LUHAČOVICE
Malebné lázeňské město Luhačovice leží na jižní Moravě, asi 20 km jihovýchodně od Zlína.
Rozkládá se v údolí řeky Šťávnice obklopeném hustě zalesněnými stráněmi kopců Bílých
Karpat. Luhačovické klima je mírně teplé s poměrně malou oblačností a bohatým slunečním
svitem. Průměrná roční teplota je 10,7°C, v létě 17,9°C. Dlouholetá tradice lázeňské léčby,
založená na využití přírodních léčivých vod, zařadila lázně Luhačovice mezi známá a
vyhledávaná lázeňská místa.
Historie:
První zmínka o existenci luhačovských minerálních pramenů pochází od fyzika a lékaře
Jana Frdinanda Hertoda z Totenfeldu. V roce 1669 vydal písemnou zprávu o chemickém
složení luhačovické vody, popsal způsob pitné léčby a úspěšné výsledky léčení. Zprávy o
léčivé moci luhačovských vod se roznesly po okolí, a tak v následujících letech začali
přijíždět do Luhačovic první hosté. V té době byla léčba prováděna pouze pitnou kůrou.
Léčba přírodními minerálními koupeli byla zahájena v roce 1790, kdy byly vybudovány
první dřevěné koupelny s kabinami. O vznik lázní se zasloužil šlechtický rod Serényiů.
Koncem 18.století zde dal hrabě Vincenc postavit první léčebná a ubytovací zařízení. V
první polovině 19. století začal lázně zvelebovat hrabě Jan Serényi, který pojmenoval
všechny tehdy známé léčivé vody křestními jmény příslušníků rodu. Svou originální
architekturou vtiskl luhačovickým lázním jejich nenapodobitelný a neopakovatelný ráz
slovenský architekt Dušan Jurkovič. K velkému rozkvětu lázní došlo po roce 1902
založením Akciové společnosti Lázně Luhačovice, v jejímž čele stál Mudr.František Veselý.

Městské informační centrum Luhainfo:
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
tel.: +420/577 132 341
fax: +420/577 133 980
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz
www.luhacovice.cz

Městská památkova zóna Luhačovice
Vyhláška Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990 o prohlášení území historických jader
měst za památkové zóny
.
Lázeňské divadlo

Lázeňské divadlo z roku 1908.
Konají se zde divadelní představení, koncerty klasické hudby, opereta, aj.
Letní divadelní sezóna , tzn. představení i během divadelních prázdnin.
Lázeňské divadlo
Dr. Palka Blaho 289
763 26 Luhačovice
tel: (+420) 577 132 145

Luhačovická kolonáda
Projděte se po kolonádě největších moravských lázní. Kolonáda je 130 metrů dlouhá a 13
metrů široká dle návrhu brněnského architekta O. Pořísky.

Dušan Jurkovič
Slovenský architekt také nazývaný „Básníkem dřeva vtiskl Luhačovicím nenapodobitelný a
neopakovatelný charakter.“Básník dřeva“ zde na počátku 20. století realizoval své stavby,
které vtiskly Luhačovicím jejich neodolatelné kouzlo. Jeho stavby nenarušují okolní
nádhernou přírodu, ale stávají se její součástí a zároveň dobře slouží lidem, pro které jsou
určeny. Mezi světové unikáty se zařadil jeho Jurkovičův dům, Sluneční lázně a další stavby
(Jestřabí, Vodoléčebný ústav, Valaška , Chaloupka, vila Vlastimila, hudební pavilon a dnes
již vyhořelá Slovácká búda).
Literatura
Dřevěné stavby starobylé roubené a lidový nábytek v severo-východních Čechách / Jan
Prousek ; Ilustrace Jan Prousek. -- Praha : Šimáček, 1895. -- 25 s.,obr. příl.
Články z tisku:
Básník dřeva Zdeněk Hrabica, Právo
Kolář zhotovuje vrata pro Jurkovičovu bránu Miroslav Urubek, MF Dnes
Cizojazyčné články:
Dušan Jurkovič (franc.) František Žákavec, Dílo Dušana Jurkoviče

Městský dům kultury Elektra
Městský dům kultury Elektra je centrem kultury a kongresové turistiky.
Pořádají se zde kulturní, zábavní a společenské pořady a kongresy.
Možnost pronájmu salonků.
Součástí Městského domu kultury je kino.
Městský dům kultury ELEKTRA
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 577 131 104

(+420) 577 132 869
http://www.avonet.cz/mdkelektra
Muzeum Luhačovického Zálesí
Expozice: Lidové umění Luhačovického Zálesí - expozice je umístěna v 1. patře budovy
muzea. Luhačovické Zálesí představuje z etnografického hlediska charakteristický region, ve
kterém se střetávají vlivy Valašska, Slovácka a Hané. Výsledkem je vznik lidové kultury s
osobitými rysy, které odlišují Zálesí od jiných národopisných oblastí. S historií muzea je
neoddělitelně spjato jméno universitního profesora a významného etnografa Antonína
Václavíka. Vystaveny jsou modrotiskové formy, zařízení interiéru, hrnčířské výrobky a
fajánse, lidový kroj, obrázky na skle, polychromované plastiky. Lidovou architekturu a kroj
dokumentují akvarely Ferdyše Duši a studie Joži Uprky a Františka Hlavici. Luhačovické
lázeňství - dokumentuje historii a vývoj lázní i města Luhačovic.
Otvírací doba: celoročně
Zavřeno: pondělí
Vstupné: 10 Kč
Průvodce: ne
Jazyk (kromě češtiny): není poskytován.
Popisky: ano
Jazyk popisků: Angličtina, němčina.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
Umístění v obci, orientační bod: U pramene Ottovka.
Rok založení: 1918
Otevírací doba muzea
leden - březen, listopad - prosinec
Čtvrtek 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00, objednané návštěvy
duben - říjen
Úterý - Neděle 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Muzeum Luhačovického Zálesí
763 32 Luhačovice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 577 132 883
http://www.muzeum.zlin.cz
e-mail: muzeum.luhacovice@seznam.cz

Art Gallery

Výstava i prodej originálů výtvarného umění.
Otevírací doba:
denně 10.00 - 12.00 14.00 - 18.00 hod
ART GALLERY
Malá kolonáda
763 26 Luhačovice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 577 132 719
Galerie Elektra
Výstava a prodej originálů výtvarného umění.
Otevírací doba:
denně 10.00 12.00 14.00 - 18.00 hod
Galerie Elektra
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 577 131 104

Kino Elektra
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 577 132 709

Lázeňský hotel JURKOVIČŮV DŮM****, Lázeňské náměstí 109, 763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 129 111, fax: +420 577 129 100, e-mail: jurkovic@lazneluhacovice.cz,
www.lazneluhacovice.cz/jurkovic
Sanatorium MIRAMARE, lázeňský hotel****
Léčebné lázně Luhačovice – sanatorium Miramare, s.r.o., Bezručova 338, 763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 659 111, +420 577 659 107, fax: +420 577 659 106, e-mail:
miramare@luhacovice.cz, www.miramare.luhacovice.cz
Lázeňský hotel PALACE****, nám. 28. října 441, 763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 681 111, fax: +420 577 131 169, e-mail: palace@lazneluhacovice.cz,
www.lazneluhacovice.cz/palace
Hotel Fontána *** I a II OREA HOTELS, Jurkovičova alej, 763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 117 111, +420 577 117 881, fax: +420 577 133 849, +420 577 132 414, e-mail:
hotel.fontana@telecom.cz, www.orea.cz
Reha.centrum – penzion Forst, Zatloukalova 247, 763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 131 019, fax: +420 577 132 135, e-mail: penzion-forst@seznam.cz,
www.mylee.cz/forst

