svěcení 
kostela nebo periodicky v datech významných církevních i státních svátků a místních slavností. Po 
období 1948–1989, které církevním stavbám příliš nepřálo, se na přelomu dvou tisíciletí začal výrazně 
obnovovat společenský život ve spojitosti s bedřichovským kostelem a ten je dnes již tradičním 
místem konání koncertů vážné i moderní hudby a od roku 2007 se v jeho blízkosti odehrávají 
obnovené Antonínské poutě, orientované kromě bohoslužby na kulturní a kulinářskou etnografii. 
Na Štědrý den se v kostele sv. Antonína Paduánského již několik let odehrává jediná „pravá“ půlnoční 
mše na Jablonecku a o dva dny později se u kostela před stylizovanými jesličkami scházejí obyvatelé 
obce i zimní návštěvníci u živého obrazu, aby si popřáli šťastný nový rok a dali si navzájem ochutnat 
z vánočních pochoutek. V letních měsících bývá kostel pravidelně otevřen a konají se v něm 
bohoslužby. V roce 1998 byla v kostele instalována panelová výstava sledující život a legendu 
sv. Antonína Paduánského, obraz Bedřichova v době, kdy byl kostel budován, a vznik, existenci 
a současnost stavby. Výstava bývá ke zhlédnutí v letní sezóně přímo v kostele, mimo ni pak 
ve vstupním prostoru bedřichovského hotelu Jelínek. 

Tato a další zajímavá místa v obci jsou propojena výletním okruhem nazvaným Bedřichovské výhledy. 
Celkem 17 zastavení s informačními panely je propojeno dvěma okruhy o délce 4 a 5 km. 
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Po jizerskohorských lesích je rozeseta řada typických drobných pomníčků a křížků. Ať už se jedná 
o vzpomínky na významnou událost, výročí, anebo připomínají něčí tragický osud, všechny mají svůj 
příběh a připomínají nám události, které vytvářely historii Jizerských hor a lidí v nich žijících. 
Z nejbližších zmiňme např. Gregorův kříž, pomník Herberta Johneho, Bokův pomníček, Stammelův 
kříž a Melzerův pomník. Podrobněji o jizerskohorských pomníčcích informuje Kniha o Jizerských 
horách od M. Nevrlého nebo řada webových stránek, např. www.stovi.info/pomnicky.  

Přírodní atraktivita území je nesporná. Z Bedřichova lze vyrazit na výlety kamkoliv po Jizerských 
horách. V nejbližším okolí lze cestu nasměrovat k chráněným lokalitám představujícím původní 
podobu zdejší přírody (Klikvová louka, Nová louka, Černá hora), vyhlídkám či skalním útvarům. 
Oblíbeným cílem vycházek je vodní nádrž Bedřichov, známá také pod názvem Černá Nisa, která je 
v letní sezóně vhodná i pro koupání, nebo Blatný rybník. V létě je okolí přístupné na kole či pěšky, 
v zimě potom na běžkách. Pro inspiraci lze následovat některou z nabízených tras, které jsou 
představeny v následující tabulce.  

Tabulka 5: Nabízené výletní trasy 

Trasa (délka) Popis 

pro pěší: 

Vycházka na Černou 
Nisu a Novou Louku 
(22,9 km) 

Bedřichov – Nová Louka – Hřebínek – Krásná Máří – Na Čihadle – Rozmezí – 
Kristiánov – Blatný rybník – Bedřichov  

Z Bedřichova na 
Černou horu, 
Holubník, Ptačí kupy 
a zpět 
(28 km) 

Bedřichov MHD – Nová Louka – Blatný rybník – Kristiánov – Rozmezí – 
Sněžné věžičky – Černá hora – sedlo Holubníku – Ptačí kupy – rozcestí 
Pod Ptačími kupami – Hřebínek – Nová Louka – Bedřichov MHD 

Výšlap na Holubník 
(19,5 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, hájovna – Nová Louka – Gregorův kříž – 
Hřebínek – Točna – Pod Ptačími kupami – Ptačí Kupy – Holubník – Sedlo 
Holubníku – Pod sedlem, Kulaťák – Kristiánov – Nová Louka – Bedřichov 

Přechod Jizerských 
hor 
(28,8 km) 

Nové Město pod Smrkem, náměstí – U spálené hospody – Streitův obrázek 
– Smrk – rozcestí pod Nebeským žebříkem – Předěl – Smědava – Na Knajpě 
– Rozmezí – Kristiánov – Blatný rybník – Nová Louka – Bedřichov 

Okolo Hejnického 
hřebene Jizerských 
hor 
(22,4 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, hájovna – Nová Louka – Gregorův kříž – 
Hřebínek – Točna – Krásná Máří – Na Žďárku – Nad Černým potokem – 
Čihadla – Rozmezí – Kristiánov – Nová Louka – Bedřichov  

Po stopách 
jizerskohorských 
sklářů 
(32,5 km) 

Bedřichov – Nová Louka – Blatný rybník – Kristiánov – Antonínov – 
Mariánskohorské boudy – Protržená přehrada – silnice Souš-Smědava – 
Jizerka – rozcestí Pod Bukovcem – Desná  

pro cyklisty: 

Protáhnout tělo 
a vidět 
(22,4 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, hájovna – Nová Louka – Gregorův kříž – 
Hřebínek – Točna – Krásná Máří – Na Žďárku – Nad Černým potokem – 
Čihadla – Rozmezí – Kristiánov – Nová Louka – Bedřichov  

Na "Zámeček" za 
kancléřem Šámalem 
(8 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, obora – /Vládní cesta/ – Za Novou Loukou 
– Nová Louka „Zámeček“ – Bedřichov, stadion  

Sklářské hutě 
v Jizerkách 
(14,2 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, hájovna – Královka – Hrabětice, kaplička – 
Josefodolská přehrada – Kristiánov – Blatný rybník – Nová Louka – 
Bedřichov, stadion  

http://www.stovi.info/pomnicky/
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Trasa (délka) Popis 

Okolo pomníčků 
Jizerských hor 
(11,7 km) 

Bedřichov – Bedřichovská přehrada na Černé Nise, hráz – Černá Nisa, 
západní rozcestí – k závorám – Závory – Pod Olivetskou horou – 
Za Přehradou – Gregorův kříž – Nová Louka – Bedřichov  

Přírodní krásy 
Jizerských hor I. 
(26,8 km) 

Bedřichov – Bedřichovská přehrada na Černé Nise, hráz – Černá Nisa, 
západní rozcestí – k závorám – Závory – Pod Olivetskou horou – 
Za Přehradou – Gregorův kříž – Hřebínek – Točna – Krásná Máří – 
Na Žďárku – Nad Černým potokem – Čihadla – Rozmezí – Kristiánov – 
Blatný rybník – Nová Louka – Bedřichov  

pro handicapované: 

Tradice pro všechny - 
Nová Louka I. 
(9 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, hájovna – Blatný rybník – Nová Louka – 
Za Novou Loukou – /Vládní cesta/ – Bedřichov, obora – Bedřichov, stadion  

Na hráz Bedřichovské 
přehrady na Černé 
Nise 
(11,7 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, obora – Bedřichovská přehrada na Černé 
Nise, hráz – Černá Nisa, západní rozcestí – Závory – Pod Olivetskou horou – 
Gregorův kříž – Nová Louka – Bedřichov, stadion  

Na hráz Josefodolské 
přehrady a na 
Královku 
(15 km) 

Bedřichov, stadion – Bedřichov, hájovna – Blatný rybník – Tetřeví kámen – 
Kristiánov – Josefodolská přehrada – Hrabětice, kaplička – Královka – 
Bedřichov, stadion  

Za přírodou, za 
horami 
(17,4 km) 

