
LUHAČOVICE se zastávkou na zámku ve Vizovicích.  

 

SOBOTA  14.05.2022                 ZÁKLADNÍ CENA 370,- Kč/osoba 

        ZLEVNĚNÁ CENA 270,- Kč/osoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjezd z Veverských Knínic v: 7:30 hod 

Odjezd z Rosic v: 7:55 hod 

Odjezd z Brna v:  8:10 hod 

Odjezd z Vizovic (přejezd do Luhačovic) v: 12:00 hod 

Odjezd (předpokládaný) z Luhačovic v: 16:30 hod 

 

 

Bližší informace k navštíveným místům: 

 

 

Zámek Vizovice 

 

 

 

Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět olomoucký kanovník  

a pozdější biskup královéhradecký Heřman Hannibal z Blümengenu. Stavbou pověřil 

význačného brněnského architekta Františka Antonína Grimma, který pojal zámek  



v tehdy moderním francouzském stylu. Za Blümegenů ve druhé polovině 18. století  

byla nejen dokončena stavba zámku a zámecké zahrady, ale bylo pořízeno i vnitřní  

vybavení, které bylo neobyčejně cenné, zvláště když dědicové Heřmana Hanibala 

přemístili do Vizovic Blümegenovu sbírku obrazů. Současně se zámkem byla založena  

i zámecká zahrada ve francouzském stylu s plastikami předního brněnského sochaře 

Ondřeje Schweigla. Ten je také autorem výzdoby působivého interiéru zámecké kaple 

Panny Marie Matky Dobré rady. Na počátku 19. století přešlo panství příbuzenskou linií 

na rod Stillfriedů, kteří podle svých možností doplňovali obrazárnu, hlavně však její 

grafickou sbírku. Stillfriedové pak vlastnili vizovické panství až do roku 1945. 

Po 2. světové válce přešel zámek do státní správy a od roku 1948 je přístupný veřejnosti. 

 

 

Prohlídkové okruhy: 

 

Reprezentativní prostory prvního patra zámku (délka 55 minut) 

 

Interiéry jsou bohatě vybaveny hodnotným nábytkem ve stylu 

baroka, rokoka, empíru a klasicismu. Vedle kvalitního nábytku  

se v pokojích nachází množství porcelánu různé provenience, 

orientálních předmětů a nejhodnotnější díla zámecké obrazárny.  

K nejsilnějším zážitkům patří návštěva reprezentačního sálu  

s působivou nástěnnou výmalbou a mimořádně kvalitním 

gobelínovým sedacím souborem, který je i v současnosti využíván ke slavnostním 

příležitostem, jako jsou svatební obřady či koncerty vážné hudby.  

Prohlídka zahrnuje 24 pokojů. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 70 Kč, dospělí 170 Kč, senioři 140 Kč                              

 

 

 

 

 



Privátní pokoje (délka 40 minut) 

 

Instalace ukazuje dobovou atmosféru obytných prostor 

zámku ve druhé polovině devatenáctého a první 

polovině dvacátého století. V intimním prostředí 

menších pokojíků a salonků je vedle původního 

nábytku a další části obrazové sbírky také velké 

množství autentických osobních předmětů bývalých majitelů. Mezi nejzajímavější patří 

také kolekce dochovaných stolních společenských her. Prohlídka zahrnuje  

14 pokojů. Instalace byla provedena na přelomu roku 2000 a 2001. Podkladem pro ni se 

staly archiválie a materiály z pozůstalosti po posledních majitelích zámku, dobová 

vyobrazení historických interiérů a především osobní korespondence současné kastelánky 

s tehdy posledním žijícím potomkem rodiny Franzim Boos-Waldeckem. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 70 Kč, dospělí 170 Kč, senioři 140 Kč 

 

 

Kaple (délka 15 minut) 

 

Zámecká kaple prošla v roce 2013 a 2014 náročnou 

stavební obnovou. Po svém znovuotevření se stala 

samostatným prohlídkovým místem, a to především proto, 

aby měli návštěvníci možnost věnovat její obhlídce více 

času a pozornosti.  