Autocamping Luhačovice, Výsluní 400, 763 26 Luhačovice
tel.: +420 577 133 794, fax: +420 577 133 794, e-mail: atcluhacovice@seznam.cz,
www.luhacovice.cz
Tenis, Lázeňská kolonáda, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 133 981
Nabízejí: celodenní provoz březen–říjen, možnost koupení permanentek u správce přímo na
kurtech, možnost zapůjčení raket a míčků.
Koupaliště, Solné 524, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 084
Sportovní areál Radostova
Hradisko 1029, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 134 112, www.radostova.cz, e-mail:
sportcentrum@radostova.cz
Sportovní hala, kuželna, fitcentrum, sauna, ubytování, občerstvení, fotbalové hřiště, tenisový
kurt, volejbalové hřiště, házenkářské hřiště.
Sportovní areál, Jurkovičova alej, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 132 412
Tenisové kurty, minigolf, automatická kuželna, volejbalové hřiště, horská kola.
Fitness centra
Rehabilitační pavilon, L. Janáčka, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 014
Pension Forst, Zatloukalova 247, 763 26 Luhačovice, tel./fax: +420 577 392 985
Hotel Adamantino, Pozlovice – přehrada, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 082
Hotel Vega, s. r. o., Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 216

Kryté bazény Rehabilitační pavilon, L. Janáčka, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 014
Hotel Adamantino, Pozlovice – přehrada, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 082
Hotel Vega, s. r. o., Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 216
Hotel Fontána, Jurkovičova alej 858, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 131 516
Rybaření – Rybářský domov, Přehrada Luhačovice, 763 26 Luhačovice, tel.: +420 577 132
780
Valašský šenk
Hotel a Valašský šenk OGAR, Pozlovice 47, 763 26 Luhačovice
Příjemné posezení ve stylové valašské restauraci hotelu Ogar. Obsluha je připravena
nabídnout Vám ty nejlepší valašské speciality. V objektu je možné i ubytování. Naše menu:
mišunk valašského emigranta, horalská specialita s pirohem, valachova kapsa, pečené
brambory v alobalu, ošmakované zelé, baběnčina amoletka s povidly a mákem.
tel.: +420 577 131 650, www.ogar.cz, e-mail: ogar@ogar.cz

Volný čas
Luhačovice nabízejí svým hostům a návštěvníkům nejen lázeňskou léčbu a pobyt v krásném
přírodním prostředí, ale i možnost aktivního odpočinku, kulturní a společenské vyžití.

K lázeňskému životu každoročně patří:
•
•
•
•
•
•
•
•

slavnost otevírání pramenů při zahájení lázeňské sezóny
hudební festival Janáček a Luhačovice
vystoupení předních umělců v Lázeňském divadle
kolonádní koncerty
zábavné programy v lázeňských hotelech
diskotéka
kino
posezení v příjemném prostředí lázeňských restaurací, kaváren a cukráren

Ke sportovní nabídce patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tenis
minigolf
kuželky
sauna
fitness centra
squash
golf (cca 30 km od Luhačovic)
cyklistika
koupání (venkovní koupaliště i krytý bazén)
turistika (procházky i náročnější túry po udržovaných a dobře značených turistických
stezkách)
koně
rybolov

Výlety do okolí
V nedalekém okolí Luhačovic je možno navštívit nejen hrady, zámky, muzea, skanzeny a
další historické památky, ale také vinné sklepy v proslulých moravských vinařských
oblastech. Informace o možnostech využití volného času v Lázních, o aktuální kulturní
nabídce a nabídce zájezdů do okolí Vám rádi poskytneme v cestovní a informační agentuře
LUHANKA.

Co se u nás léčí

Číslo indikace:

Indikace:
Lázeňská péče pro dospělé

Lázeňská
péče:

KLP: I/1
PLP: I/1

Nemoci onkologické
onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez
jakýchkoliv známek recidívy

komplexní,
příspěvková,
samoplátecká

KLP: II/10
PLP: II/10

Nemoci oběhového ústrojí
funkční poruchy periferních cév

komplexní,
příspěvková,
samoplátecká

KLP: III/2-4,7,8
PLP: III/1-4,7,8

Nemoci trávicího ústrojí
komplexní,
poruchy trávení a nechutenství, klidové stádium vředové příspěvková,
nemoci žaludku a dvanácterníku, stavy po operaci žaludku, samoplátecká
jícnu a žlučníku
Nemoci z poruch výměny látkové
cukrovka a obezita (lázeňskou léčbu obezity dospělých
zdravotní pojišťovna nehradí)

KLP: IV/1,3
PLP: IV/2,3,5

KLP: V/1-3,5-10
PLP: V/1-8

komplexní,
příspěvková,
samoplátecká

Onemocnění dýchacího ústrojí
komplexní,
příspěvková,
astma bronchiale, alergická onemocnění dýchacích cest,
chronická bronchitida, poruchy hlasu a chraptivost, alergické samoplátecká
rýmy, pooperační stavy dýchacích cest
Poruchy pohybového aparátu
bolestivé syndromy šlach, úponů a kosterních svalů,
mimokloubní revmatismus, bolestivé syndromy páteře

PLP: VII/8,12

příspěvková,
samoplátecká

Lázeňská péče o děti a dorost
Nemoci z poruch výměny látkové
obezita spojená s dalšími rizikovými faktory

KLP: XXIV/1,2

komplexní,
samoplátecká

obezita - děti od 10 let
cukrovka - dorost od 15 do 19 let

KLP: XXV/1-11

Nemoci dýchacího ústrojí
katary horních cest dýchacích, alergické rýmy, bronchitis,
astma, bronchiale, pooperační stavy dýchacích cest,
rekonvalescence po zápalu plic

děti od 5 let a dorost
děti od 3 let v doprovodu rodičů
KLP - komplexní lázeňská péče, PLP - příspěvková lázeňská péče
Kontraindikace: obecné kontraindikace lázeňské léčby
Čím u nás léčíme
Lázeňská léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů a příznivého klimatu v
kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Na území Luhačovic
vyvěrá 14 hydrouhličitanochloridosodných kyselek a jeden sirný pramen. Minerální vody
obsahují z kationtů zejména sodík a v menším množství vápník a hořčík. Z aniontů je obsažen

nejvíce chlor, kyselina uhličitá, dále brom, jód a z rozpuštěných plynů ve značném objemu
volný oxid uhličitý. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 až 12ºC.
Jak u nás léčíme
Našim hostům se věnuje tým zkušených lázeňských lékařů, kvalifikovaných zdravotních
sester, rehabilitačních pracovníků a lázeňského personálu.
Lázeňská léčba využívající účinku přírodních léčivých minerálních vod:
•
•
•