Nová Louka – Gregorův kříž – Hřebínek – Točna – Krásná Máří – Tetřeví 
boudy – Na Žďárku – Nad Černým potokem – Čihadla – Rozmezí – 
Kristiánov – Blatný rybník – Nová Louka  

Jizerky znovu a jinak 
(20 km) 

Nová Louka – Gregorův kříž – Hřebínek – Točna – /Nová cesta, Bílé Buky/ – 
Kristiánov – Josefodolská přehrada – Hrabětice, kaplička – Královka – 
Bedřichov, hájovna – Nová Louka 

pro běžkaře: 

Z Oldřichova v Hájích 
do Bedřichova 
(13,5 km) 

Oldřichov v Hájích, Na Pilách – Bílá Kuchyně – Pod Olivetskou horou – 
Gregorův kříž – Nová Louka – U Buku – Bedřichov, stadion  

Z Jablonce nad Nisou 
do Bedřichova 
(13,6 km) 

Jablonec nad Nisou, Břízky – Jindřichov – Horní Maxov – Hrabětice – 
U Prezidentské chaty – Bedřichov, stadion 

Ze Smědavy do 
Bedřichova 
(13,7 km) 

Smědava – Knajpa – Čihadla – Rozmezí – Kristiánov – Blatný rybník – Nová 
Louka – U Buku – Bedřichov, stadion  

Jizerská 50 
(50 km) 

Bedřichov, stadion – U Buku – Nová louka – Kristiánov – Rozmezí – Čihadla 
– Na Knajpě – Kůrovec – Hraniční – Vlašský hřeben – U Bunkru – Mořina – 
Jizerka – U Bunkru – Zimní kiosek – Smědava – Na Knajpě – Čihadla 
Na Žďárku – Krásná Máří – Hřebínek – Bílá Kuchyně – Olivetská hora – 
Za Černou Nisou – U Buku – Bedřichov, stadion  

Jizerská 25 
(21,8 km) 

Bedřichov, stadion – U Buku – Nová Louka – Kristiánov – Pod sedlem 
Holubníku – Bílé Buky – Hřebínek – Gregorův kříž – Nová Louka – 
Bedřichov, stadion  

Pramen: www.bedrichov.cz 

Nové poznatky v rámci výletů nabízejí naučné stezky – NS Lesy Jizerských hor, NS o pitné vodě 
v Bedřichově a naučná technicko-přírodní stezka Černá Nisa. 

Vzhledem k značnému množství turistů, kteří se v Bedřichově pohybují, je zde zejména základní 
infrastruktura pro cestovní ruch dobře rozvinuta. V obci se nachází velký počet objektů určených pro 

http://www.bedrichov.cz/
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ubytování turistů (jedná o různorodá zařízení – hotely, penziony, apartmány, chaty, ubytování 
v soukromí aj.). V tomto oboru podnikání dochází často ke změnám a evidence závisí na vůli 
ubytovatelů; v současné době je na základě platby místních poplatků z ubytovací kapacity evidováno 
64 ubytovacích zařízení s odhadovanou celkovou kapacitou 1 003 lůžek. Vedle toho se v obci nachází 
odhadem dalších 230 lůžek. 

Řada penzionů poskytuje zároveň i stravovací služby minimálně pro ubytované hosty, často však i pro 
příchozí návštěvníky. Restaurací s celosezónním provozem pro příchozí hosty je zde přibližně 7, 
z toho dvě bez vlastního ubytování. 

Doprovodná infrastruktura v obci je poměrně jednostranně zaměřená – na outdoorové sporty. 
Jizerské hory jsou již tradičně cílem sportovců i turistů, kteří si oblíbili běžecké lyžování. Již od roku 
1984 se zde upravují stopy pro širokou veřejnost – Jizerskou magistrálu v současné době tvoří přes 
180 km tratí, které upravuje obcí založená JIZERSKÁ, o.p.s. Díky úzké spolupráci s dalšími 
provozovateli tratí (např. Jizerky pro vás v Kořenově nebo Bieg Piastów v polských Jakuszycích) 
mohou lyžaři přejet i na trasy v Krkonoších nebo na upravené tratě na polské straně. Do stop Jizerské 
lyžařské magistrály zavítá každoročně více než půl milionu lyžařů. Trasy se na mnoha místech sbíhají 
či kříží, což přináší možnost sestavit si výlet prakticky na míru, od několikakilometrové projížďky až po 
celodenní putování. V souladu s tímto přístupem je upraven i přístup k lyžařským stopám. V současné 
době je spravováno 24 nástupních míst, která jsou rozložena po celých Jizerských horách. Přímo 
v Bedřichově se nacházejí tři – Maliník (s parkovištěm o 150 místech), Stadion (s parkovištěm o 190 
místech a školou běžeckého lyžování při Skiservisu Mára) a Hájovna. 

Přestože Jizerská magistrála představuje primárně soustavu tratí pro běžecké lyžování, její využití po 
oblevě nekončí. Většina lyžařských stop se upravuje na zpevněných površích, a proto zde od jara do 
podzimu najdeme hustou síť cest vhodných pro pěší turistiku a cyklistiku. Na každém významném 
rozcestí jsou umístěny přehledné orientační mapy s údaji o délce zbývající cesty k cíli a o možných 
dalších směrech. Občerstvení nabízejí sezónní kiosky a restaurace v blízkosti většiny nástupních míst. 
Zároveň obcí prochází několik značených cyklotras regionálního významu: 

 č. 22 Krkonošsko-Jizerská magistrála (Oldřichov v Hájích – Hřebínek – Štolpišská silnice – 
Čihadla – Na  Knejpě – Kasárenská silnice – Smědava – Jizerka – Horní Polubný – Kořenov), 

 č. 3020 Liberec – Jizerka – Harrachov, 
 č. 3021 Kristiánov – Jablonec n. N., Rybářská Bašta, 
 č. 3022 Mníšek – Závory – Kristiánov – Desná, 
 č. 3023 Hřebínek – Jablonec n. N., Rybářská Bašta, 
 č. 3028 Závory – Rudolfov, elektrárna (zasahuje do katastru Bedřichova). 

V zimním období tvoří velkou část návštěvníků obce lyžaři. Skiareál Bedřichov je součástí společně 
spravovaného komplexu Skiaréna Jizerky. Sestává z 9 sjezdových tratí o délce 410–670 m, 
obsluhovanými pěti vleky, a dětského hřiště o délce 180 m s vlastním vlekem. V areálu se nachází 
půjčovna sportovních potřeb, servis a lyžařská škola. Přímo u sjezdovky se lze občerstvit u kiosku 
nebo v restauraci. V docházkové vzdálenosti je prodejna potravin a několik dalších restaurací. 
S dalšími středisky (Severák v Janově nad Nisou a Tanvaldský Špičák v Albrechticích v Jizerských 
horách) jej spojuje stejný provozovatel a také skibus, umožňující přesun mezi jednotlivými středisky. 

Poblíž skiareálu se nachází další, menší středisko – SKP, které zahrnuje dva vleky – pomy, ski 
a snowboard školu a restauraci. 

Lyžařská střediska  zahrnují poměrně krátké tratě nižší a střední obtížnosti a jsou s výjimkou dětského 
pásu vybavena pouze vleky (typu poma a kotva). Vzhledem k vyšší náročnosti i lepší vybavenosti 
svahů v blízkých Krkonoších a dostupnosti zimních pobytů v alpských zemích proto nelze 
Bedřichov prezentovat jako typický zimní rezort; vzhledem k podmínkám (širokých a bezpečných 
sjezdovek) je ale ideální pro lyžaře – začátečníky, především pro rodiny s dětmi. 
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V rámci popisu možností sportovního vyžití je vhodné zmínit i možnosti účasti na fyzicky náročných 
sportovních podnicích – závodech. Nejvýznamnější sportovní akcí s dlouhou tradicí je bezesporu 
Jizerská 50, které se každoročně účastní mnohé domácí i světové osobnosti běžeckého lyžování. Start 
tohoto závodu je v Bedřichově. Dále se zde odehrává letní (dříve cyklistická, dnes běžecká) verze 
tohoto závodu. Celoročně se zde koná i řada dalších akcí pro děti i dospělé, z toho některé pravidelně 
(např. Decathlon Cup, Janovská 30, Night Light Maraton a další), jiné pouze příležitostně. 

