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Lázně Luhačovice jsou stá-
le na Indikativním sezna-
mu lokalit pro nominace na 
Seznam světového dědictví 
UNESCO. Mezinárodní pres-
tiž si určitě zaslouží.
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Souběžně se zpřístupněním 
kolonády začalo sloužit hos-
tům a návštěvníkům nové 
informační centrum, které 
je otevřeno v části kolonády 
přiléhající k hale Vincentka.
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Dnes tříletá Ester totiž při-
šla na svět s neprůchodností 
žlučovodů. Kvůli tomu pro-
dělala téměř před dvěma lety 
transplantaci jater. Zotavit se 
přijela do Lázní Luhačovice.

P ravidelní návštěvníci jáchy -
movských lázní jistě zazna -
menali, že více jak dva roky 
nebylo možné do lázeňské 

čtvrti směrem od Ostrova odbočit 
hned za značkou Jáchymova. Bylo to 
zapříčiněno havarijním stavem his -
torického mostku. 

Tento nenápadný most byl původ -
ně součástí bývalé Říšské cesty, která 
spojovala Jáchymov a Karlovy Vary. 
Má jeden klenební oblouk a je ve -
den šikmo přes Jáchymovský potok. 
Těleso mostu je vyzděné z plochého 
lomového kamene včetně provázání 
a spárování zdiva. Parapetní zídky 
byly již v minulosti ubourány a dosa -
hovaly tak jen do výše komunikace. 
Je s podivem, že historický kamenný 
mostek odolal náporu v době urano -
vých dolů.

„Jedná se o kulturní památku z 16. 
století, byť v průběhu let několikrát 
necitlivě opravovanou, ale přesto, 
aspoň částečně, upomínající na 
dobu svého vzniku. Při její opravě 
budou, vedle postupů a technologií 
současných, použity postupy a ma -
teriály blízké době jejího vzniku. 
Znovu bude vyzděn mostní oblouk 
původním kamenem a namísto 
zábradlí bude vystavěna původní 
zídka. V ní pak jsou připravena dvě 
místa na každé straně pro instalaci 
soch patronů Jáchymova – sv. Já -
chyma a sv. Kláry. Celkové náklady 
se vešly do plánovaných 3,6 mil. Kč 
a uhradilo je město Jáchymov ze 
svého rozpočtu. Karlovarský kraj 
přispěl částkou 200 tis. Kč,“  popisuje 
Jan Hadrava, vedoucí hospodářsko-
správního odboru Jáchymova.

Výběr soch na zídky mostu vychází 
ze skutečnosti, že sv. Jáchym a sv. 
Klára jsou součástí historického zna -
ku města Jáchymova. V dřívějších 
dobách zde byla umístěna socha sv. 
Jana Nepomuckého, který je dnes 
instalován před radnicí v horní 
části města. Kromě tohoto mostku 
jsou v bezprostřední blízkosti další 
dva, léta neudržované a prorostlé 
náletovou zelení. Dlouhé čekání na 
opravu se určitě vyplatilo. Kromě 
toho, že se opět zjednoduší dopravní 
situace v lázeňské čtvrti, město i 
lázně získaly další zajímavý prvek.

ING. MAREK POLEDNÍČEK
vedoucí kultury a marketingu LLJ

NÁVŠTĚVNÍCI LÁZNÍ A AQUACENTRA JIŽ NEMUSÍ ZAJÍŽDĚT DO MĚSTA

Vjezd do lázní přes most otevřen

DOBRÁ ZPRÁVA 
PRO PŘÍZNIVCE 
PLAVÁNÍ A  
SAUNOVÁNÍ

Na podzim tohoto roku 
započne v aquacentru Agricola 
na ploše cca 260 m2 výstav -
ba nového saunového světa. 
Saunaři se mohou těšit na 

mokrou saunu, ochlazovací 
bazén a vědra, ledovou studnu, 
další whirlpool, odpočívárny a 
venkovní ochlazovací terasu. 

Všechny sauny byly navrženy tak, 
aby jejich využití bylo co nejvíce var -
iabilní a přineslo klientům mnoho 

budou probíhat různé typy sauno -
vých rituálů, pobyt v mokré sauně 
zpříjemní aromaterapie či možnost 
aplikace medu, čokoládové emulze 
nebo jogurtu k výživě a zjemnění 
pokožky. 

Stávající parní sauna na úrovni ba -
zénu bude rozšířena a stane se volně 
přístupnou součástí bazénové části. 
Současně v bazénové hale přímo 
nad bazénem vyroste příjemná 
odpočinková terasa s postranními 
chrliči vody. Na ní bude umístěno 
několik lehátek a stolků se židlemi. 
Pro větší pohodlí a komfort klientů 
dojde k navýšení počtu šatních 
skříněk. U vstupního a výstupního 
prostoru bude provedeno rozšíření 
počtu turniketů na dva. Všechny 

tyto úpravy a nové prostory budou 
dokončeny na jaře 2018.  Do Vánoc 
2017 bude realizován takříkajíc 
vánoční dárek pro naše návštěvníky, 
a sice další vířivka v bazénové hale 
pro 8-10 osob.