Pitná kúra
Inhalace
Koupele v přírodní minerální vodě

je doplněna dalšími léčebnými a rehabilitačními procedurami:
•
•
•
•
•

Vodoléčebnými procedurami - perličková koupel, vířivá a Hubbardova lázeň, skotský
střik, parní a horkovzdušná lázeň, střídavé nožní koupele
Klasickými, reflexními a podvodními masážemi
Elektroléčbou - galvanická lázeň, čtyřkomorová lázeň, krátkovlnná a mikrovlnná
diatermie, diadynamické a Träbertovy proudy, ultrazvuk, solux a horské slunko
Speciální terapií - parafinový obklad, plynové injekce, vasotrain, magnetoterapie,
sauna
Pohybovou léčbou - léčebný tělocvik individuální a skupinový, cvičení v bazénu,
terénní léčba

Léčebné procedury
Léčebné procedury jsou poskytovány v balneoprovozech léčebných zařízení a hotelů.
Balneoprovozy jsou vybaveny moderní technikou pro poskytování vodoléčebných procedur
(jako např. perličková koupel, vířivá lázeň, Hubbardova a Hauffeho lázeň), elektroléčebných
procedur (jako např. galvanizace, iontoforéza či ultrazvuk), inhalací, obkladů a různých forem
masáží (klasické, reflexní, podvodní).
Mezi léčebné procedury patří také léčebný tělocvik, ať už individuální či skupinový, včetně
cvičení v bazénu. Sauna, solárium či fitnesscentra jsou vhodným doplňkem.
•
•

Léčebné procedury může lázeňský host absolvovat po lékařském vyšetření nebo po
předpisu procedury lázeňským lékařem.
Léčebné procedury jsou rozděleny na velké (VP) a malé v závislosti na míře zátěže
pro organismus. Velká procedura jako např. uhličitá a sirná koupel, podvodní masáž či
kyslíková terapie zatěžuje organismus více, takže klient může absolvovat maximálně
jednu proceduru denně. Malá procedura není pro organismus tak náročná, a proto
mohou být absolvovány dvě denně.
ceník léčebných procedur 2005

ceník léčebných procedur 2006

Léčebné procedury bez předpisu lékaře:
Inhalace minerální vody
K inhalacím se využívají luhačovické minerální vody, které zlepšují funkci sliznice dýchacích
cest, působí protizánětlivě, zkapalňují hlen a usnadňují vykašlávání. Inhalační program začíná
očištěním sliznic kloktáním a proléváním nosu minerální vodou v délce 5 minut. Inhalační
procedura není vhodná v období akutní infekce dýchacích cest. Doba trvání procedury: 7
minut inhalace nosem a 7 minut inhalace ústy.

Koupel v přírodní uhličité vodě
(frekvenční omezení T/1)
Koupel v přírodní léčivé vodě s vysokým obsahem CO2 o teplotě 34°C. Prvotní pocit chladu
zmizí jakmile celé tělo obalí do hřejivého povlaku bublinky. CO2 se vstřebává kůží, zlepšuje
tak její prokrvení a má příznivý vliv nejen na srdeční a cévní systém (např. snižováním
krevního tlaku), ale i na celý organismus. Nedoporučuje se u horečnatých onemocnění,
infekcí a srdeční dekompenzaci. Uhličitá koupel trvá 15 minut, potom následuje 15 minut
odpočinku v zábalu.

Perličková koupel
Koupel je prováděna ve speciální vaně s provzdušňovacími tryskami nebo perličkovým
roštem na dně vany. Vzduch probublávající do vody vytváří malé bublinky, podobné
perličkám. Vzduchové bublinky jemně masírují pokožku, čímž dochází k jejímu prokrvení a
celkovému uvolnění. Účinek perličkové koupele umocní bylinné přísady nebo minerální soli z
Mrtvého moře. Perličková koupel je vhodná při poruchách spánku, bolestech hlavy a pro
celkovou relaxaci. Nelze ji podávat u otevřených ran a akutních infekcí. Perličková koupel
trvá 15 minut, potom následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

Jodo-bromová koupel
Vanová koupel ve vodě teplé kolem 37°C obohacené přísadou jodo-bromové solanky. Má
všestranné léčivé a blahodárné účinky na lidský organismus. Doporučuje se při bolestech
kloubů, svalů a páteře, kožních problémech. Podporuje také výživu tkání a zlepšuje funkci
cévního systému. Doba trvání procedury je 15 minut, následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

Vířivá lázeň
Celková nebo částečná vířivá lázeň pro horní nebo dolní končetiny. Jemná forma podvodní
masáže ve vodě o teplotě 36–38°C, která cirkuluje a pod tlakem je tryskami vháněna do lázně.
Tím dochází k víření vody a masážím končetin. Zlepšuje jejich prokrvení a působí relaxačně.
Není vhodná při akutních místních zánětech končetin. Doba trvání procedury je 15 minut.

Skotský střik
Masáž proudem vody střídavé teploty. Slouží k otužování a posílení obranyschopnosti
organismu, zlepšuje krevní oběh. Je vhodný při onemocněních pohybového aparátu a
nervového systému. Nedoporučuje se při vysokém krevním tlaku, srdečních chorobách a
akutních infekcích. Doba trvání procedury je 10 minut.

Klasická masáž
(frekvenční omezení T/3)
Masáž ovlivňuje organismus na úrovni tělesné i duševní. Je výborným prostředkem k
uvolnění ztuhlých svalů, odbourání stresu i psychickou relaxací. Pod vlivem masážních
pohybů se uvolňuje masírované svalstvo, rozšiřují se kožní vlásečnice a pokožka zčervená,
protože se zvyšuje prokrvení. Masáž voňavou směsí s éterickými oleji přinese nejen úlevu
celému tělu, ale uklidní i mysl. Klasické masáže jsou vhodné při bolestech páteře a kloubů, k
uvolnění ztuhlých svalů a psychické relaxaci. Masáž nelze provádět na částech těla s kožními
defekty a dolních končetinách s křečovými žilami. Doba trvání procedury je 15 minut.
Masáž podvodní - ruční
(frekvenční omezení T/1)
Intenzivní celková masáž proudem vody v lázni o teplotě 35–38°C je aplikovaná masérem
pomocí trysky v masážní hadici. Podvodní masáž napomáhá k uvolnění svalového napětí,
zmírňuje bolesti kloubů a zlepšuje krevní oběh. Doporučuje se u onemocnění pohybového
aparátu, při omezení pohyblivosti páteře a stavů po úrazech. Nedoporučuje se u oběhové
nedostatečnosti, akutních zánětech, horečnatých stavů a otevřených poraněních. Doba trvání
podvodní masáže je 15 minut, potom následuje 15 minut odpočinku v zábalu.

