
 
LUHAČOVICE – JANÁČKŮV ZDROJ INSPIRACE

1. den

Za historií Luhačovic a okolí
Návštěva muzea Luhačovického Zálesí – poznávání 
historie a kulturních tradic regionu v okolí Luhačovic. 
Procházka městskou památkovou zónou. Návštěva 
a ochutnávka lázeňských léčivých pramenů.

Kde složit hlavu: hotel Augustiniánský dům****s 
(www.augustian.cz), Garni hotel Jestřabí****, 
Lázeňský hotel Jurkovičův dům****, Vila Alpská 
růže**** (www.lazneluhacovice.cz) 

Kde nasytit hladové břicho: hotel a Valašský šenk Ogar Luhačovice – Pozlo-
vice (www.ogar.cz),  restaurace Racek Luhačovice (www.racek.luhacovice.cz), 
hotel Společenský dům (www.lazneluhacovice.cz)

TIP na výlety do okolí

Hrad Buchlov (www.hrad-buchlov.cz), Arcibiskupské sklepy, zámek a zahrady 
v Kroměříži – památka UNESCO (www.azz.cz), Archeoskanzen Modrá (www.
archeoskanzen.cz), Svatý Hostýn — poutní místo (www.hostyn.cz), Velehrad 
— poutní místo (www.velehrad.cz), Zoo a zámek Zlín-Lešná (www.zoozlin.eu),
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (www.vmp.cz), Moravská 
gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí (www.gobelin.cz)

Slivovice – tradiční moravský nápoj
Exkurze s ochutnávkou v palírně R. Jelínek Vizovice 
(www.rjelinek.cz), prohlídka barokního zámku Vizovice 
(www.vychodni-morava.cz), návštěva skláren Glass 
Atelier Vizovice (www.glass-czech.cz)

Kde nasytit hladové břicho: Valašský šenk Vizovice 
(www.senkvizovice.cz), restaurace U Tonka Vizovice 
(utonka.webnode.cz)

LETOS SE 
JEZDÍ K NÁM!

www.vychodni–morava.cz

Chutě a vůně Slovácka
Návštěva historického centra královského města Uher-
ské Hradiště (www.uherske-hradiste.cz), prohlídka 
zámku Buchlovice ve stylu italského baroka (www.
zamek-buchlovice.cz), plavba po Baťově kanále v úseku
Uherské Hradiště — Spytihněv (www.hamboat.cz).

Kde nasytit hladové břicho: hotel a restaurace 
Koníček Uherské Hradiště (www.hkonicek.cz), hotel 
Slunce Uherské Hradiště (www.synothotels.com), 
Klášterní vinárna a restaurace (www.klasterni.cz)

2. den

LUHAČOVICE

Janáčkův zdroj inspirace

3. den

(3. 7. 1854 Hukvaldy u Příboru 
– 12. 8. 1928 Moravská Ostrava) 

Jeden z nejvýznamnějších a nejoriginál-
nějších tvůrců české a světové moderní 
hudby, umělec drobné postavy a obrovské 
vitality s bohatou hřívou vlasů a s výraznými
rysy nejen tváře, ale celé své osobnosti, 
se narodil v lašském kraji v rodině učitele 
a varhaníka na Hukvaldech. Leoš Janáček byl jeden z nejvýznamněj-
ších světových skladatelů jehož celoživotní dílo je velmi rozsáhlé. Mezi 
nejznámější patří hudební monument Glagolská mše, opery Šárka, Její 
pastorkyňa, Osud, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a další.

Leoš Janáček začal pravidelně navštěvovat Luhačovice od roku 1903. 
V lázních a v okolní krásné přírodě hledal zdraví, přátelství, lásku
a inspiraci, ale také zapomnění a úlevu od doléhající tíže osudu (stále 
se nedostavující uznání jeho tvorby, smrt obou dětí — zvláště milované
dcery Olgy, ne zrovna šťastné manželství). V Luhačovicích si léčil hla-
sivky, nosohltan a bolavé klouby. Často se procházel po Lázeňském 
náměstí. Ještě častěji se však toulal v luhačovické přírodě, na lesních 
cestách naslouchal zpěvu ptáků, posedával na lavičkách a na stráních.

V jeho životě sehrály luhačovické pobyty ještě další významnou kapitolu. 
Tou bylo zdejší seznámení s několika krásnými ženami, které ho citově
zasáhly a umělecky inspirovaly. Kromě pěvkyně Marie Calmy Veselé šlo
především o dvě půvabné Kamily. Životní příběh Kamily Urválkové se
stal námětem jeho opery Osud, v roce 1917 poznal svou druhou múzu 
Kamilu Stösslovou s níž navázal dlouholeté přátelství. To později pře-
rostlo v hluboký emocionální vztah. Při jedné ze společných procházek
se nachladil a po dvou dnech byl se zápalem plic převezen do ostravské
nemocnice. Zde 12. srpna 1928 umírá.

Leoš Janáček

Praha

Brno

Ostrava

Luhačovice

Více informací o výletech 
a další tipy naleznete na

www.vychodni-morava.cz
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Město mnoha možností 

Město Luhačovice nabízí svým hostům a návštěvníkům nejen
lázeňskou léčbu a pobyt v krásném prostředí, ale i možnost aktiv-
ního odpočinku, kulturního a společenského vyžití. 