Další možnosti trávení volného času při pobytu v Bedřichově jsou omezené. V letní sezóně lze ke 
koupání využít místní přírodní koupaliště, tenisové kurty a disc golf na stadionu nebo minigolf 
u penzionu UKO, celoročně je v provozu bowlingová herna při restauraci La Pasta. Herní prvky pro 
děti jsou instalovány na dvou místech (u restaurace Dolina a proti potravinám na hlavní komunikaci) 
– řada ubytovatelů má zároveň vlastní hřiště pro potřeby ubytovaných hostů. Ubytovaní hosté tak 
často z obce vyjíždějí na další výlety – nejatraktivnějšími cíli v blízkém okolí jsou ZOO, Botanický 
zahrada, Babylon centrum s wellness, Dinopark či IQlandia v Liberci, plavecký bazén v Jablonci nad 
Nisou.  

Návštěvníkům obce je k dispozici turistické informační centrum. Specifické služby nabízejí půjčovny 
sportovního vybavení a servisy – v letní sezóně se zaměřením na kola a nově i koloběžky (Půjčovna 
lyží a kol Adler Ski Centrum, Tenisové kurty a sportovní centrum Bedřichov), v zimním období na lyže 
a snowboardy (Ski Centrum Adler, Skiservis Mára a Skiareál Valeš). 

Odhad zatížení obce cestovním ruchem je z dostupných dat poměrně problematický. Nejvýznamnější 
atraktivitou jsou pro obec Jizerské hory; vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý soubor volně 
přístupných přírodních krás, jichž lze dosáhnout mnoha cestami, není statistika návštěvnosti 
k dispozici. Příznivost terénu pro výlety a aktivní pohyb vedle turistů opakovaně láká do přírody 
v hojném počtu také místní obyvatelstvo. Dle průzkumu Horské služby Jizerské hory navštíví během 
zimní sezóny Jizerskou magistrálu přibližně 600 000 návštěvníků (z toho cca třetina stálých – tedy 
těch, kteří se pravidelně vracejí). Obdobné využití oblasti lze předpokládat i v letní sezóně (především 
na kole a pěšky). Pro dokreslení lze uvést i další dostupné dílčí statistiky, byť ne zcela úplné nebo 
aktuální. Památník sklářství v Jizerských horách v zaniklé sklářské osadě Kristiánov navštívilo za rok 
2013 celkem 5 637 osob. Informační centrum v obci zaznamenalo v posledních pěti letech celkem 
34 188 návštěvníků, což odpovídá téměř 7 tisícům návštěvníků ročně. Velký zájem zaznamenávají 
každoročně významné sportovní akce – pro Bedřichov je tou nejdůležitější bezesporu Jizerská 50. 
V zájmu zachování hodnotné přírody správa CHKO Jizerské hory stanovuje maximální přípustnou míru 
zatížení území v rámci jejího konání: tento lyžařský svátek smí absolvovat maximálně 
4 800 sportovců. Kapacita bývá obvykle s předstihem zcela naplněna – stejně jako kapacita 
ubytovacích zařízení v širokém okolí.  

Trh práce 

Z celkového počtu 332 obyvatel obce jich celkem 234 spadá do kategorie ekonomicky aktivních, 
definované věkovým rozmezím 15–64 let. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tak tvoří plných 70 % 
populace. 

Struktura zaměstnanosti podle odvětví odpovídá místním podmínkám – ve srovnání s regionem je 
v Bedřichově zaměstnáno poměrně více osob ve službách,  na druhé straně podíl zaměstnaných ve 
výrobní sféře je nižší. Relativně vysoký podíl zaměstnanosti v zemědělství a lesnictví jednoznačně 
souvisí s velkou rozlohou lesních pozemků. 
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Tabulka 6: Tabulka: Struktura zaměstnanosti v obci Bedřichov podle odvětví v roce 2011 

  Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby 

Bedřichov 6,99 % 22,38 % 59,44 % 

Jablonec nad Nisou 0,74 % 37,74 % 48,15 % 

Liberecký kraj 1,84 % 38,23 % 46,73 % 

ČR 2,74 % 32,23 % 53,87 % 

Pramen: ČSÚ 

Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2014 dosahovala 3,8 %. Tato hodnota patří k nejnižším v celém ORP 
Jablonec nad Nisou, je o více než 2 % nižší než  srovnatelná hodnota pro LK. V konkrétních údajích je 
bez zaměstnání 9 osob, z toho 5 žen. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou 3 obyvatelé Bedřichova.  

Zároveň byla ve stejné době evidována dvě volná pracovní místa. 

Vzhledem k tomu, že se v obci nenachází žádná vzdělávací instituce, je vyjížďka dětí za vzděláním 
nutností. Z 39 dětí jich 21 dojíždí v rámci okresu (z toho 14 do Jablonce nad Nisou), 7 do Liberce, 9 do 
Prahy a 2 jinam. Vyjížďka za prací vykazuje podobné charakteristiky, a to jak co do rozsahu (dotýká se 
35 osob), tak i podle cílových obcí.   

Tabulka 7: Údaje o vyjížďce z obce Bedřichov dle SLDB 2011 

 celkem do zaměstnání do školy 

Bedřichov – počet vyjíždějících 74 35 39 

vyjíždí v rámci okresu 34 13 21 

vyjíždí do jiných okresů kraje 20 13 7 

vyjíždí do jiných krajů 16 6 10 

vyjíždí mimo ČR 4 3 1 

Obec dojížďky: 
 

Jablonec nad Nisou 23 9 14 

Liberec 20 13 7 

Praha 12 3 9 

Pramen: ČSÚ 

Zároveň do obce dojíždí za prací 37 obyvatel jiných obcí. Většinou nepřijíždějí z velké vzdálenosti - 
nejčastěji z Liberce a dále pak v rámci okresu Jablonec nad Nisou. 

Tabulka 8: Údaje o dojížďce do obce Bedřichov dle SLDB 2011 

 celkem 

Bedřichov – počet dojíždějících 37 

vyjíždí v rámci okresu 20 

vyjíždí do jiných okresů kraje 12 

vyjíždí do jiných krajů 5 

Obec vyjížďky:   

Liberec 12 

 Pramen: ČSÚ 

Obec nepodniká žádná opatření na podporu zaměstnanosti. 
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4. INFRASTRUKTURA 

Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou prostřednictvím veřejného vodovodu je zavedeno přibližně do poloviny 
domů v obci. Provoz vodovodní sítě zabezpečuje Severočeská vodárenská společnost a. s., jejímž je 
obec Bedřichov akcionářem. Pitná voda je dodávána místní úpravnou vody, kterou provozuje stejná 
společnost – její kvalita je tak zaručena. Ostatní domácnosti jsou odkázány na místní zdroje. 

Kanalizace je vedena společně s veřejným vodovodem, je jí tedy pokryto stejné území. Kanalizace je 
vyvedena do kanalizačního řadu, umístěného ve vodovodní štole, směřujícího na centrální čistírnu 
odpadních vod v Liberci. 

Připojení nezasíťovaných domů k veřejnému vodovodu a kanalizaci je vnímáno jako jedna z priorit 
dalšího rozvoje. Potřebná projektová dokumentace byla již zpracována, realizace je ale prozatím 
odkládána kvůli značné finanční náročnosti. Vzhledem k velkým výškovým rozdílům v obci bude 
s největší pravděpodobností nutné rozšíření tlakových pásem. 