Masáž podvodní - přístrojová
(frekvenční omezení T/1)
Masáž je prováděna paprsky vody v lázni o teplotě 35–38°C. Hydromasážní vana je opatřena
množstvím trysek umístěných po celém jejím obvodu, směrovaných na části těla nejvíce
postižené napětím, špatným krevním oběhem a ztuhlými svaly. Hydromasáž povzbuzuje,
vyvolává svalovou reakci, prokrvení kůže a zlepšuje pohyblivost kloubů. Doporučuje se
především při potížích pohybového aparátu. Není vhodná při akutních infekcích nebo
otevřených kožních defektech. Hydromasáž trvá 15 minut, potom následuje 15 minut
odpočinku v zábalu.
Parafínový obklad
Jedná se o lokální termoterapii. Teplý parafínový obklad se přiloží na postižené místo.
Prohřívání tlumí bolest a uvolňuje svalové napětí. Parafínové obklady se využívají při
bolestech páteře a končetinových kloubů. Nedoporučuje se u osteoporózy. Doba trvání
procedury je 20 minut.

Oxygenoterapie
Kyslíková terapie je regenerační kúra, která spočívá v inhalování čistého kyslíku v
mnohanásobně vyšší koncentraci než je ve vzduchu. Zlepšuje prokrvení tkání kyslíkem a jako
relaxační procedura přispívá k celkové regeneraci, ke snížení únavy a psychickému uvolnění.
Má také příznivý a omlazující vliv na pokožku. Oxygenoterapie trvá 30 nebo 60 minut.
Aromaterapie
Aromaterapie je jednou z nejstarších léčebných metod na světě. Vůně ovlivňují náladu,
probouzejí emoce, uvolňují a uklidňují. Dobré účinky mají proti nespavosti, depresím, při
svalových a revmatických bolestech či v tíživé menopauze. Aromaterapie je podávána v
samostatné místnosti s masážním křeslem. Po dobu 30 minut se během příjemné masáže
vdechuje voňavá esence a k dokonalé relaxaci přispějí ještě tóny uklidňující hudby.
Pitná kúra

Luhačovické léčivé vody obsahují kromě přírodních minerálních látek i velké množství
kysličníku uhličitého, od kterého mají také název kyselky. K pitné kúře se využívají kyselky –
Vincentka, Ottovka a Aloiska. Nemají kyselou chuť, ale mají různý obsah minerálních látek.
Pitná kúra se provádí nalačno. Nejvhodnější doba pro pití minerální vody je ráno mezi 6. a 8.
hodinou (před snídaní) a odpoledne mezi 16. a 18. hodinou (před večeří).
K pitné kúře se doporučují tradiční lázeňské porcelánové pohárky. Pohárek se základní
léčebnou dávkou minerální vody se pije pomalu (2–3 minuty). Před pitím dalšího pohárku se
vkládá pauza cca 10 minut. Při pití minerální vody se doporučuje pomalá procházka.
Lázeňská léčba pro děti a dorost
(již od 3 do 19 let věku)
DO LÁZNÍ ZDARMA - PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
Všem dětem včetně doprovodu, kteří nastoupí na komplexní lázeňskou péči v období od
1.10.2005 do 20.12.2005 a od 2.1.2006 do 31.3.2006, poskytneme příspěvek na dopravu do
Lázní Luhačovice. Výše příspěvku závisí na trvalém bydlišti dítěte a doprovodu a bude
vyplacen před ukončením pobytu.

V Lázních Luhačovice se léčí:
•
•
•
•
•

katary horních cest dýchacích
alergické rýmy
bronchitis
astma bronchiale
pooperační stavy dýchacích cest

•
•

rekonvalescence po zápalu plic
obezita a cukrovka

Lázeňská léčba spolu s přemístěním dítěte do nového, zdravějšího prostředí příznivě
ovlivňuje nejen jeho aktuální zdravotní stav, ale i psychický stav a míru přizpůsobivosti
dětského organismu. Pobyt v lázních zaručuje také účinnou prevenci dalších možných
zdravotních potíží a onemocnění.

Podrobný výpis léčených onemocnění dle indikačního seznamu
Číslo
indikace:

XXIV/1,2

Indikace:
Nemoci z poruch výměny látkové
obezita spojená s dalšími rizikovými faktory

Lázeňská
péče:
komplexní,
samoplátecká

obezita - děti od 10 let
cukrovka - dorost od 15 do 19 let
Nemoci dýchacího ústrojí
katary horních cest dýchacích, alergické rýmy, bronchitis, astma,
bronchiale, pooperační stavy dýchacích cest, rekonvalescence po komplexní,
XXV/1-11
samoplátecká
zápalu plic
děti od 5 let a dorost
děti od 3 let v doprovodu rodičů
Kontraindikace: obecné kontraindikace lázeňské léčby
V naší nabídce "Zdravotní dovolená" - lázně pro každého,
nezapomínáme ani na děti.
Každoročně připravujeme pobyt:
Ozdravný pobyt pro celou rodinu - jarní prázdniny v lázních.
Jak do lázní?
V našich dětských léčebnách přijímáme děti od 3 věku s doprovodem rodičů, od 5 let je
možný pobyt dítěte bez doprovodu. Délka léčby u dětí s doprovodem bývá obvykle 4 týdny, u
dětí bez doprovodu 6 týdnů.
Návrh na lázeňskou péči vystaví dítěti ošetřující lékař, popř. odborný lékař (alergolog nebo
plicní lékař). Pokud žádáte pro své dítě pobyt s doprovodem, musí navrhující lékař uvést tento
požadavek v návrhu na lázeňskou péči. Vyplněný návrh potvrzuje zdravotní pojišťovna dítěte.
Pokud revizní lékař pojišťovny schválí pobyt dítěte v lázních, zavazuje se pojišťovna k úhradě
nákladů na ubytování, stravování, léčení příp. nákladů za pobyt průvodce (je-li tento schválen
zdravotní pojišťovnou). Zdravotní pojišťovna poté návrh odešle do schválených lázních.

Jakmile lázně obdrží schválený návrh na lázeňskou péči, předvolají dítě popř. doprovod k
nástupu do lázní v termínu platnosti návrhu, který je u dětských pacientů 6 měsíců ode dne
vystavení. Termín nástupu určuje lázeňské zařízení.
Veškeré informace k nástupu do lázní obdrží rodič dítěte spolu s předvoláním na lázeňskou
péči.
Léčebné metody
Při nástupu do lázní absolvuje dítě vstupní lékařské vyšetření za přítomnosti rodiče, na kterém
rodič příp. doplní veškeré informace o zdravotním a psychickém stavu dítěte a lékař poté
předepíše individuální léčebných plán. Během pobytu dítěte následují kontrolní vyšetření, při
ukončení léčby výstupní kontrola. Každý rodič obdrží propouštěcí zprávu pro vysílajícího
lékaře. Léčebné metody:
•
•
•
•
•
•
•
•

pitná léčba
inhalace a kloktání
dechová a rehabilitační cvičení
elektroléčebná terapie
pohybová terapie (např. terénní léčba)
míčkování (úleva od dlouhotrvající rýmy stimulací akupresurních bodů na obličeji
dítěte)
sauna
plavání v bazénu