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 60 Kč, dospělí 60Kč, senioři 60 Kč 

 

 

 

 

 



V areálu zámku můžete ještě navštívit: 

 

Čokoládovnu, kde krom nákupu vynikajících pralinek, horké čokolády nebo dalších 

dobrot, lze objednat také exkurzi zaměřenou na výrobu pralinek 

a historii čokolády. www.cokoladovekralovstvi.cz 

 

Galerii Mariette, ve které můžete zakoupit skleněné vánoční ozdoby nejrůznějších druhů a 

tvarů. Krom toho také tradiční výrobky, keramiku, či šperky.  www.mariette.cz 

Pouhých 200 m od areálu zámku můžete také navštívit Hasičské muzeum (hasičské 

muzeum), a to v areálu technických služeb ve směru na Zlín. Tam je třeba prohlídku 

objednat telefonicky, a to na čísle +420 732 887 887. 

 

 

 LUHAČOVICE 

jsou jedinečným spojením léčivých pramenů, krásné přírody a zajímavé Architektury. 

Neustále se tu něco děje i v oblasti kultury. 

V Luhačovicích si každý přijde na své. Za zajímavá místa se bez váhání dají označit 

legendární Jurkovičovy stavby, přehrada, lázeňská kolonáda a park, léčivé prameny nebo 

muzeum. 

 

Obrovské bohatství Luhačovic – léčivé minerální prameny 

Proč pít v rozumné míře minerální vody? V minerálkách je obsažený například dobře 

vstřebatelný hořčík, dodávající energii, nebo vápník, potřebný pro pevnost zubů a kostí, 

pro silné srdce a normální hladinu cholesterolu. Pro svalovou činnost a přenos nervových 

vzruchů je prospěšný sodík, jód zase celkově posiluje a vzpružuje kůži, vlasy, nehty a 

zuby. 

Vincentka  

Je nejproslulejším luhačovickým minerálním 

pramenem, který vyvěrá na severním úpatí Velké 

Kamenné. Již v roce 1680 byl znám jako „Hlavní 

https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/vincentka/
http://cokoladovekralovstvi.cz/
http://www.mariette.cz/
http://www.mestovizovice.cz/turista/hasicske-muzeum/
http://www.mestovizovice.cz/turista/hasicske-muzeum/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/vincentka/


pramen“, pojmenování Vincentka dostal až koncem 18. století. Minerální pramen 

Vincentka vyvěrá  

za kolonádou ve stejnojmenné hale. Pramen je sveden k působivě upravené kašně  

a výdejnímu pultu, kde je možné jej ohřívat.  

 

            Ottovka  

Vyvěrá na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí svahu Malé 

Kamenné o 10 m výše než ostatní prameny. Je nejlidovějším 

luhačovickým minerálním pramenem. 

Aloiska  

Patří k nejstarším minerálním pramenům. 

Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí o 30 m výše než ostatní 

prameny. Původně dřevěná studánka byla známa 

jako Luisin pramen, Lesní pramen nebo také Pramen 

 v hoře. 

 

Nový Jubilejní  

Tento pramen byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2013 a 

najdete jej mezi Společenským domem a vilou Alpská 

růže. 

 

 

Pramen Dr. Šťastného  

 

Je nejzajímavějším luhačovickým minerálním 

pramenem. Vyvěrá v blízkosti Lázeňského divadla. 

 

 

  

  

 

 

https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/ottovka/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/aloiska/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/novy-jubilejni/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/dr-stastneho/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/ottovka/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/aloiska/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/novy-jubilejni/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/dr-stastneho/


 Viola  

Vrt pramene Viola se nachází v lese nad minerálním 

pramenem Ottovky. Byl naražen v roce 2010. Minerální 

voda je využívána pro pitné kúry lázeňských pacientů  

a hostů,  pro uhličité koupele, inhalace a kloktání. 

 

 Marie  

Vrt minerálního pramene Marie se nachází  

v lese poblíž dřevěného altánku u turistické cesty  

k Jezírku lásky.  