Zemní plyn do Bedřichova zaveden není. Při plynofikaci sousedního Janova nad Nisou bylo 
s plynofikací Bedřichova počítáno, proto je přivedený STL distribuční rozvod dimenzován i na 
plynofikaci Bedřichova. V současné době rozvoje využití alternativních zdrojů energie (tepelná 
čerpadla, fotovoltaika aj.) v rámci individuální výstavby však zájem obyvatel o plynofikaci klesá. 

Elektrická síť je rozvedena prakticky v celé obci. Přivedena je také telefonní linka, ústředna se nachází 
v Janově nad Nisou. 

Odvoz a likvidace komunálního odpadu je smluvně zajištěn společností Severočeské komunální 
služby s.r.o. se sídlem v Jablonci nad Nisou. Služba je poskytována majitelům nemovitostí na základě 
smlouvy uzavřené s obcí jako prostředníkem (kde si obyvatelé mohou zvolit vhodnou velikost 
popelnice a četnost jejího vývozu dle svých potřeb). Pravidelně jsou vyváženy také nádoby pro sběr 
tříděného odpadu (sklo, papír a pet lahve) a klece určené k odložení speciálních odpadových pytlů (na 
další druhy tříděného odpadu). Nebezpečné složky komunálního odpadu a elektroodpad v rámci 
zpětného odběru jsou dvakrát ročně sváženy formou ambulantního svozu. Objemný odpad mohou 
občané s uzavřenou smlouvou odvézt na překladiště v Proseči nad Nisou. 

Dopravní infrastruktura 

Základním prvkem dopravní infrastruktury jsou silnice III. třídy č. 29022 (směr Liberec – Bedřichov – 
Josefův Důl), kterou lze označit jako páteřní komunikaci, a č. 29029 (směr Janov nad Nisou a Jablonec 
nad Nisou). Paralelně se silnicí č. 29029 směřuje do obce z Janova nad Nisou – Hraničné také 
komunikace č. 29031. Díky návaznosti na nadřazenou dopravní síť zajišťují relativně dobrou dopravní 
přístupnost obce. V regionálním měřítku je jako nedostatečné hodnoceno pouze spojení s turistickou 
oblastí Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald. Uvedené komunikace jsou v poměrně dobrém 
stavu. 

Vzdálenost z centra obce k nájezdu na rychlostní komunikaci R35 je 19 km (nájezd u Rychnova 
u Jablonce nad Nisou – pro směr na Prahu), potažmo 13 km (nájezd v Liberci – pro směr Děčín; zde už 
však fakticky nejde o rychlostní komunikaci R35, ale navazující silnici č. 35). 

 

Intenzita dopravy v obci není stanovena - úseky komunikací procházející Bedřichovem nebyly 
zahrnuty do celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Nejbližší sčítané úseky udávají následující 
intenzitu provozu: 



Program rozvoje obce Bedřichov 2016–2022   

18 z 30 
 

 č. 29029 mezi Jabloncem nad Nisou a Janovem nad Nisou - celkem 2189 vozidel za 24 hodin, 
z toho 24 jednostopých, 1916 osobních a dodávkových a 249 těžkých motorových vozidel 
(nelze určit, jaký podíl na zachyceném stavu představují vozidla pokračující do Bedřichova), 

 č. 29022 od hranice katastru směrem do Liberce, k České chalupě - celkem 1104 vozidel za 
24 hodin, z toho 15 jednostopých, 995 osobních a dodávkových a 94 těžkých motorových 
vozidel (s největší pravděpodobností prakticky veškerý popsaný provoz pokračuje i dále do 
Bedřichova). 

Železnice do obce nebyla zavedena. Nejbližší železniční stanice se nacházejí v Liberci (železniční trať 
celostátního významu č. 030 Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – Turnov – Liberec, dále trať č. 086 
zajišťující spojení ve směru na Českou Lípu a trať č. 089 směr Hrádek nad Nisou) a v Jablonci nad 
Nisou (železniční trať regionálního významu). 

Místní komunikace 

Propojení jednotlivých míst v obci umožňují místní komunikace, které jsou však často 
v nevyhovujícím stavu a v mnoha případech nejsou dořešeny ani majetkoprávní vztahy k pozemkům, 
na kterých se nacházejí. Stávající síť místních komunikací dosahuje délky cca 15 km.  

Místní komunikace v obci vykazují různé stupně opotřebení. Jejich stav včetně orientačního pořadí 
naléhavosti oprav je ze strany obce průběžně sledován. Na základě těchto poznatků jsou místní 
komunikace postupně opravovány – tyto opravy jsou však samozřejmě vázány na aktuální možnosti 
obecního rozpočtu. 

Údržba místních komunikací je zajišťována externím dodavatelem. Vzhledem ke klimatickým 
podmínkám je obzvlášť zimní údržba velmi náročná, a to zejména finančně.  

Pro parkování v obci jsou turistům k dispozici tři obecní parkoviště s celkovou kapacitou 410 míst 
(Centrální parkoviště – 190 míst, Maliník – 150 míst, Nisa – 70 míst) a další, soukromé parkoviště, 
zvané hřiště, s kapacitou 180 parkovacích míst. Tato kapacita je celoročně vnímána jako dostačující. 
Pouze v období zimních víkendových špiček a během konání významných sportovních akcí (např. 
Jizerská 50) je kapacita parkovacích ploch nedostatečná. Poskytovatelé ubytovacích, stravovacích 
a dalších služeb zpravidla poskytují svým klientům a zákazníkům možnost zaparkovat na vyhrazených 
parkovištích či parkovacích místech u jednotlivých objektů. 

V obci chybí chodníky při hlavní komunikaci, po kterých by byl pěším umožněn bezpečný pohyb po 
obci. Jejich výstavbě brání vedle nedostatku finančních zdrojů především nevypořádané majetkové 
vztahy. V současné době jsou zde celkem 2 úseky chodníků, pokrývající cca 10 % celkové délky úseku 
hlavní komunikace v zastavěné části obce. 

Přes katastr obce vede řada cyklotras, nicméně v zastavěném území se nenachází žádná cyklostezka. 
Cyklisté se tak v obci pohybují zejména po páteřní komunikaci (č. 29029). Vzhledem ke značnému 
provozu na této komunikaci je třeba vnímat pohyb cyklistů po ní jako ne zcela bezpečný. Na druhou 
stranu je třeba konstatovat, že cyklisté většinou primárně směřují do Jizerských hor, kde jsou trasy 
vedeny po z velké části zpevněných lesních cestách s omezením vjezdu motorových vozidel. 

Dopravní obslužnost 

Obec je obsluhována městskou hromadnou dopravou provozovanou Dopravním podnikem měst 
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. – již toto naznačuje dobré spojení s oběma městy. Spojení 
s Jabloncem nad Nisou zajišťuje linka č. 101, která přijíždí standardně jednou, v exponovaných 
denních časech pak dvakrát za hodinu (v době zpracování analýzy zajíždělo do obce 17 párů spojů ve 
všední dny, 13 párů o sobotách, nedělích a svátcích). Spojení s Libercem je nově zajištěno linkou 
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č. 18, přijíždějící s proměnlivým intervalem (dle aktuálního jízdního řádu jde o 8 párů spojů ve všední 
dny i o víkendech a svátcích). Obě města jsou tak snadno dostupná, bez nutnosti přestupování, 
přepravní doba do centra města v obou případech činí cca 30 minut. Spojení je ve většině případů 
zajišťováno bezbariérovými vozidly. 

Pro cestu do Liberce je možné využít také příměstský autobus (ČSAD Liberec, a.s., linka 540140), toto 
spojení je však méně časté a v souvislosti s prodloužením linky 18 MHD až do Bedřichova bude 
pravděpodobně postupně omezeno nebo zcela zrušeno. 

