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Jedinečnost lázeňského města i jeho 
okolí láká návštěvníky k posezení 
na letních terasách restaurací a kaváren 
a k ochutnání místních specialit. Každý, 
kdo vyznává aktivní odpočinek, u nás 
najde pestrou relaxační i sportovní 
nabídku. Na své si přijdou hráči 
tenisu, fotbalu, nohejbalu, volejbalu, 
badmintonu, stolního tenisu, 
bowlingu i minigolfu. Nejen v případě 
nepříznivého počasí můžete využít 
městskou plovárnu nebo relaxovat 
v některém z hotelových wellness 
center – bazény, whirpool, Kneippův 
chodník, parní lázně, sauny, relaxační 
lavice a také odpočinkové zóny jsou 
připraveny pro zpříjemnění dne.

Nabídka je pestrá 
Sport, relaxace, poznání…



poznejte město, kde se snoubí jedinečné dary přírody a lidské 
dovednosti. Příznivé klimatické podmínky, minerální prameny 
přinášející zdraví, jedinečná architektura, kulturní dění 
a neopakovatelná atmosféra klidu a pohody řadí Luhačovice mezi 
nejkrásnější lázeňská místa v České republice. To vše umocněno 
pestrou nabídkou pro poznání, zábavu, sport a romantické zážitky. 

Poznejte město úchvatné síly přírody a lidského umu!

Poznejte Luhačovice,

Bohaté vyžití Vám poskytne 
i Luhačovická přehrada, najdete zde 
aquapark, dětské lanové centrum, 
půjčovnu lodiček či si můžete 
zarybařit. Cyklisty, in-line bruslaře 
i turisty potěší cyklostezka, která 
vede okolo přehrady. Další možností 
pro aktivní trávení volného času je 
cyklotrasa Obora začínající přímo 
ve městě. Délka 8,3 km s převýšením 
145 m Vás zavede k Jezírku lásky, 
kde podle pověsti stačí smočit levý 
ukazováček a Vaše láska je navždy 
zpečetěna. Pro nejmenší jsou 
vybudována dětská hřiště po celém 
městě.
V blízkosti Luhačovic se nacházejí 
další atraktivní místa, například Zlín, 
Vizovice, Kroměříž, Buchlovice a také 
Baťův kanál. Nabídka je pestrá, 
přijďte se přesvědčit na vlastní oči.



Oáza klidu a zdraví
Největší moravské lázně Luhačovice se pyšní dlouhou tradicí lázeňské léčby 

dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Na území 
Luhačovic bylo dosud objeveno 19 minerálních pramenů se zvýšeným obsahem 

jódu, železa, kyseliny borité, fluoru a dalších prvků a 1 sirný pramen. Každou hodinu 
vyvěrá na povrch 15 tisíc litrů minerální vody. Vysoký obsah minerálních látek 

a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým řadí tyto prameny k nejúčinnějším 
v Evropě. Využívány jsou k pitné kúře, inhalacím a uhličitým koupelím.

Lázně a relaxace…

Dostatečná lůžková kapacita 
ve spojení s jednacími sály je 
důvodem pro časté pořádání 
kongresů a incentivních 
setkání. Již dávno letní sezona 
nekončí v říjnu, ale stále více 
návštěvníků objevuje kou-
zlo mimosezonních pobytů. 
Luhačovice jsou po celý rok 
oázou klidu a zdraví.

Luhačovice ale nelákají jen svými 
prameny. Je to také okouzlující 
přírodní prostředí, které přitahuje 
tisíce návštěvníků. Ubytování si 
můžete vybrat z široké nabídky 
od těch nejluxusnějších lázeňských 
domů až po soukromé penziony.



Pohlazení smyslů 
Koncerty, divadlo, výstavy…

Jemné zvonění vod pramenů a fontán 
se v Luhačovicích po celou sezonu 
snoubí se zvukem kolonádních koncertů 
a festivalů. Nejznámější je červencový 
hudební festival Janáček a Luhačovice. 
Dlouhou tradici má i festival dětských 
folklorních souborů Písní a tancem nebo 
festival Divadelní Luhačovice. Repertoár 
zahrnuje vystoupení předních souborů 
a umělců rozličných žánrů. Galerie 
lákají k prohlídce a koupi uměleckých 
předmětů, potěší Vás malovaný 
hrníček, obraz či dřevěná plastika. A pro 
hlubší poznání zdejšího kraje, zvyků 
a historie můžete zamířit do Muzea 
Luhačovického Zálesí. Nádhera krojů 
folklorních souborů a jejich písní pohladí 
vaše smysly, a to k lázeňské atmosféře 
neodmyslitelně patří.



Inspirující prostředí 
Architektura, umění, ...

Jedinečné prostředí Luhačovic vždy bylo 
a stále je výzvou pro tvorbu uměleckých 
i architektonických děl. Básník dřeva, jak je 
nazýván slovenský architekt Dušan Jurkovič, 
zde v letech 1902–1914 vytvořil unikátní 
soubor staveb ve stylu lidové secese a vtiskl tak Luhačovicím neopakovatelný 
ráz. Světoznámý architekt Bohuslav Fuchs navrhl v letech 1927–1928 
funkcionalistické vily a vznikla tzv. Bílá čtvrť (Radun, Viola, Avion, Iva, nyní 
Charleston). Dalšími architekty, kteří v Luhačovicích působili, byli Emil Králík 
(Dům Bedřicha Smetany, ředitelství lázní), Oskar Pořízka (kolonáda, hala 
Vincentky), František Roith (Společenský dům), Josef Skřivánek (Inhalatorium, 
tenisový pavilon, gloriet Ottovky), Václav Pirchan (Vila pod Lipami, Vila Alpská 
růže), Julius Kopp (vily Světlana, Haná, Emausy), aj.
Luhačovice od počátku navštěvovaly mnohé význačné osobnosti z řad 
politiků, spisovatelů i umělců. Hudební skladatel Leoš Janáček zde pobýval 
více než 20 krát, právě zdejší prostředí jej inspirovalo k tvorbě jeho děl. 
Nezaměnitelná atmosféra Luhačovic však vábí k opakovaným návštěvám 
nejen slavné osobnosti, uchvátí i každého z Vás.