 

  

 Minerální pramen Sv. Josefa 

Tento minerální pramen vyvěrá v blízkosti kostela Svaté 

Rodiny. V roce 1994 byl původně zamýšlen jako 

zkušební vrt do hloubky 500 m, kvůli komplikacím byl 

vrt dobudován až v roce 2000 a přeměněn na čerpací 

objekt. Pro veřejnost je pak určena kašna tohoto 

pramenu (na obrázku). Pro svou nízkou mineralizaci je voda velmi vhodná k pitné léčbě 

při onemocnění trávicího ústrojí, dýchacích cest a k uhličitým koupelím. Vydatnost 

pramene je 30 l/min. 

 

Ostatní minerální prameny  

V Luhačovicích vyvěrá dalších 10 minerálních pramenů. Zajímá vás více? Čtěte zde: 

https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/ostatni-prameny 

 

 

Lázně Luhačovice 

jsou čtvrté největší lázně České republiky a nejnavštěvovanější moravské lázně. Jejich 

úctyhodná tradice trvá už déle než tři století. 

https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/viola/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/marie/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/viola/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/marie/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/ostatni-prameny/
https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/ostatni-prameny


 

Luhačovická kolonáda prošla rozsáhlou rekonstrukci v letech 2018-2019. 

Je přirozeným centrem lázeňského života, byla vybudovaná v polovině 

20. století dle architekta Oskara Pořísky. Kolonádu začínající u Jurkovičova domu 

vytvářejí tři propojené objekty – Velká kolonáda, Malá kolonáda 

a hala Vincentky. 

 

V kategorii Obnova památky/restaurování komise ocenila Lázně Luhačovice, a.s., 

za obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka.  Porota vyzdvihla komplexní přístup 

k obnově i prostupování přírody do architektury, které je  

pro Luhačovice typické. Ocenila také respekt k materiálům i kvalitu  

stavebních a restaurátorských prací. 

 

 

Proč si hned zamilujete kolonádu v Luhačovicích? 

 zdroj energie v každé roční době! 

 funkcionalistická památka ČR 

 unikátní hala minerálky Vincentky 

 další pítko Vincentky venku 

 tradiční kolonádní koncerty 

 elegantní prosklení a lavičky 

 odpočinkové zóny v atriích 

 stylové obchody, restaurace 

 vyhlášené lázeňské oplatky 

 umělecká galerie ART GALLERY 

 parková výsadba, vodotrysk, lesy… 

 

Jurkovičovy stavby 

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. 

https://luhacovice.cz/mineralni-prameny/vincentka/


 

 Jurkovičův dům 

Je to jedna z prvních staveb, kterou Jurkovič  

v tomto malebném městečku vytvořil. V roce 

1902 provedl základní přestavbu „Janova 

domu“ z 18. století. Tyto dvě staré budovy 

spojil do jednoho celku, nadstavil o další patro  

a podkroví. Opatřil celou budovu vně i uvnitř pestrobarevnou malbou. Ve své době byl 

dům nazýván barevnou pohádkou. Dnes je dominantou a nejkrásnější stavbou  

v Luhačovicích. Původně se jmenoval po hraběti Janu Serenyim a v roce 1947 byl 

pojmenován po svém stvořiteli D. Jurkovičovi.  

V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce této nejcennější budovy lázeňského parku, 

služby byly doplněny o bazén, saunu a restauraci pro ubytované hosty. 

 

 Chaloupka 

Na svůj náklad provedl v roce 1902 Jurkovič rekonstrukci 

Kuchyňského domu na obytnou vilku stojící v lesnatém 

svahu nad Janovým domem nazvanou Chaloupka. Zděné 

přízemí architekt zkombinoval se srubovou dřevěnou 

nadstavbou s balkóny. Střecha se zalomenými vikýři  

a štíty podobně jako Jurkovičův dům silně rozvíjí prvky karpatské architektury. Chaloupka 

je velmi pěknou stavbou, která slouží jako ubytovací kapacita. 

 

 Jestřabí 

Byla postavena v roce 1903 podle projektů D. 