Skrze provozovatele MHD a ČSAD Liberec a.s. je Bedřichov zapojen do integrovaného systému IDOL. 
Obec je zároveň členem Dopravního sdružení obcí Jablonecka (které zajišťuje provoz MHD ve svých 
členských obcích – nad rámec základní dopravní obslužnosti, kterou objednává Liberecký kraj). 

5. VYBAVENOST 

Školství 

V Bedřichově není zastoupen žádný stupeň školského zařízení. Nejbližší mateřská i základní škola se 
nachází v sousedním Janově nad Nisou, za vyšším vzděláním je nutné dojíždět dál – nejčastěji do 
Jablonce nad Nisou nebo Liberce. 

Zdravotnictví 

Zdravotnické služby jsou dobře dostupné, v Jablonci nad Nisou a Liberci se nachází nemocnice, 
polikliniky a řada samostatných ordinací praktických lékařů i specialistů. Mimo běžnou ordinační 
dobu jsou otevřeny pohotovosti v obou nemocnicích, stomatologická ordinace s pohotovostní 
službou pro celý Liberecký kraj se nachází v Liberci. 

Obydlená část obce je standardním způsobem obsluhována lékařskou záchrannou službou Jablonec 
nad Nisou. Mimoto se přímo v Bedřichově nachází základna horské služby, která poskytuje první 
pomoc a zajišťuje transport zraněných z hůře dostupných lokalit. 

Sociální péče 

Bedřichov je zapojen do procesu komunitního plánování a zahrnut do 2. komunitního plánu 
sociálních a souvisejících služeb Jablonecka. Většina standardně využívaných služeb je k dispozici 
přímo v Jablonci nad Nisou, případně v dalších zapojených obcích nebo v krajském městě Liberci. 

V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné je zde 
zajišťována především rodinnými příslušníky. Existuje ale také možnost využít služeb jabloneckých 
organizací zaměřených na poskytování terénních služeb – osobní asistence a pečovatelské služby 
v domácím prostředí klienta. 

Kultura a péče o památky 

Nabídka kulturních zařízení, kde by bylo možné pořádat kulturně-společenské a sportovní akce, je 
v obci minimální. Pro konání větších kulturních akcí není v Bedřichově dostatečně velký sál. Nejblíže 
lze využít prostory janovské sokolovny – každoročně se zde pořádá několik plesů. Pro menší akce je 
potom možné využít sály či salonky některých restaurací) nebo kostel. 
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Kulturní památky, které se nacházejí ve správním obvodu obce, byly popsány výše. 

Přestože nabídka kulturních zařízení přímo v obci je malá, není vyjádřena potřeba k jejímu dalšímu 
rozšiřování; díky blízkosti Jablonce nad Nisou a Liberce jsou kulturní zážitky na dosah. Nachází se zde 
několik divadel, kulturních center, kin (včetně multiplexů v Liberci), hudebních klubů, muzeí a galerií 
aj. 

Sport a tělovýchova 

Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity jsou v obci rozmanité. Vzhledem k zázemí Jizerských 
hor jsou zde ideální podmínky pro řadu outdoorových aktivit – pěší turistiku, nordic walking, 
cyklistiku, běh, sjezdové i běžecké lyžování aj. Infrastruktura pro halové sporty a volný čas je 
rozvinuta méně; nejbližšším zařízením je v tomto ohledu janovská sokolovna s tělocvičnou uvnitř 
budovy a venkovními hřišti pro fotbal, tenis, volejbal, nohejbal a beachvolejbal. Pro sportovní aktivity 
lze využít také tenisové kurty a disc golf na stadionu, minigolf u penzionu UKO nebo si zajít na 
bowling. 

Další, dílčí prvky sportovní infrastruktury lze nalézt u větších ubytovatelů – jedná se především 
o různá hřiště či sportoviště, kryté wellness s bazénky, sauny, apod.   

V obci se nachází přírodní koupaliště (požární nádrž). Pro neorganizované setkávání dětí slouží dětské 
hřiště naproti potravinám a poště a upravený parčík u restaurace Dolina, zvaný Termitiště. 

Veškerou představitelnou infrastrukturu pro sport a volný čas lze najít v sousedním Liberci nebo 
v Jablonci nad Nisou. 

Bydlení 

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů se v Bedřichově nachází celkem 119 domů, z toho 
77 obydlených, ve kterých žije 83 bytových domácností. Celkem 70 všech domů (tj. 90 %) je 
rodinných. 

Tabulka 9: Domovní a bytový fond v obci Bedřichov dle SLDB 2011 

Počet domů 119 

Počet obydlených domů 77 

Podíl obydlených domů 64,71 % 

Podíl obydlených domů v ČR 83,40 % 

Počet rodinných domů 70 

Podíl rodinných domů 58,82 % 

Podíl rodinných domů v ČR 72,18 % 

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 62,65 % 

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00 % 

Pramen: ČSÚ 

V majetku obce se nyní nachází jediný byt, který je pronajímán.  

V letech 2009–2014 byla v obci dokončena výstavba celkem 38 bytových jednotek. Pro lepší srovnání 
se za rok 2014 jedná o 33,13 dokončených bytů na 1000 obyvatel; tato hodnota je významně vyšší 
než srovnatelný údaj pro Liberecký kraj (1,55) i celou ČR (2,27). Velký výkyv směrem vzhůru lze 
zaznamenat v roce 2004 (17 dokončených bytů), následně už se hodnoty pohybují na nižší úrovni (2-4 
dokončené byty, v roce 2011 dokonce 6 dokončených bytů). 
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Tabulka 10: Vývoj bytové výstavby v obci Bedřichov v období 2009–2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet dokončených bytů 12 3 2 1 9 11 

Počet dokončených bytů  
v přepočtu na 1000 obyvatel 

37,15 9,65 6,21 3,03 26,71 33,13 

Počet dokončených bytů  
v přepočtu na 1000 obyvatel v kraji 

3,36 2,85 2,18 2,83 1,76 1,55 

Počet dokončených bytů  
v přepočtu na 1000 obyvatel v ČR 

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 

Pramen: ČSÚ 

V územním plánu jsou vyčleněny plochy určené pro bytovou výstavbu umožňující umístění 
maximálně 90 dalších rodinných domů. Vzhledem k omezujícímu vlivu CHKO Jizerské hory 
je  vyloučena výstavba bytových domů.  

Zájem o výstavbu se vyskytuje nepravidelně. V místních podmínkách se jedná o výstavbu rodinných 
domů; obec v tomto směru žádnou podporu neposkytuje – pozemky jsou zájemcům nabízeny 
nezasíťované, z čehož v případě individuálního řešení odkanalizování objektů vyplývá jisté riziko 
zhoršení kvality vod. 

Zájem o sociální bydlení (konkrétně o byty s nižšími náklady) není v Bedřichově vnímán, a to jistě 
i vzhledem k tomu, že obec nedisponuje potřebnými nemovitostmi.  

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stav životního prostředí 

Životní prostředí v obci nevykazuje prakticky žádné problémy. Obec se nachází v chráněné krajinné 
oblasti, velká část její rozlohy je zalesněna, nejsou zde přítomny téměř žádné zdroje znečištění.  

Pozemkové úpravy nebyly v Bedřichově dosud provedeny. Nejvýznamnějším problémem je 
nedokončené majetkové vypořádání pozemků pod sjezdovými tratěmi, blokující veškeré rozvojové 
plány. 

Kvalita ovzduší je dobrá; okres Jablonec nad Nisou dlouhodobě vykazuje nejnižší koncentrace tuhých 
látek, CO a těkavých organických látek ve srovnání s jinými částmi kraje (přičemž v Libereckém kraji je 
množství emisí ve srovnání s ostatními kraji rovněž nízké). Převážná část emisí pochází patrně ze 
starých, lokálních spotřebičů na plynná a tuhá paliva (jsou používány zejména v domácnostech, což 
znamená, že nepodléhají kontrole dodržování emisních limitů) a mobilních zdrojů (motorová vozidla). 
V topné sezóně bývá těmito zplodinami zasaženo zejména centrum obce a další níže položené 
lokality. 

