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Vítejte v Luhačovicích. Vítejte ve městě, které Vám nabízí jedinečné 
dary přírody ve spojení s prožitky krásy z lidské dovednosti.  
Minerální prameny přinášející zdraví, uchvacující architektura,  
kulturní zážitky a neopakovatelná atmosféra klidu a lázeňské 
pohody Vás budou provázet po celou dobu Vašeho pobytu. 
Vítejte ve městě magické síly přírody a lidského umu!

Magická síla přírody a lidského umu

Město Luhačovice ( 5700 obyvatel) je rozprostřeno na svazích Luhačovického údolí, kterým protéká říčka 
Horní Olšava zvaná také Šťávnice nebo Ščavnica. Vynikající klimatické podmínky lákají k návštěvám 
v každém ročním období. Již dávno letní sezóna nekončí v říjnu a stále více návštěvníků objevuje kouzlo 
jarních, podzimních či zimních léčebných i rekreačních pobytů.

Město Luhačovice

Lázeňství 

Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích 
cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Na území Luhačovic vyvěrá  
17 minerálních pramenů se zvýšeným obsahem jódu, železa, kyseliny borité, 
fluoru a dalších prvků. Každou hodinu se zde na povrch dostává 15 tisíc litrů 
minerální vody. Teplota vyvěrající vody je 10 až 12 °C. Vysoký obsah minerálních 
látek a vynikající proplynění volným kysličníkem uhličitým řadí tyto prameny 
k nejúčinnějším v Evropě. Využívány jsou k pitné kúře, inhalacím 
a minerálním koupelím. Každý, i ten, kdo přijede za rekreací,  
má možnost odborného předepsání léčebných kúr lékařem.  
Více informací žádejte v informačním středisku.

Nejznámější prameny:

1. Aloiska – jeden z nejstarších pramenů, vydatnost 3 l/min.
2. Pramen Dr. Šťastného – původní název Gejzír, vydatnost dnes upravena na 3 l/min.
3. Vincentka – nejznámější pramen, dostupný i v obchodní síti, vydatnost 10 –12 l/min.
4. Ottovka – od roku 1929 symbolizuje tento pramen kruhový pavilon, vydatnost 3 l/min.
5. Pramen Sv. Josefa – v provozu od roku 2000, vydatnost 30 l/ min.

Tipy na výlety:

Okolí Luhačovic nabízí bohaté spektrum zajímavých míst pro poznání i zábavu.

Kroměříž, 55 km – památka UNESCO, arcibiskupský zámek a úchvatné zámecké zahrady
Zlín–Lešná, 28 km – přírodní areál zahrnuje zoo (230 druhů zvířat) a romantický zámek 
Zlín, 26 km – funkcionalistická architektura města, jedinečné Obuvnické muzeum, zámek 
Vizovice, 20 km – barokní zámek, Distillery Land – věhlasná palírna firmy R. Jelínek, sklárny 
Uherský Brod, 12 km – Muzeum Komenského, pivovar Janáček, aquapark Delfín 
Bojkovice, 15 km – novogotický zámek (nepřístupný), muzeum
Buchlovice, 45 km – zámek ve stylu italského baroka, zámecká zahrada – sbírka fuchsíí 
Buchlov, 48 km – středověký hrad s pozoruhodnými sbírkami
Velehrad, 36 km – nejvýznamnější poutní místo na Moravě 
Modrá – Archeoskanzen, 38 km –  pohled do světa 9. stol. – Velkomoravské říše 
Uherské Hradiště, 33 km – památky, nástupní místo pro plavbu po Baťově kanálu 

Se zajištěním výletů a poskytnutím dalších informací o městě, 
ubytování, průvodcovství, prodeji vstupenek, jízdenek,  
letenek apod. se obracejte na: 

Město Luhačovice, cestovní agentura 
Luha Info – Městské informační středisko
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz

Nejvýznamnější  Jurkovičovy stavby v Luhačovicích:
6. Jurkovičův dům – nejcennější budova, v roce 2002 rekonstruována, lázeňský hotel
7. Chaloupka – lázeňský dům
8. Jestřabí – lázeňský hotel
9. Hudební pavilon – určen ke koncertům a odpočinku
10. Vodoléčebný ústav – lázeňské zařízení
11. Sluneční lázně – plovárna, dnes již neslouží svému účelu, v létě možnost prohlídek
12. Vila Vlastimila – ubytovací zařízení, časté místo pobytů skladatele Leoše Janáčka
13. Vila Valaška – ubytovací zařízení
14. Slovácká búda – restaurace, vinárna, zničená požárem v roce 2002
Celá řada dalších projektů, ke škodě města i lázní, nebyla nikdy realizována.