Jurkoviče jako nová stavba. Volně stojící vilka, 

která má ráz bloku s příčně rozvinutými křídly  

po stranách, je komponovaná téměř symetricky.  

V současnosti slouží jako komfortní lázeňský hotel  

se stylově zařízenými jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji. 

 



 Hudební pavilon 

Byl postaven v roce 1903 podle návrhů D. Jurkoviče. 

Původně byl navržen pro lázeňský orchestr a umístěn  

na Lázeňském náměstí u Janova domu. Nyní stojí poblíž 

vily Jestřabí. Hudební altán vypadá, jakoby stál na „kuří 

noze“. Za dávných časů se v něm k poslechu hrálo každý 

den. V létě je využívám ke koncertům a odpočinku. 

        

Vodoléčebný ústav 

Dušan Jurkovič ho přeměnil v roce 1909 z Jestřabského 

mlýna. Při přestavbě nezasahoval hlouběji do podstaty 

existující stavby (tato měla kamenné přízemí a poschodí 

ze sušených cihel), poschodí však zvedl hrázděnou 

nadstavbou a budovu sjednotil střechou. 

Sluneční lázně 

Jurkovič postavil v roce 1903 Sluneční lázně, složené  

ze vstupní budovy a otevřených kabinek s bílými 

plachtovými závěsy umístěnými po stranách bazénu.  

Na terasách plovárny bývala vkusná dřevěná lehátka  

a vedle léčebného ústavu bylo postaveno hřiště pro 

volejbal, ping-pong, gymnastické nářadí a dětské kolotoče. V těchto místech se konaly 

vyhlášené plavecké závody. Dnes plovárna již neslouží svému účelu. Vstupní objekt  

a šatny jsou památkově chráněny, v současné době je celý objekt zakonzervován.  

V letních měsících se konají prohlídky této unikátní stavby. 

 

Vila Valaška 

 

Tato vila se nachází v Pražské  

čtvrti – vedle vily Vlastimily. 

 

 



  

 Vila Vlastimila 

Postavil ji architekt Dušan Jurkovič v roce 1903 a byla 

jednou z prvních staveb, která dala impuls k výstavbě 

Pražské čtvrti. Jurkovič ji vybudoval pro svého známého, 

maséra F. Pospíšila. V Jurkovičově tvorbě znamenala 

Vlastimila miniaturní model k postavení jeho vlastní vily 

v Brně-Žabovřeskách. V letech 1904–1905 ve Vlastimile 

promýšlel svou operu „Osud“ Leoš Janáček. Po vypuknutí první světové války ve vile 

strávil několik dní. V roce 1916 přijel do vily spolu s operní pěvkyní  

Gabrielovou Horvátovou a o rok později zde napsal „Zápisník zmizelého“. Pražská čtvrť 

byla nejoblíbenějším a také nejplodnějším místem jeho luhačovických letních pobytů. 

  

 Slovácká búda 

Byla původní, jednou z posledních, ale i přesto 

originální stavbou D. Jurkoviče z roku 1906  

(byla postavena podle jeho projektů). Ve Slovácké  

búdě se scházeli čeští a slovenští žurnalisté, 

spisovatelé i politici. V letních měsících sloužila jako 

restaurace a vinárna, na letní zahrádce za „bílého dne“ hrávala dechovka a bylo málo těch, 

kteří by neodolali a nezatančili si. Koncem roku 2002 Slováckou búdu zničil požár. 

 

Mlékárna 

Byla postavena podle projektů D. Jurkoviče v roce 

1902. Kombinovala kamennou podezdívku s dřevěnou 

konstrukcí stavby. Při konstrukci oblouků a výplní 

zábradlí využil Jurkovič dekorativní efekt ohnutých 

samorostů a větví. Místo ní byla postavena v letech 

1926 Guthova mlékárna, dnešní divadelní restaurace (arch. Kopřiva). 

 

  



 Původní dřevěný Inhalační pavilon 

Byl postaven podle projektů D. Jurkoviče na počátku 

20. století, v letech 1922–1923 byla stavba zbourána  

a postaveno nové inhalatorium s kloktárnami, 

inhalačními sály a s pneumatickými komorami (arch. 