K lázeňskému životu každoročně patří: slavnost otevírání
pramenů při zahájení lázeňské sezóny, hudební festival 
Janáček a Luhačovice, vystoupení předních umělců 
v Lázeňském divadle, koncerty na kolonádách, zábavné
programy v lázeňských hotelech, kino, diskotéky,
posezení v útulném prostředí lázeňských restaurací,
kaváren a cukráren.

Sportovní nabídka v Luhačovicích 
zahrnuje: tenis, minigolf, squash, 
fi tness centra, golf (cca 30 km od 
Luhačovic), cyklistiku, koupání, pěší
turistiku (procházky i náročnější
túry po udržovaných a dobře znače-
ných turistických stezkách), hippo-
turistiku, rybolov a další.

Turistika a cykloturistika

Cyklotrasa Obora
Cyklotrasa okolím Luhačovic je určena i méně zdatným cyklistům a dětem.
Projížďku je vhodné začít v centru města z něhož trasa pokračuje po 
pravém břehu toku Šťávnice a vede nad pramen Ottovka. Následuje 
stoupání úpatím Malé Kamenné na lesní svážnici k nejvyššímu bodu 
trasy, který se nachází 391 m n. m. Po krátkém a mírném sjezdu kříží 
komunikaci do obce Řetechov a pokračuje po asfaltové účelové komu-
nikaci směrem na Horní Dvůr ke staroslovanskému mohylovému pohře-
bišti a k vodní nádrži Jezírko lásky.

Slovanské mohyly − vrch Krhova
Na vrchu Krhova bylo nalezeno celkem 60 mohyl pocházející z 9. století, 
především skromných bez výbavy. Pohřbívání probíhalo buď na úroveň 
půdy nebo do hlubších hrobových jam. Kosterní pozůstatky však nale-
zeny nebyly. Nejlépe vybavený hrob byl místem posledního odpočinku 
bojovníka, který bych pohřben hlavou k severu. V současné době jsou 
nálezy uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně.

Jezírko lásky
Malá přehradní nádrž postavená původně
jako zásobárna vody pro lesní zvěř je 
dnes oblíbeným místem vycházek lázeň-
ských hostů i obyvatel Luhačovic. Podle 
pověstí je pro štěstí v lásce, manželskou 
stálost a věrnost potřeba omočit v jezírku
levý ukazováček.

Nejčastěji však trávil letní ozdravné pobyty v nedalekém Augustini-
ánském domě, kde v letech 1922 a 1926 napsal Lišku Bystroušku 
a slavnou Glagolskou mši, jež jsou vyvrcholením jeho celoživotního díla 
a stále ovlivňují světovou hudební tvorbu.

„Dnes jsem napsal několik řádků jak si myslím svůj chrám. Postavil jsem ho do Lu-
hačovic. To je dobré, co? Kde by mohl jinde stát, než tam, kde jsme byli tak šťastní…“

Navštěvoval i hotel pojmenovaný 
po jeho příteli, významném čes-
kém hudebním skladateli, Bedři-
chu Smetanovi — Dům Bedřicha 
Smetany.

Ubytován byl i v tehdejším Janově 
(dnes už v Jurkovičově) domě, 
který leží v samém srdci Luhačovic 
u lázeňské kolonády, v příjemném 
parku s prameny a fontánami. 

Jednou navštívil Leoš Janáček i vilu Jestřabí. Tento nově zrekonstru-
ovaný hotel Jestřabí se nachází v klidném lázeňském parku, v blízkosti 
kolonády a léčebných lázeňských zařízení. 

Luhainfo, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice,  +420 577 133 980, 
 +420 577 132 341,  luhainfo1@mdkelektra.cz, www.luhacovice.cz

Luhačovice jsou proslulé svými přírodními léčivými prameny,
příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím.
Proto se Janáček často nechával inspirovat krásami zdejší přírody,
zpěvem ptáků a blahodárným působením tradičních léčivých
minerálních pramenů, které navštěvoval v brzkých ranních hodinách.

Minerální prameny

V Luhačovicích vyvěrá 16 
minerálních pramenů hyd-
rouhličitanochloridosod-

ných kyselek a jeden sirný pra-
men. Mezi nejznámější prameny 
patří Vincentka, Aloiska a Ottovka.
Teplota minerálních vod u vývěru se 
pohybuje mezi 10-12 °C. Každou 
hodinu tu na povrch vytéká 15 tisíc 
litrů léčivé minerální vody, která
je pro vysoký obsah minerálních
látek považována za jednu z nej-
účinnějších v Evropě.

Významný hudební skladatel nehledal inspiraci a zalíbení
jen v přírodě, ale významnou roli v jeho životě sehrálo 
několik žen, které ho okouzlily svým půvabem a staly se 
jeho múzami pro spoustu děl.

Při své první návštěvě Luhačovic 
se Janáček ubytoval ve vile Vla-
stimila, kterou postavil jako svou 
první luhačovickou stavbu sloven-
ský architekt Dušan Jurkovič. Zde 
také v roce 1906 rozepsal dílo
Zápisník zmizelého.

Janáčkova místaJanáčkovy múzyJanáčkova inspirace