Jurkovičovy stavby

Sport, relaxace

Kultura

Zábava, gastronomie

Jedinečné přírodní prostředí Luhačovic inspirovalo architekta Dušana Jurkoviče 
k vytvoření zcela unikátního souboru staveb ve stylu lidové secese. V letech 1902–1914 
zde zásadně ovlivnil vzhled jednotlivých budov i celý urbanismus luhačovických lázní.

Po celý rok žijí Luhačovice kulturním a společenským životem. Pravidelně pořádané 
akce v divadle, Domě kultury a Společenském domě se znásobí hlavním zahájením 
lázeňské sezóny v květnu tzv. Otevíráním pramenů. Kolonádní koncerty, hudební 
festival Janáček a Luhačovice, festival Divadelní Luhačovice nebo festival dětských 
folklorních souborů Písní a tancem patří k těm nejvýznamnějším.

Vyžádejte si podrobný kalendář akcí a potěšte se!

Kulturní zařízení:
Art gallery: Malá Kolonáda, Luhačovice, tel.: 577 132 719
Galerie Elektra: Masarykova 950, Luhačovice, tel.: 577 131 104
Kino Elektra: Masarykova 950, Luhačovice, tel.: 577 132 709
Lázeňské divadlo: Dr. P. Blaha 289, Luhačovice, tel.: 577 132 145
Městská knihovna: Masarykova 350, Luhačovice, tel.: 577 132 235
Městský dům kultury Elektra: Masarykova 950, Luhačovice,  
tel.: 577 132 869 
Muzeum Luhačovického Zálesí: vila Lipová, Lázeňské nám.95, 
Luhačovice, tel.: 577 132 883

Rozmanitou nabídku kulturních zážitků doplňuje také široká škála restaurací, barů a vináren.   
Najdete zde také čajovnu i kolibu. Ochutnání některé z místních specialit nebo posezení  
na letní terase při sklence lahodného nápoje rozhodně přispěje k pohodě Vaše pobytu.
Obraťte se na informační středisko o radu, kde se dobře najíst, napít a pobavit! 

Hala ve Sportovním centru Radostova poskytuje bohaté zázemí 
pro všestranné vyžití jak svátečním, tak i profesionálním 
sportovcům. V parném létě vyrazte na městské koupaliště 
nebo do přírodního areálu Luhačovické přehrady, kde najdete 
podmínky pro rekreaci, rybaření i vodní sporty. A pokud nepřeje 
počasí, pak využijte některé z nabídek místních hotelových 
bazénů nebo bazénu ve Zlíně či aquaparku v Uherském Brodě.

Každý, kdo vyznává aktivní odpočinek, najde v Luhačovicích pestrou 
sportovní a relaxační nabídku. Tenis, bowling, hřiště pro nohejbal, 
volejbal, ruské kuželky, minigolf i stolní tenis. Odvážnější si mohou 
zajezdit na koni. 

Pěší turistika po dobře vyznačených trasách v okolí města tvoří jednak trasy terénní léčby 
rozdělené dle obtížnosti do jednotlivých okruhů, jednak trasy procházející okolím města 
v rámci turistických tras Klubu českých turistů. 

Pro cykloturistiku jsou v Luhačovicích a okolí velmi vhodné podmínky a trasy jsou označeny 
a upraveny.  Nově je vybudována cyklotrasa Obora začínající přímo ve městě. Délka 8,3 km 
s převýšením 145 m Vás zavede například ke Slovanským mohylám nebo k tajuplnému  
Jezírku lásky, kde stačí smočit levý ukazováček a Vaše láska je navždy zpečetěna. Vypůjčte si 
kolo a vydejte se na cestu! Únavu pak setřesete v některém z relaxačních studií. Parní lázně, 
masáže, perličkové koupele s přísadami, solária. Nabídka je pestrá, stačí si jen vybrat.
Žádejte podrobné informace v informačním středisku nebo ve Vašem ubytovacím zařízení!

Užitečná čísla

Poštovní směrovací číslo pro Luhačovice  763 26
Tel. předvolba do České republiky  +420  
Informace o telefonních číslech ČR  1180
Informace o mezinárodních telefonních číslech 1181

Tísňové linky 
Hasiči: 150  Policie: 158                                       Městská policie: 724 006 379
Záchranná služba: 155 Pomoc motoristům: 1230            Integrovaný záchranný systém: 112
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Magická síla přírody a lidského umu