Skřivánek). Svými službami se stalo jedním  

z nejlepších zařízení v Evropě. 

 

Přehrada Luhačovice se nachází na úpatí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, 

v Pozlovicích, u proslulého lázeňského města Luhačovice. Je cílem častých procházek, 

odpočinkovou a klidovou zónou. 

Hodí se pro pěší výlety, cykloturistiku, in-line bruslení, rybaření, koupání, relax a další 

zábavu. S Luhačovicemi přehradu spojuje Jurkovičova alej, podél níž fungují odpočívadla, 

sportoviště i občerstvení (cca 1,5 km k přehradě) 

Na přehradu se dostanete také netradičně vyhlídkovým vláčkem z centra Luhačovic, což 

ocení především děti. Nádrž byla delší dobu vypuštěná, ale dnes už je plná vody, 

odbahněná i zarybněná. Čeká jen na vaši návštěvu! 

 

Turistické tipy jsou v Luhačovicích téměř nekonečné. Vyzkoušejte třeba okruh Dušana 

Jurkoviče v délce 15,5 km, při němž si užijete malebné výhledy. Méně zdatní turisté 

uvítají 2km okruh ke Slovácké Búdě. Kdo rád zdolává vrcholy, ocení 5km výstup na 

Velké Kamenné. Využijte i místní lázeňské trasy, naučné stezky a chodníky, provádějící 

například okolím luhačovické přehrady. Nebo si jen tak s pohárkem obejděte minerální 

prameny. 

 

Pro děti: 

Určitě navštivte dětské hřiště Mořský svět v centru Luhačovic, jemuž vládne dřevěná loď. 

Řadu atrakcí nabízí moderní hřiště u hotelu Ambra. Dobrodružstvím láká i dětské lanové 

centrum Pirátská zátoka na břehu luhačovické přehrady. Dopřejte si s dětmi procházku 

Královstvím rozhlednovým, projděte s nimi Naučný chodník Luhačovická přehrada nebo 

Naučné stezky Luhačovickým Zálesím. 

 

https://luhacovice.cz/prohlidky-mesta-a-exkurze/
https://luhacovice.cz/turistika/turisticke-tipy/


Zdroj a bližší informace: https://luhacovice.cz 

 

Minigalerie rozhleden (najdete na ulici Pod Léštím 317 - je dosažitelná  

z hlavní luhačovské dopravní tepny (ul. Masarykova) 100 m uličkou Pod Léštím (MEZI pražírnou 

Lázeňská káva a penzionem Ječmínek), hnedka nad uzavřenou vinárnou vlevo) 

 

Minigalerie je stálou miniexpozicí modelů rozhleden, prezentující vybrané, 

architektonicky a geograficky zajímavé, objekty českých a slovenských rozhleden. 

 

Orientační vstupné: děti do 6 let zdarma, děti 6-18let 30 Kč, dospělí 50 Kč, senioři 30 Kč, 

rodina (2+3) 125 Kč 

 

V dubnu otevřeno jenom v sobotu 13:00 -17:00 hod. 

Doporučujeme prohlídku spojit s návštěvou naučné ministezky Královstvím 

rozhlednovým, která je v její bezprostřední blízkosti. 

 

Ministezka Královstvím rozhlednovým 

Naučný a vzdělávací podtext ministezky podtrhuje 19 zastavení s infopanely, které jsou 

věnovány, jak jinak než, rozhlednám a vyhlídkám ve 14 krajích České a čtyřech krajích 

Slovenské republiky. 

Každému kraji je zasvěcen vždy jeden panel s reprezentativními zástupci těchto staveb, 

doprovozený konkrétním rozhlednovým příběhem. 

Celá naučná ministezka začíná, a v podstatě i končí, u centrálního 19. panelu  

s mapou obou republik. 

 

 

http://www.jurkovicuv-svet.cz/minigalerie-rozhleden/model-mg.htm 

 

https://luhacovice.cz/
http://www.jurkovicuv-svet.cz/minigalerie-rozhleden/model-mg.htm