V rámci tohoto rozvoje bude v ob -
jektu Agricola uvedena do provozu 
také kogenerační jednotka s vy -
užitím zbytkového tepla při přeno -
su elektřiny ve zdejší trafostanici. 
Kogenerační jednotka však nebude 
majetkem jáchymovských lázní, 
nýbrž ČEZu, se kterým takto spo -
lupracujeme na výrobě zelené en -
ergie. Díky vzájemné dohodě se po -
daří snížit dopad nově instalovaných 
zařízení na životní prostředí.

IVA KOLLARIKOVÁ
Aquacentrum Agricola

NÁZOR LÉKAŘE

Artróza - jak ji předejít, 
oddálit potřebu TEP

čtěte uvnitř čísla

Z HOTELŮ

Nutriční specialista a  
šéf kuchař hotelu se 
připravují na podzim
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JÁCHYMOV A OKOLÍ

Blatenský příkop je 
lákadlem a významnou 
památkou Krušných hor

čtěte uvnitř čísla

WWW.LAZNEJACHYMOV.CZPODZIM 2017

LÁZEŇSKÉ LISTY  založeny 1909

Zima 2019

zdarma www.LazneLuhacovice.cz

Kolonáda ve víru dějin 
Po rozsáhlé rekonstrukci byla 27. listopadu 2019 zpřístupněna veřejnosti kolonáda 
v Luhačovicích. Jedná se o obnovu unikátní kulturní památky v srdci Luhačovic, která 
je nominovaná na zápis do Světového kulturního dědictví UNESCO. 

„Záměr na stavbu luhačovické kolo-
nády v této podobě vznikal v průběhu 
třicátých let minulého století. Než do-
šlo k realizaci projektu, rozhořela se 
druhá světová válka. Soutěž vyhlašo-
vala nacistická správa Luhačovic a ta 
vybrala úžasného architekta a jeho 
funkcionalistický projekt, o jehož vý-
stavbě už ale rozhodovalo krátce po 
válce v samostatném státě nové vedení 
státního podniku. Dokončení stavby se 
ale odehrálo v socialistickém Česko-
slovensku až po únorovém převratu. 
Uběhlo sedmdesát let a naše společnost 
se ke kolonádě vrátila již ve státě, který 

Vážení hosté,

lázeňství bylo a stále je oborem, 
který v sobě spojuje péči o tělo 
i ducha jednotlivce s péčí o přírodní 
zdroje, čistotu přírody i infrastruk-
turu lokality a její rozvoj.  Klidnou 
náladu lázeňských míst nemění ani 
současná uspěchaná doba. Jsou ale 
místa, která vás osloví víc než jiná. 
Takové jsou Luhačovice.  Jejich at-
mosféra je vpravdě prvorepubli-
ková. Kde jinde dnes ještě najdete 
fungující okrašlovací spolky?
Luhačovice jsou stále českosloven-
ské tak, jak si přáli jejich zaklada-
telé. I díky tomu  žijí  nejbohatším 
kulturním životem mezi tuzemský-
mi lázněmi.  K obvyklým lázeňským 
ingrediencím  přidávají  navíc mo-
ravskou pohostinnost, všudypří-
tomný folklór, úžasnou architektu-
ru D. Jurkoviče, baťovský přístup  či 
úctu a pokoru k tradicím.  Skvěle se 
v nich snoubí   hmotné i nehmotné 
dědictví se  schopností  celých ge-
nerací je odpovědně zvelebovat.  
Zdejší lázně jsou opravdu jiné než 
západočeské či evropské lázně,   
sdružené do společné nominace 
UNESCO. Odlišnost Luhačovic stá-
la před 4 lety za jejich vyškrtnutím 
z nominace. Mrzet by nás to ale ne-
mělo. Nominace nám umožnila zís-
kat dotační prostředky.  Luhačovice 
si  zaslouží svůj vlastní jedinečný 
zápis, o který budeme spolu s ve-
dením města i Národním památko-
vým ústavem usilovat.  
Tepajícím srdcem Luhačovic je roz-
lehlý lázeňský park s kolonádou 
a monumentální halou Vincentka. 
Na podzim jsme dokončili jejich 
finančně i organizačně  náročnou 
a rozsáhlou rekonstrukci. Vrací 
jim život a promění je v kulturní 
a společenské centrum, atraktivní 
obchodní zónu i místo pro poseze-
ní u moderní gastronomie. Bez zmí-
něných dotací bychom to nezvládli, 
ale za pozornost stojí fakt, že ač 
areál a jeho lázeňskou infrastruktu-
ru vlastníme, tak jej i s ním spojené 
vlastní investice poskytujeme k ve-
řejnému užívání a pomáháme tak 
návštěvnosti a rozvoji města. 
O zapojení ostatních subjektů 
a města do investování pro rozvoj 
a údržbu Luhačovic se po vzoru na-
šich prvorepublikových předchůd-
ců snažíme již dlouho. Tehdy vybí-