Vliv na celkové ozdravění dětského organismu má také léčebná výživa, pravidelný denní
režim a samozřejmě pobyt na čerstvém vzduchu. Pobyt v dětském kolektivu přispěje k
osamostatnění, získání nových návyků a přátelství.
Školní docházka
Během školního roku je zabezpečena plnohodnotná pravidelná školní docházka. Dětské
léčebny mají vlastní základní školu a mateřskou školu.
Aktivní volný čas
•
•
•
•
•
•
•

výpočetní technika s přístupem na internet
tělocvična, stolní tenis
herna, klubovna a knihovna
bazén s brouzdalištěm
hudební a výtvarný kroužek
výlety do okolí, kulturní programy
soutěže a hry

Dětské léčebny

Dětem jsou k dispozici dvě komplexní lázeňské léčebny, ve kterých se léčí chlapci a děvčata
předškolního věku od 5 let, školního věku a dorost. Děti starší 3 let jsou léčeny v doprovodu
rodičů, jež se při pobytu dítěte v lázních seznámí s rehabilitačními technikami, ve kterých
mohou dětem pomáhat i po návratu domů.
I.dětská léčebna Radun - děti od 5 do 10 let
Lázeňský dům Vlasta - děti od 3 let s doprovodem
II. dětská léčebna Miramonti - děti a dorost od 9 do 19 let.
Lázeňský dům Vítkov - děti od 3 let s doprovodem
Standardní vybavení interiérů vyhovuje i dětem s těžkými alergiemi. Dětské léčebny mají
vlastní balneoprovoz, zajištěna je nepřetržitá služba lékaře a zdravotních sester.
Informace o pobytech dětí v lázních Vám podá:
pí. Radmila Krčmová
oddělení prodeje
tel: 577 682 248
e-mail: krcmova@lazneluhacovice.cz

Něco málo o přehradě

Stavba přehrady, jejímž prvotním účelem byla ochrana před povodněmi, započala v létě v
roce 1912. Vypuknutím první světové války byla stavba zastavena, pokračovalo se v ní až na
podzim 1921. Přehrada byla dokončena v roce 1930.
Zahrazovací těleso tvoří hráz 17 m vysoká, v koruně 230 m dlouhá a 6 m široká, na dně údolí
80 m dlouhá a 75 m široká. Je zbudovaná z jílovitopísčité hlíny. Navážení hráze se provádělo
ve vrstvičkách pouze 12 cm silných, vrstvy se stlačovaly za stálého kropení vodou
rýhovanými válci o váze 4 000 kg. Průměrné stlačení jedné vrstvy obnášelo 5 - 6 cm, čímž se
dosáhlo úplného spojení jednotlivých vrstev mezi sebou a zároveň i naprosté nepropustnosti
hrázového tělesa. Kubatura hráze činí asi 107 000 m3.
Hrázové těleso je zapuštěno do vrstev aluviálních a diluviálních, přičemž především v pravém
svahu se muselo jít hluboko, aby se hráz napojila na horniny nezvětralé a únosné. Bylo nutné
odstranit 20 000 m3 materiálu, který nebyl k budování hráze vhodný. K regulování odtoku
vody z nádrže slouží šoupátková věž se stokou 85 m, ve věži je dvojí výpustné zařízení spodní
výpusť a střední přepad. Na levé straně je zbudován volný přepad s kaskádovitým odpadem.
Celkový obsah nádrže po hranu volného přepadu je 2 000 000 m3, povodí přehrady měří asi
45,5 km2, normální hladina vody asi 280 m.n.m..
Kvalitu díla našich předků ověřily povodně v roce 1996, kdy především díky přehradě

Luhačovice povodně výrazněji nepostihly. Postupem času se přehrada stala významným
centrem rekreace. V letních měsících je doslova v obležení turistů. Naši i zahraniční rybáři
navštěvují vyhlášené jarní a podzimní rybářské závody a oceňují výborné podmínky pro
rybolov. V přehradě najdete mimo ostatních ryb také vzácné sumčí albíny Lojzu a Kristýnu a
jejich potomky.

JURKOVIČŮV DŮM ****
Jurkovičův dům je unikátním objektem architektury lidové secese Dušana S. Jurkoviče.
Nachází se v srdci lázní, v malebném prostředí parku, minerálních pramenů, fontán a lázeňské
kolonády. V roce 2002 byl zcela zrekonstruován a zmodernizován na exkluzivní lázeňský
hotel kategorie ****
Nabízí 50 stylově vybavených jedno a dvoulůžkových pokojů, 1 apartmá s televizí,
minibarem, telefonem a s možností e-mailového spojení. Své služby nabízí lobby bar, terasa a
stylová restaurace s domácí, krajovou, dietní i mezinárodní kuchyní, s bohatým výběrem
nápojů a moravských vín.
Hotel poskytuje komplexní lázeňské a lékařské služby. K dispozici je vyhřívaný bazén s
masážním programem, whirpool, sauna, klasické a podvodní masáže, inhalace, elektroléčba,
aromaterapie. Zvláštností jsou uhličité koupele ve "zlatých vanách". Hostům jsou k dispozici
služby recepce, směnárny, odvoz zavazadel, praní prádla a kadeřnictví. Kolonádní koncerty,
představení v Lázeňském divadle a široká škála sportovních možností (tenis, minigolf,
cyklistika, rybaření a turistika) přispívají k příjemné pohodě a relaxaci.
Stránky hotelu Jurkovičův dům
Rezervace a objednávky ubytování v hotelu Jurkovičův dům:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 129 111
e-mail: jurkovic@lazneluhacovice.cz

PALACE ****
Komfortní lázeňský hotel Palace zaujímá dominantní polohu v centru Luhačovic. Svým
hostům poskytuje hotel Palace pohodlné bydlení, restaurační služby a léčebné procedury "pod
jednou střechou". Lázeňský hotel má bezbariérový vstup, výtah a bezbariérový vstup do
balneoprovozu. Všechny pokoje jsou vybaveny televizorem se satelitním příjmem, rádiem,
telefonem a malým trezorem. Dva dvoulůžkové pokoje jsou speciálně upraveny pro
handicapované hosty. Ve dvou hotelových restauracích se podávají jídla domácí i mezinárodní
kuchyně s možností výběru dietní i vegetariánské stravy. Příjemné posezení nabízí denní bar a
kavárna. Pod vedením odborných lázeňských lékařů a s využitím nejmodernější zdravotnické
techniky jsou přímo v hotelu Palace poskytovány inhalace, uhličité koupele, slatinné obklady,
masáže, vodoléčebné procedury, elektroléčba a další speciální terapie. V lázeňském hotelu
Palace je poskytováno celkem 40 druhů léčebných procedur.