Kvalita povrchové vody je taktéž dobrá, veškerá voda přitéká z chráněného území a nesetkává se 
s mnoha zdroji znečištění.  

Půda v Bedřichově je z většiny zalesněna, případně zatravněna. Souvislá rozloha obdělávané půdy se 
zde nevyskytuje, zemědělská půda je povětšinou tvořena loukami. Díky tomu je i riziko eroze půdy 
minimální. 

Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem zátěže doprava. Úroveň hluku však nepřesahuje 
únosnou mez, navíc možnosti jejího snížení jsou omezené; dopravní ruch v obci je tvořen povětšinou 
vozidly, která mají start nebo cíl přímo v Bedřichově. 
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V obci se nenachází významné zdroje znečištění, brownfieldy ani lokality s ekologickými zátěžemi. 

Ochrana životního prostředí 

Celý Bedřichov leží v oblasti území CHKO Jizerské hory. Tato byla vyhlášena roku 1968, celková 
rozloha činí 368 km2 (z toho 269 km2 tvoří lesy) a rozkládá se v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou 
a Semily. Geologicky jsou Jizerské hory tvořeny převážně žulami. Na nich působením drsného klimatu 
vznikly chudé kyselé půdy, v extrémních polohách s atraktivními skalními výchozy, suťovými poli 
a rozsáhlými rašeliništi. Typická jsou i unikátní rostlinná a živočišná společenstva s řadou zákonem 
chráněných druhů. v současné době patří CHKO Jizerské hory k velmi kontrastním územím. Na jedné 
straně stojí rozsáhlé plochy imisních holin a poškozených lesních porostů, a na straně druhé naopak 
mimořádně hodnotná území se zachovalými přirozenými společenstvy, zejména rozsáhlý komplex 
bučin na severních svazích hor, zbytky klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť 
s vzácnou flórou a faunou. Do správního území zároveň spadají další maloplošná chráněná území: 

 Přírodní rezervace Klikvová louka – vrchoviště s částí podmáčené smrčiny 

 Přírodní rezervace Nová louka – rašeliniště porostlé klečí, část území zaujímá rašelinná 
smrčina 

 Přírodní rezervace Černá hora – horská smrčina a rašeliniště, tokaniště tetřeva hlušce (Tetrao 
urogallus) 

Zároveň je zde vyhlášena lokalita Natura 2000 – Ptačí oblast Jizerské hory a Evropsky významná 
lokalita Jizerské smrčiny. 

Přítomnost CHKO vytváří různá omezení. Jedná se například o regulaci stavební činnosti, směřující 
k zachování krajinného rázu a výrazu typické místní architektury. Do střetu s ochranáři se také 
pravidelně dostávají záměry na vybudování či rozšiřování infrastruktury cestovního ruchu (např. 
sjezdovek, parkovišť apod.). 

7. SPRÁVA OBCE 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obecní úřad Bedřichov nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro vlastní 
území. 

Obec zaměstnává celkem 3 osoby (přepočtených 2,5 úvazku) na hlavní pracovní poměr – konkrétně 
jsou to dvě úřednice a jedna pracovnice informačního centra. Další činnosti dle aktuálních potřeb 
jsou zajišťovány na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce. 

Obec je zakladatelem neziskové organizace JIZERSKÁ, o.p.s. K hlavním činnostem této organizace 
patří úprava, údržba a provoz Jizerské magistrály a správa stadionu Bedřichov – hlavního nástupního 
místa na magistrálu. Společnost je řízena nezávislou správní radou a ředitelem, který je statutárním 
orgánem společnosti.  

Hospodaření a majetek obce 

Rozpočet obce je sestavován s vyrovnanou příjmovou a výdajovou stránkou. Významným zdrojem 
příjmů obecního rozpočtu jsou parkovací poplatky vybírané na obecních parkovištích. Tržby z provozu 
parkoviště jsou však do značné míry závislé na počasí, a to jak v zimní, tak i v letní sezóně. 
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Příjmy obce jsou příležitostně navyšovány pomocí nenárokových dotací. V letech 2010–2012 
Bedřichov z těchto zdrojů získal 457 200 Kč, v dalších letech nebyly dotační prostředky přiděleny 
vůbec. 

Hodnota běžných výdajů dosahovala v letech 2010–2014 průměrného podílu 92 % z celkových příjmů 
obce. 

Dlouhodobý finanční majetek obce činí celkem 1 088 000 Kč. 

Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví obce činí celkem 70 888 428,60 Kč. Jedná se 
o nemovitosti různé povahy – obecní komunikace, obecní lesy, nezastavěné pozemky. V majetku 
obce jsou rovněž parkoviště – centrální, Maliník a Nisa, dále tenisové kurty, kontejnerový objekt na 
stadionu a systém umělého zasněžování. 

Obec dále vlastní budovu obecního úřadu (zde se nachází kanceláře obecního úřadu, informační 
centrum a obecní byt) a chatu Jabkenice v prostoru stadionu, která je pronajata. 

Pro úplnost je třeba zmínit, že majetek obce zahrnuje i sítě – kanalizaci, vodovod a související zařízení 
technické infrastruktury. 

Příjmy k pokrytí financování činnosti JIZERSKÉ, o.p.s. jsou vícesložkové; většinu příjmů tvoří dotace 
z veřejných rozpočtů (obec Bedřichov poskytuje 15 % tržeb z obecních parkovišť, dále přispívá 
Liberecký kraj, statutární města Jablonec nad Nisou a Liberec a města a obce, které jsou napojeny na 
Jizerskou magistrálu – Janov nad Nisou, Desná, Hejnice, Kořenov, Bílý Potok, Josefův Důl a Oldřichov 
v Hájích), které jsou doplňovány o výnosy z veřejné sbírky (prodej předmětů, dárcovské SMS) 
a sponzorské dary firem i jednotlivců. 

Ekonomické výsledky hospodaření JIZERSKÉ, o.p.s. jsou do jisté míry závislé na počasí, konkrétně na 
dostatečné sněhové pokrývce. Případné přebytky jsou využívány ke krytí ztráty minulých let, 
případně převáděny do rezervního fondu. 

Bezpečnost 

Řízení krizových situací probíhá na úrovni ORP Jablonec nad Nisou. Příslušné oddělení magistrátu 
města zpracovává havarijní, povodňový a krizový plán. V rámci své činnosti provádí analýzy vzniku 
mimořádných událostí a stanovuje možný rozsah ohrožení obyvatel, životního prostředí a majetku, 
řeší ochranu před povodněmi, odstraňování následků událostí způsobených přírodními vlivy i činností 
člověka, následky znečistění povrchových vod nebo opatření při epidemii. Vše je projednáno 
a zabezpečeno v součinnosti se složkami IZS. Především jde o varování a vyrozumění obyvatelstva, 
jeho ochranu a případnou evakuaci z ohrožených území, zajištění náhradního ubytování a dodávky 
základních životních potřeb. 

Žádná specifická opatření k předcházení živelním pohromám nejsou v obci realizována. K varování 
obyvatelstva před nebezpečím je určen bezdrátový rozhlas, který je součástí varovného informačního 
systému obyvatel. 

Na základě veřejnoprávní smlouvy, uzavřené se sousedním Janovem nad Nisou, slouží strážníci 
Obecní policie Janov nad Nisou také na území Bedřichova. Výkon služby zajišťují dva strážníci, jejich 
služby jsou plánovány dle aktuálních potřeb (konání různých akcí, plánované zásahy ve spolupráci 
s Policií ČR). Obdobně se obec podílí také na úhradě nákladů činnosti janovské jednotky sboru 
dobrovolných Hasičů. 