Lázeňským hostům je v hotelu k dispozici kadeřnictví, kosmetika a pedikúra, fitness centrum,
vyhřívaný bazén, sauna a solárium.
Stránky hotelu Palace
Rezervace a objednávky ubytování v hotelu Palace:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 681 111
e-mail: palace@lazneluhacovice.cz

DŮM BEDŘICHA SMETANY ****
Luxusní secesní lázeňský hotel je situován v centru lázní, uprostřed krásného a tichého parku.
Hotel poskytuje nejnáročnějším hostům vysoký standard ubytování v pokojích se stylovými
interiéry, vybavenými telefonem, rádiem a televizorem se satelitním příjmem. Lázeňský hotel
má bezbariérový vstup a výtah. Pro handicapované hosty jsou speciálně upraveny dva
dvoulůžkové pokoje. V útulném prostředí hotelové restaurace je hostům dána možnost
celodenního stravování. Snídaně jsou podávány formou švédských stolů. Léčebné procedury
jsou poskytovány v nedalekých lázeňských léčebných zařízeních, vzdálených max. 10 minut
pěší chůze od hotelu. V blízkosti hotelu se nacházejí dependance vila Chaloupka (cca 350 m)
a lázeňský penzion Myslivna (cca 300 m).
Stránky hotelu Dům B. Smetany
Rezervace a objednávky ubytování v hotelu Dům B. Smetany:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 134 050
e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz

CHALOUPKA ****
Reprezentativní lázeňská vila Chaloupka leží v centru lázní, v příjemném prostředí parku, v
blízkosti kolonády a lázeňských zařízení. Vila Chaloupka nabízí hostům ubytování ve dvou
luxusních apartmá se stylovým nábytkem dotvářejícím dobovou atmosféru.
Ceny ubytování v apartmá Chaloupka Vám sdělíme na požádání
Rezervace a objednávky ubytování ve vile Chaloupka:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 134 050
e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz

JESTŘABÍ ****
Nově zrekonstruovaný garni hotel Jestřabí se nachází v klidném lázeňském parku, v blízkosti
kolonády a lázeňských léčebných zařízení. Stylově vybavené interiéry recepce, baru, jídelny a

jedno a dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím, televizorem a telefonem, podtrhují historický
ráz budovy s typickou architekturou slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
K hotelovým službám také patří odvoz zavazadel, fax a praní prádla. Hostům je k dispozici
bohatá nabídka léčebných a rehabilitačních služeb, které jsou poskytovány v okolních
lázeňských objektech.
Hosté hotelu si mohou svůj pobyt zpříjemnit výběrem z kulturních, společenských a
sportovních programů a široké nabídky poznávacích zájezdů do okolí.
Stránky hotelu Jestřabí
Rezervace a objednávky ubytování v hotelu Jestřabí:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 134 050
e-mail: jestrabi@lazneluhacovice.cz

MORAVA ***
Lázeňský hotel Morava leží na okraji lesa, nedaleko lázeňského parku a centra města.
Poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a dvou apartmá. Všechny
pokoje jsou vybaveny televizorem se satelitním příjmem a rádiem, pokoje s vlastním
sociálním zařízením také telefonem. Dva dvoulůžkové pokoje jsou speciálně upraveny pro
handicapované hosty. Stravování hostů je zajištěno v hotelové jídelně s možností výběru
dietní i vegetariánské stravy. Převážná část lázeňských procedur se podává přímo v hotelu,
další jsou poskytovány v nedalekých lázeňských léčebných zařízeních. Lázeňský hotel má
bezbariérový vstup a výtah, nemá bezbariérový vstup do balneoprovozu. K lázeňskému hotelu
Morava patří lázeňské penziony Plzeň (cca 600 m) a Jalta (cca 400 m), pro které lázeňský
hotel Morava zajišťuje recepční službu, stravování a léčebné procedury.
Stránky hotelu Morava
Rezervace a objednávky ubytování v hotelu Morava:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 132 680
e-mail: morava@lazneluhacovice.cz

ALEXANDRIA ***
Hotel Alexandria se nachází v centru města. Hotel Alexandria poskytuje ubytování v
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a dvou apartmá. Ubytování je v pokojích bez
vlastního příslušenství, v pokojích se sprchou a v pokojích s vlastním příslušenstvím.
Všechny pokoje jsou vybaveny televizorem a telefonem. Hotel nemá bezbariérový
vstup,výtah je pouze v hlavní budově. Hotelovým hostům je k dispozici stylová restaurace,
salonky, denní bar a noční klub s hudební produkcí. Na léčebné procedury se dochází do
léčebných zařízení Lázeňské polikliniky.

Stránky hotelu Alexandria
Rezervace a objednávky ubytování v hotelu Alexandria:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 113
e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz

SPOLEČENSKÝ DŮM
Společenský dům, kulturní a společenské centrum lázní, zaujímá dominantní polohu v
lázeňském areálu. Ve Společenském domě se poskytuje stravování lázeňským hostům,
ubytovaným v nedalekých lázeňských penzionech. Společenský dům zajišťuje recepční
službu pro lázeňské penziony: Póla, Vepřek (cca 700 m), Rodina (cca 700 m), Vila Růžová
(cca 100 m), Taťána (cca 400 m) a Dagmar (cca 370 m). Na léčebné procedury se ze
Společenského domu a lázeňských penzionů dochází do nedalekých léčebných zařízení
Lázeňské polikliniky. Společenský dům a léčebná zařízení Lázeňské polikliniky nemají
bezbariérový vstup.
Rezervace a objednávky ubytování ve Společenském domě:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161

PENZION MYSLIVNA
Poloha: penzion z roku 1851 leží v klidné části lázeňského parku, v blízkosti Lázeňského
divadla, centra lázní i města.
Vybavení: stylově vybavený lázeňský penzion, všechny pokoje mají vlastní příslušenství se
sprchou a toaletou, na pokojích televizor, rádio, v přízemí penzionu cukrárna V Myslivně.
Skladba pokojů:
•
•

5 x 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
3 x buňka (1-lůžkový pokoj + 2-lůžkový pokoj - společné příslušenství)

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 300 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 400 m od penzionu.
Parkovací možnosti: penzion nemá vlastní parkoviště, příjezd k penzionu je možný pouze k
vyložení zavazadel, parkoviště cca 600 m od penzionu (v hlavní sezóně hlídané parkoviště),
možnost pronájmu garáží cca 800 m od penzionu.

Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Myslivna:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 134 050
e-mail: smetana@lazneluhacovice.cz

PENZION RIVIERA
Poloha: Nově zrekonstruovaný lázeňský penzion byl vystavěn v roce 1928, v roce 2003 byl
zrekonstruován na stylový penzion ***. Penzion je situován v klidné části města, v blízkosti
kostela, 10min. pěší chůze od autobusového a vlakového nádraží.
Vybavení: všechny pokoje jsou moderně zařízeny, mají vlastní příslušenství se sprchou a
toaletou, na pokojích televizor, rádio.
Skladba pokojů:
•
•

18 x 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
10 x 1-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 580 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 800 m od penzionu.
Parkovací možnosti: vozidlo lze parkovat přímo u penzionu.

Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Riviera:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161

PENZION RODINA
Poloha: Penzion z roku 1927 se nachází v klidné vilové čtvrti, 15 min chůze od Lázeňského
náměstí.
Vybavení: Pokoje v penzionu jsou účelově zařízeny, mají vlastní příslušenství s vanou a
toaletou, na pokojích televizor, rádio.
Skladba pokojů:
•
•

11 x 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
3 x 1-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 760 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 800 m od penzionu.
Parkovací možnosti: vozidlo lze parkovat přímo u penzionu.

Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Rodina:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161

PENZION PÓLA
Poloha: Penzion z roku 1925, je situován v klidné části města, v blízkosti kostela, 10min. pěší
chůze od autobusového a vlakového nádraží.
Vybavení: Pokoje v penzionu jsou účelově zařízeny, mají vlastní příslušenství (vana/sprcha,
toaleta), na pokojích televizor, rádio, v penzionu společenská a televizní místnost.
Skladba pokojů:
•
•

8 x 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
12 x 1-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 800 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 1000 m od penzionu.
Parkovací možnosti: vozidlo lze parkovat přímo u penzionu.
Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Póla:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161

PENZION VEPŘEK
Poloha: Penzion byl vystavěn v roce 1927, je situován v klidné části města, v blízkosti
kostela, 10min. pěší chůze od autobusového a vlakového nádraží.
Vybavení: Pokoje v penzionu jsou účelově zařízeny, mají vlastní příslušenství (vana/sprcha,
toaleta), na pokojích televizor, rádio, v penzionu společenská a televizní místnost.
Skladba pokojů:
•
•

10 x 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
2 x 1-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 800 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 1000 m od penzionu.
Parkovací možnosti: vozidlo lze parkovat přímo u penzionu.
Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Vepřek:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161

PENZION JALTA
Poloha: Penzion se nachází v městské části Bílá čtvrť, v blízkosti pramene Aloiska, byl
postaven v roce 1928.
Vybavení: Pokoje jsou účelově zařízeny, většina pokojů má vlastní příslušenství (vana,
toaleta), na pokojích televizor, rádio.
Skladba pokojů:
•
•
•

12 x 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
1 x 1-lůžkový pokoj bez příslušenství
1 x 2-lůžkový pokoj bez příslušenství

Stravování: strava je podávána v lázeňském hotelu Morava, vzdálenost cca 400 m od
penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních lázeňského
hotelu Morava, vzdálenost cca 400 m od penzionu.
Parkovací možnosti: vozidlo lze parkovat přímo u penzionu.
Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Jalta:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 132 680
e-mail: morava@lazneluhacovice.cz

PENZION DAGMAR
Poloha: Penzion z roku 1910 se nachází na pěší zóně spojující lázeňskou a městskou část
Luhačovic, v blízkosti léčivých pramenů a tenisových kurtů.
Vybavení: Pokoje v penzionu jsou účelově zařízeny, část má vlastní příslušenství (sprcha,
toaleta), část pokojů je bez příslušenství (koupelna/toaleta na podlaží společná pro více
pokojů, na pokoji pouze umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou), rádio, v penzionu
společenská a televizní místnost, výtah, bezbariérový přístup.
Skladba pokojů:
•
•
•
•

9 x 2-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
3 x 1-lůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím
23 x 2-lůžkový pokoj bez příslušenství
4 x 1-lůžkový pokoj bez příslušenství

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 450 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 570 m od penzionu.
Parkovací možnosti: penzion nemá vlastní parkoviště, příjezd k penzionu je možný pouze k
vyložení zavazadel, parkoviště cca 600 m od penzionu (v hlavní sezóně hlídané parkoviště),
možnost pronájmu garáží cca 800 m od penzionu.

Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Dagmar:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161

PENZION VILA RŮŽOVÁ
Poloha: Penzion vystavěný v roce 1885 architektem Dušanem Jurkovičem leží přímo v
klidném parku Lázeňského náměstí, v blízkosti kolonády a Muzea Luhačovického Zálesí.
Vybavení: Pokoje v penzionu jsou účelově zařízeny bez vlastního příslušenství
(koupelna/toaleta společná pro 2-3 pokoje), na pokojích televizor, rádio.
Skladba pokojů:
•

4 x buňka (2-3 2-lůžkové pokoje bez příslušenství)

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 170 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 370 m od penzionu.
Parkovací možnosti: penzion nemá vlastní parkoviště ani příjezdovou komunikaci, parkoviště
cca 450 m od penzionu (v hlavní sezóně hlídané parkoviště), možnost pronájmu garáží cca
650 m od penzionu.
Rezervace a objednávky ubytování ve vile Růžová:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161

PENZION TAŤÁNA
Poloha: Penzion z roku 1909 se nachází na pěší zóně spojující lázeňskou a městskou část
Luhačovic, v blízkosti léčivých pramenů a tenisových kurtů.
Vybavení: Pokoje v penzionu jsou účelově zařízeny bez vlastního příslušenství
(koupelna/toaleta na podlaží společná pro více pokojů, na pokoji pouze umyvadlo s tekoucí
teplou a studenou vodou), na pokojích televizor, rádio.
Skladba pokojů:
•
•

22 x 2-lůžkový pokoj bez příslušenství
1 x 1-lůžkový pokoj bez příslušenství

Stravování: strava je podávána ve Společenském domě, vzdálenost cca 500 m od penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních Lázeňské
polikliniky, vzdálenost cca 620 m od penzionu.
Parkovací možnosti: penzion nemá vlastní parkoviště, příjezd k penzionu je možný pouze k
vyložení zavazadel, parkoviště cca 650 m od penzionu (v hlavní sezóně hlídané parkoviště),
možnost pronájmu garáží cca 850 m od penzionu.

Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Taťána:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 131 161
PENZION PLZEŇ
Poloha: Penzion z roku 1911, je situován v klidné části města, v blízkosti kostela, 8 min. pěší
chůze od autobusového a vlakového nádraží.
Vybavení: Pokoje v penzionu jsou účelově zařízeny bez vlastního příslušenství
(koupelna/toaleta na podlaží společná pro více pokojů, na pokoji pouze umyvadlo s tekoucí
teplou a studenou vodou), na pokojích televizor, rádio, společenská místnost.
Skladba pokojů:
•
•

17 x 2-lůžkový pokoj bez příslušenství
5 x 1-lůžkový pokoj bez příslušenství

Stravování: strava je podávána v lázeňském hotelu Morava, vzdálenost cca 700 m od
penzionu.
Léčebné procedury: léčebné a relaxační procedury jsou poskytovány v zařízeních lázeňského
hotelu Morava, vzdálenost cca 700 m od penzionu.
Parkovací možnosti: vozidlo je možno parkovat přímo u penzionu.
Rezervace a objednávky ubytování v penzionu Plzeň:
V pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. na tel.: 577 682 100
Mimo výše uvedenou dobu na tel.: 577 132 680
e-mail: morava@lazneluhacovice.cz

Ceník stravování:
Oběd a večeři (event. snídani při ubytování ve Společenském domě nebo v lázeňských
penzionech) je možné objednat předem za příplatek.

Výběrová strava Standardní strava
Snídaně 125,-

80,-

Oběd

165,-

120,-

Večeře 155,-

110,-

Ceny jsou uvedeny v Kč za osobu a den.
Lázeňský poplatek:
Na základě Vyhlášky městského zastupitelstva č. 3/94 "O místních poplatcích" se vybírá od
fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu ubytovány v obvodu města za účelem léčení

nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu, lázeňský poplatek.
Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt za osobu a za každý započatý den pobytu, neníli tento den dnem příchodu činí 15,- Kč.
Z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt jsou osvobozeni:
a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP - P (zvláště těžce postižený s
průvodcem) a jejich průvodce
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) a
nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Délka pobytu

Lázeňský poplatek

7 dní

105,-

14 dní

210,-

21 dní

315,Ceny jsou uvedeny v Kč.