Doba dojezdnosti do centrální části obce u lékařské záchranné služby, hasičů ani Policie ČR 
nepřekračuje 15 minut. 
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Vnější vztahy a vazby 

Obec Bedřichov je zapojena do řady organizací, zaměřených až na výjimky na rozvoj území nebo na 
podporu cestovního ruchu. Konkrétně je obec členem těchto subjektů: 

 Euroregion Nisa (členství umožňuje přístup k dotacím z operačních programů zaměřených na 
přeshraniční spolupráci s Polskem a Německem) 

 Sdružení obcí Libereckého kraje 

 Svaz měst a obcí ČR 

 Mikroregion Jizerské hory (umožňuje zapojit se do tematicky zaměřených společných 
dotačních programů – např. bezdrátový rozhlas, výstavba autobusových zastávek, osvětlení 
přechodů pro chodce) 

 Dopravní sdružení obcí Jablonecka (přínosem členství je dobrá dopravní obslužnost městskou 
hromadnou dopravou – za cenu poměrně vysokých členských příspěvků) 

 Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko (zaměřuje se 
na společnou podporu rozvoje cestovního ruchu, zejména na propagaci turistického regionu) 

 Sdružení cestovního ruchu v Jizerských horách (taktéž organizace zaměřená na rozvoj 
cestovního ruchu – se zapojením podnikatelů v oboru) 

 Sdružení vlastníků obecních lesů 

 MAS Podještědí (otevírá přístup k dotacím, např. rekonstrukce místní komunikace) 
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A.2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

1. SWOT 
Klady  Zápory 

◦ poloha v Jizerských horách je výhodná z hlediska 
cestovního ruchu 

◦ příznivá věková struktura obyvatel 

◦ stabilní růst počtu obyvatel 

◦ nízká míra nezaměstnanosti 

◦ výborná dostupnost spádových měst (dojíždění za 
službami, vzděláním či prací, vč. atrakce turismu) 

◦ zajištění dopravní obslužnosti pomocí MHD do Liberce 
i Jablonce nad Nisou 

◦ rozvinutý cestovní ruch 

◦ obecné vnímání obce jako hlavního turistického centra 
Jizerských hor s dobrou dostupností z Prahy 
a Středočeského kraje 

◦ turistické informační centrum 

◦ četná zařízení základní infrastruktury pro cestovní ruch 

◦ doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch především 
se sportovním zaměřením 

◦ tradice konání Jizerské 50 

◦ dobré podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity 

◦ účast na komunitním plánování sociálních služeb 
Jablonecka 

◦ dobrý stav životního prostředí 

◦ přírodní koupaliště a přehrada vhodná ke koupání 

◦ působení obecní policie 

◦ působení Horské služby, služebna přímo v obci 

◦ schválený územní plán obce 

◦  ◦ nutnost vyjížďky za službami, 
vzděláním či prací 

◦ minimum subjektů podnikajících 
v zemědělství a průmyslu – 
jednostranné zaměření ekonomických 
subjektů 

◦ sezónní výkyvy v zaměstnanosti 
i v nabídce služeb 

◦ nízká nabídka komerčních služeb 

◦ nevyhovující stav některých místních 
komunikací 

◦ nedostatečná bezpečnost chodců 
a cyklistů na páteřní komunikaci 

◦ v obci se nenacházejí běžné 
zdravotnické služby  

◦ v obci se nenachází žádné vzdělávací 
zařízení 

◦ v obci nejsou poskytovány sociální 
služby 

◦ omezení stavební činnosti daná 
polohou v rámci CHKO Jizerské hory 

◦ nedokončené komplexní pozemkové 
úpravy 

◦ nevyhovující stav technologií na 
lyžařských svazích 

Příležitosti  Hrozby 

◦ rozšíření nabídky denních aktivit (herních prvků, 
činností, atraktivit) 

◦ vytváření a propagace moderních prvků v cestovním 
ruchu – interaktivní prvky, geocaching, mobilní aplikace 
apod. 

◦ rozvoj lyžařských areálů podmíněný provedením 
komplexních pozemkových úprav 

◦ vyjádření souhlasu SCHKO Jizerské hory a Lesů ČR 
s připravovanými projekty 

◦ využití dotačních příležitostí k realizaci rozsáhlejších 
investičních projektů 

 ◦ kritické zhoršení stavu technické 
a dopravní infrastruktury v obci 

◦ pokračující změny charakteru počasí, 
zejména v zimní sezóně 

◦ pokles zájmu zahraničních turistů 
o pobyty  

◦ zpřísnění podmínek ochrany krajiny 
a přírody CHKO ve smyslu omezení 
pohybu osob 

◦ pokles atraktivity střediska pro 
rodinnou klientelu (kvůli zastaralému 
technickému vybavení, 
nedostatečnému zasněžování) 
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2. DALŠÍ VÝCHODISKA 

Stručné zhodnocení analytické části v kontextu aktuálního vývoje obce 

Cestovní ruch v posledních letech zaznamenal řadu závažných výkyvů. Největší dopad měla táhlá 
ekonomická krize, která řadu lidí přiměla šetřit na zbytných výdajích, mezi něž patří právě i cestování 
a rekreace. Nepříznivé následky s sebou přinášejí i klimatické jevy, konkrétně především teplé 
a suché zimy, jejichž výskyt bude dle predikcí klimatologů stále četnější.   

Bedřichov je však horským rekreačním střediskem. Tento výrok nejenže nejlépe vystihuje současnou 
situaci obce, ale zároveň do značné míry určuje priority jejího dalšího rozvoje. Cestovní ruch je 
zdrojem příjmů pro obec i pro většinu ekonomických subjektů, které v Bedřichově působí. To platí 
a bude dále platit i přes popsané komplikace – mimo jiné i proto, že možnosti dalšího rozvoje 
zemědělství nebo průmyslu v obci jsou takřka minimální. 

Základním východiskem návrhové části tak bude snaha o zvýšení atraktivity obce v kontextu přímé 
i nepřímé podpory rozvoje cestovního ruchu. 

Vazba na další strategické dokumenty 

Budoucí směr rozvoje obce je spoluurčován územním plánem obce, schváleným v roce 2012.  Tento 
dokument determinuje a při respektování stanovených podmínek umožňuje další rozvoj obce. 
Návrhová část proto akceptuje jak zahrnutá doporučení, tak i určitá zde shrnutá omezení, vycházející 
z velké části z limitů spojených s ochranou krajiny a přírody v rámci CHKO Jizerské hory.  

Program rozvoje obce zároveň přímo navazuje na Strategický plán rozvoje obce Bedřichov na léta 
2008–2015. Cíle tohoto plánu byly zrevidovány a upraveny pro další období. 

Ve vybraných tematických oblastech jsou zapracována i doporučení Strategie území správního 
obvodu ORP Jablonec nad Nisou, dokončeného v roce 2015. 
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B.1. STRATEGICKÁ VIZE 

 

Bedřichov je srdcem Jizerských hor. Snoubí se zde překrásná příroda s dobrou dostupností služeb 
všeho druhu.  Je vřelým domovem nejen pro své obyvatele, ale i pro turisty, kteří přijíždějí v průběhu 
celého roku a nezřídka se vrací. 

 

B.2. CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 

cíl opatření aktivita projektové záměry 

Atraktivní 
prostředí 
a podmínky pro 
trávení volného 
času 

Úprava prostoru 
stadionu 

Provedení terénních 
úprav a přípravných 
prací 

 rozšíření využitelné plochy dle 
maximálních možností prostoru 

 odvodnění plochy 

 vytvoření teras 

 instalace rozvodů sítí pro připojení 
mobilních prvků  

Odstranění 
nevyhovujících objektů 

 demolice objektu Jabkenic 

 odstranění starých buněk 

Vybudování sportovišť 
a odpočinkových zón 

 výstavba osvětleného okruhu pro 
běžecké lyžování 

 výstavba inline dráhy 

 rekonstrukce tenisových kurtů, 
nové oplocení 

 výstavba multifunkčního hřiště 

 vybudování relaxačního a přírodního 
fitness centra 

 instalace např. herních prvků, vodní 
park, lanové centrum apod. 

 osazení laviček, košů, apod. 