Důležitá upozornění:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Jednotlivé lázeňské hotely a penziony jsou v zimní sezóně uváděny do provozu
postupně v průběhu měsíce ledna a února.
Hosté ubytovaní v lázeňském hotelu Jurkovičův dům mají v ceně ubytování volný
vstup do bazénu a whirlpoolu.
Pokoje jsou hostům k dispozici v den příjezdu po 11.00 hodině a v den odjezdu do
9.00 hodin.
Pokoj je rezervován do 18.00 hodin, neoznámí-li host předem recepci hotelu pozdní
příjezd, bude rezervace pokoje po 18.00 hodině zrušena.
Ceny ubytování druhé osoby na širokém lůžku (140 x 200 cm) v jednolůžkovém
pokoji (v hotelech Palace, Jurkovičův dům, Dům B. Smetany a Jestřabí) sdělíme na
požádání.
Ceny ubytování v apartmá lázeňského hotelu Jurkovičův dům, Palace, Dům B.
Smetany a Alexandria sdělíme na požádání.
S ohledem na léčené indikace není pobyt se psy a jinými zvířaty v lázeňských hotelech
možný.
V lázeňských hotelech a penzionech není povoleno kouřit. Kouření je povoleno jen ve
vyhrazených prostorách.
V ceně pokoje není zahrnut poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ve výši 15 Kč za
osobu a den, který je vybírán podle platné vyhlášky. Od placení lázeňského poplatku
jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP-P (zvláště těžce postižený s průvodcem) a jejich
průvodce, osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let. Lázeňský poplatek hradí host při
nástupu v recepci hotelu.
Změna cen vyhrazena.
Přijímáme platební karty: VISA, JCB, DINNERS CLUB INTERNATIONAL,
EUROCARD, MasterCard, American Expres.

Kongresová turistika
Konferenční servis

Lázně Luhačovice, a.s. nabízí celoročně komplexní organizační a technické zajištění některé z
uvedených forem Vaší akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sympozium
seminář
kongres
konference
prezentace
tisková konference
přednáška
work shop
módní přehlídka
divadelní a koncertní představení
společenská akce (recepce, cocktail, raut, banket, ples)

Lázně Luhačovice, a.s. disponují širokou nabídkou kvalitního ubytování v lázeňských
hotelech a penzionech. Po jednání mohou účastníci k relaxaci využít bazénu, sauny, fitness,
solária a široké nabídky lázeňských relaxačních procedur. Vhodným doplněním jednání nebo
programem pro doprovázející účastníky mohou být také exkurze a výlety do okolí nebo
koncerty a kulturní programy v Lázeňském divadle.
Konkrétní nabídku Vám zpracujeme na základě Vámi zaslaných požadavků.
Typy a kapacita sálů a salonků v prostorách Společenského domu:
SPOLEČENSKÝ DŮM
1. patro
Kongresový Přednáškový
Konferenční
sál
salonek
salonek
Divadelní sezení (kapacita) 210+28
70
80
Školní sezení (kapacita)
120
48
54
Banketní sezení (kapacita) 132
48
54
Stolové sezení (kapacita)
112
48
64
Koktejl, rautová kapacita
160
70
(kapacita)
Plocha (m2)
204,2
86,6
102,6
Rozměry (m)
23,2 x 8,8
11,4 x 7,6
11,4 x 9,0
Výška prostoru (m)
6
3,5
3,5
Dveře (š/v)
1,60/2,40
1,60/2,10
1,60/2,10
Poschodí
1
1
1
Zatemnění
ano
ano
ano
Pódium (fixní/mobilní)
F (3,0 x 8,8) M
M
Taneční parket
F (variab.)
M (4x3)
(fixní/mobilní)

Malý
salonek
24
18
12
24
24
40,3
5,6 x 7,2
3,5
0,80/1,97
1
ne
-

SPOLEČENSKÝ DŮM
Přízemí
Jídelní
RepreHlavní sál
salonek
salonek
Divadelní sezení
(kapacita)
Školní sezení (kapacita) Banketní sezení (kapacita) 132
Stolové sezení (kapacita) 160
Koktejl, rautová kapacita
200
(kapacita)
Plocha (m2)
253
5,6 x 7,2
23,0 x 11,0
Výška prostoru (m)
5,5
Dveře (š/v)
1,30/2,35
Poschodí
0
Zatemnění
ne
Pódium (fixní/mobilní)
F (6,5x2,2)
Taneční parket
F (18x8,5)
(fixní/mobilní)

Vinárna Domino
Vinárna
Salonek
Domino
Domino

-

-

-

-

48
60

66
90

70
140

20
40

60

90

130

130

87
11,6 x 7,5
3,8
0
ne
-

113,5
12,9 x 8,8
3,8
1,60/2,10
0
ne
-

167,2
11 x 15,2
3,5
0,90/2,10
-1
ano
F (5,5x2,4)

45,6
8,6 x 5,3
3
0,90/2,10
-1
ano
-

-

M (4x3)

F (5,5x8,4)

-

Pronájem konferenční techniky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dataprojektor s obsluhou
diaprojektor, zpětný projektor
projekční plátno - fixní v sále (6x4 m)
a 2x mobilní (2x2 m)
velkoplošná TV (1 x 0,8 m)
videorekordér
flip - chart 2 x
laserové ukazovátko
kopírka, tiskárna
řečnický pult, panely na polep (1,48 x 0,98)

K nejvýznamnějším akcím konaným v prostorách Společenského domu patří:
X. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

300 osob

Luhačovické dny - lékařský kongres

230 osob

Luhačovické pediatrické dny - lékařský kongres

125 osob

Česko-slovenské Mosty

100 osob

Mezioblastní seminář lékařů

90 osob

Ningerovy dny - lékařský kongres

80 osob

Setkání hoteliérů a restauratérů s představiteli Národní federace hotelů a restaurací

60 osob

ČR
Zasedání Československé mezivládní komise pro příhraniční spolupráci

30 osob

Kontakt:
Lázně Luhačovice, a.s.
p. Vladan Černý - ředitel Společenského domu
Tel.: 577 682 276, 577 682 260
Fax. 577 131 162
e-mail: cerny@lazneluhacovice.cz

AUTOCAMPING
Aktivity v okolí

vzdálenost

Služby v místě autocampu
chatky - čtyřlůžkové,
pětilůžkové
místa pro stany
místa pro přívěsy
restaurace
bufet

rybolov

100m

squash

3km

přírodní koupání

100m

krytý bazén

2km

tenis

1km

minigolf

2km

psům vstup povolen
elektrické přípojky
kuchyňka
prostor pro mytí nádobí
prodejna potravin
ohniště v areálu
dětský koutek

Služby v okolí

vzdálenost

zdravotnické zařízení, ambulance
masáže, rehabilitace
fitness centrum, solárium
směnárna
benzinová stanice
autoservis
nákupní centrum
autobusové nádraží
autobusová zastávka
vlakové nádraží

Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o

3km
2km
2km
2km
3km
3km
2km
3km
500m
3km

Lázně Luhačovice a. s. -informace
Lázeňské náměstí 436
763 26 Luhačovice
tel.: +420/577 682 100
fax: +420/577 132 526
e-mail: info@lazneluhacovice.cz
www.lazneluhacovice.cz
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