Výstavba zázemí 

 vybudování objektu zázemí pro sporty 
(WC, sprcha, úschovna, půjčovna 
a servis, zázemí pro pořadatele závodů 
atd.) 

 instalace nové cílové buňky 

 kulturně – sportovní zařízení (např. 
muzeum Jizerské 50, skla apod.) 

Revitalizace 
přírodního 
koupaliště 

Revitalizace přírodního 
koupaliště 

 rekonstrukce koupaliště 

 úprava okolí koupaliště 

Zkvalitnění 
lyžařských areálů 

Pořízení zasněžovacího 
systému 

 zasněžovací systém ve ski areálu 
Bedřichov 

 posílení zasněžování na stadionu 
a okolí směrem k Nové louce (běžky) 

Zvýšení kapacity 

 výstavba nových přepravních zařízení 
s vyšším přepravním výkonem 

 vybudování zázemí pro návštěvníky 
(šatna, WC, herna, služby) 
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cíl opatření aktivita projektové záměry 

Vytvoření nových 
atraktivit v obci 
a jejím okolí 

Vytvoření nových 
atraktivit v obci a jejím 
okolí 

 interaktivní prvky – se zapojením 
soutěžních prvků pro děti 

 zábavné naučné stezky po obci a okolí 

 budování cyklostezek 

Kvalitní 
infrastruktura 
v celé obci 

Rekonstrukce 
a dostavba 
komunikací 

Rekonstrukce 
poškozených místních 
komunikací 

 část komunikace Bedřichov – Královka 
– Hrabětice nacházející se v katastru 
obce 

 rekonstrukce dalších komunikací 

Veřejné osvětlení 
 rekonstrukce veřejného osvětlení 

(dokončení) 

Výstavba chodníků podél 
páteřní komunikace 

 postupná realizace úseků od penzionu 
UKO k centrálnímu parkovišti 

 příprava dalších úseků (výkup 
pozemků, projektová příprava) 

Odklon chodců a 
cyklistů, zvýšení 
bezpečnosti provozu  

 budování cyklostezek podél hlavních 
komunikací 

 budování chodníků a stezek mimo 
hlavní komunikace 

Rekonstrukce 
poškozených mostků 

 most u Ludmily 

Dostavba 
vodohospodářské 
infrastruktury 

Dobudování vodovodu a 
kanalizace v dosud 
nepřipojené části obce 

 Central – Maliník 

 od Bíců směr statek u Rajtrů 

 od Vykypělů směr penzion Eva 

Veřejné služby 
na vysoké 
úrovni 

Vstřícnost 
k turistům 

Usnadnění orientace 
a pohybu po obci 

 obnova navigačního systému 

 zkvalitnění parkovacího systému 

 úprava prostoru parkoviště Maliník 
a okolí, dokončení jeho propojení 
s centrálním parkovištěm a prostorem 
stadionu 

 rozšíření parkovacích míst 

 budování zázemí na parkovištích 

 budování zázemí pro zimní i letní 
aktivity 

 přesun IC do turisticky exponovanější 
lokality 

Vstříc občanům Obecní úřad  rekonstrukce budovy OÚ 

Bezpečí a péče 

Prevence kriminality 
 podpora fungování obecní policie 

 zkvalitňování kamerového systému 

Obecní zeleň  rekultivace zeleně 

Podpora komunitního 
plánování sociálních 
služeb 

 poskytování informací o sociálních 
službách dostupných v regionu 
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B.3. PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

 

V rámci předchozích částí tohoto dokumentu byly vedle obecného směru rozvoje obce stanoveny 
i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. Pro úspěšnou implementaci 
zpracovaného programu rozvoje obce je však neméně zapotřebí ujasnit, jakým způsobem bude 
probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů. V rámci úspěšného dosažení všech zamýšlených 
cílů je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, neziskový sektor, veřejnost atp.). 

Personální zajištění realizace programu rozvoje obce 

Prvním krokem směrem k uskutečnění zvolených cílů a priorit je stanovit subjekty a osoby odpovědné 
nejen za řízení realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit.  S ohledem na velikost 
obce nebylo v době zpracování programu rozvoje obce možné zajistit implementační strukturu 
naplňující popsané úkoly nezávisle na sobě.  

Řízení programu rozvoje obce v období jeho realizace bude pevně spjato s běžným chodem obce.  
Za plnění vize a programových cílů odpovídá starosta.  

Průběžné usměrňování realizace programu rozvoje obce (tj. zejména iniciace realizace rozvojových 
opatření a aktivit, vyhledávání a zajišťování zdrojů jejich financování, projednání podnětů vztahujících 
se k realizaci opatření a aktivit, schvalování zpráv o realizaci, projednávání změn, aktualizací a revizí 
dokumentu, delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné osoby aj.) bude realizováno 
průběžně, a to zastupitelstvem obce na jeho řádných zasedáních. Zastupitelstvo si k dílčím úkonům 
může vyžádat stanovisko věcně příslušné komise. 

Samotné plnění programu v rámci jednotlivých opatření a dílčí úkoly spojené s plánováním projektů 
zajistí pracovníci obecního úřadu. 

Příprava realizace jednotlivých opatření bude konzultována s finančním výborem. Plnění dílčích 
aktivit bude zároveň průběžně sledováno kontrolním výborem v rámci jeho běžných zasedání. 
Podklady pro jednání výborů ve věcech realizace tohoto programu rozvoje zajistí starosta obce. 

Monitorování průběhu realizace programu rozvoje obce 

Pro optimální plnění rozvojových cílů je nezbytné pozorně sledovat dílčí dosažené úspěchy – 
průběžně hodnotit naplňování rozvojových aktivit a plnění indikátorů.  

Základním nástrojem monitoringu je zpráva o průběhu realizace programu obce, která bude 
zpracována jednou ročně v návaznosti na sestavení ročního rozpočtu obce a projednána 
zastupitelstvem obce. Součástí této zprávy bude přehled o aktivitách realizovaných v minulém roce, 
přehled o plnění indikátorů, zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace a případné 
návrhy změn samotného dokumentu.  

V roce 2022 bude navíc vypracováno komplexní zhodnocení programu rozvoje obce, které bude 
základním zdrojem informací pro návazný strategický rozvojový dokument.  

Aktualizace programu rozvoje obce 

Program rozvoje obce bude průběžně revidován, případně aktualizován v návaznosti na průběh 
realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci programu může být závažná změna vnějších 
podmínek, naplnění jeho části, či potřeba stanovení nových cílů (neměla by však být vyvolána 
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změnou politické reprezentace obce). Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 
2022 formou zpracování návazného dokumentu. 

Změny programu rozvoje obce budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude dokument 
s označením data, ke kterému se vztahuje. Dokument bude v úvodu obsahovat seznam revizí. 

Aktualizace programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce. Aktuální 
verze dokumentu bude zveřejněna na internetových stránkách obce. 

Financování realizace programu rozvoje obce 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet. U řady aktivit se předpokládá 
také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU).  

Program rozvoje obce je základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního 
výhledu ale i rozpočtu obce na následující rok. 

Finanční výbor na základě monitorovací zprávy o průběhu plnění aktivit programu rozvoje obce 
vypracuje ke konci rozpočtového období návrh rozpočtu na nový rok zahrnující informace 
o finančních tocích týkajících se aktivit programu rozvoje obce. Výdaje spojené s naplňováním 
programových cílů budou v rozpočtu označeny. Díky tomu bude mít obec přehled, jaké prostředky na 
uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá.  