ÚVODNÍ SLOVO

rala tzv. Lázeňská komise na údržbu 
parku, organizaci kultury a rozvoj 
společné lázeňské infrastruktury  
nejen pobytovou taxu od hostů, ale 
podle zákona z roku 1914  i poplatek 
3 % z obratu od všech podnikatelů, 
ať už ubytovávali, stravovali nebo 
třeba prodávali prádlo. Organizací, 
která by bez opory v zákoně měla 
náš společný zájem hájit, vybírat ve 
spravedlivém poměru finance,  a ty 
pak uvážlivě používat, se měla stát 
o. p. s. Lázeňská kolonáda Luhačo-
vice. Právě proto se stala investorem 
všech dosavadních rekonstrukcí ve-
řejně užívané infrastruktury v lázeň-
ském parku. Spravuje a organizuje 
také Festival Janáček a Luhačovice 
i další kulturní projekty. Její provoz, 
až na příspěvek města ve výši cca 50 
% nákladů na údržbu parku, zatím 
financujeme sami bez zapojení ostat-
ních ubytovatelů a podnikatelů. Při 
slavnostním otevření kolonády jsme 
ale pocítili závan pozitivní energie 
a zájmu o spolupráci. Ve formě účasti 
těch nejodpovědnějších na zajištění 
rautu a příspěvku města či Vincent-
ky na organizaci slavnosti. Je to zatím 
jen první vlaštovka, ale také signál, že 
na to už snad nebudeme sami. Luha-
čovice jsou přeci nás všech. Děkuje-
me! Naše cesta za obnovou archi-
tektonických památek ještě ale není 
u konce. Ušli jsme dlouhou cestu. 
Obnovili jsme park, částečně komu-
nikace v něm i jeho klíčové stavby. 
Prokázali jsme vytrvalost, odolnost 
i systematičnost. Sportovní termi-
nologií jsme ale v poločase.  Finále 
nás teprve čeká.  Záchrana a obnova 
nejrozsáhlejšího Jurkovičova areálu 
v Luhačovicích – Slunečních lázní 
a Vodoléčebného pavilonu – bude 
projektem krásným, ale ještě nároč-
nějším.   Pokračování str. 2

je jenom český a přitom je sdružený do 
jedné velké Evropy, ze které jsme získali 
finanční prostředky. Tak se po deseti-
letí rodil příběh luhačovické kolonády, 
jehož poslední kapitolu jsme psali uply-

nulé 3 roky my. Nyní je tady hala Vin-
centka a kolonáda opět v plné síle a je 
v podobě, v jaké jsme přesvědčeni, že 

by si ji přál vidět sám architekt Poříska 
a možná jsme k tomu ještě něco přidali,“ 
popisuje MUDr. Eduard Bláha, generální 
ředitel Lázní Luhačovice, a.s. 
Střed lázní tak znovu ožívá a mění se na 
kulturní a společenské centrum s atrak-
tivní obchodní zónou i místem pro po-
sezení u moderní gastronomie. 
Většinu nákladů z investice 115 mil. 
korun kryje dotace z evropských zdro-
jů. Společnost Lázně Luhačovice, a.s., 
poskytla více než 17 mil. korun.  Práce 
probíhaly od září 2018 do listopadu 
2019, ale projekt se připravoval už od 
roku 2016. 

Lázně Luhačovice jsou od konce listopadu držitelem vý-
znamného evropského ocenění EDEN (European Destina-
tion of Excellence). Evropskou soutěž o nejkrásnější des-
tinaci, která se stará o udržitelný cestovní ruch, vyhlašuje 
jednou za dva roky Evropská komise. 

Lázně Luhačovice jsou nejhezčí destinací 
ČR. Získaly prestižní ocenění EDEN 

Letošním tématem bylo lázeňství a 
zdraví životní styl. Základem úspěš-

ného projektu Well, Well … Lázně 
Luhačovice byl soulad tradice a ino-

vací lázeňství, ale i využití moder-
ních trendů v oblasti wellness, jak 
jej ve svém podání šikovně prezen-
tovala destinační agentura Zlínsko a 
Luhačovicko, která s myšlenkou při-
šla a projekt do soutěže přihlásila. 
Porota ocenila péči o přírodní zdro-
je a propojení tradičního a moderní-
ho lázeňství.
 Pokračovaní str. 2 
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Rok 2019: Významné rekonstrukce, větší 
propojení skupiny i zápis do UNESCO  

Nově vzniká poplatek 
z pobytu, nahrazuje 
dva předchozí

Setkání zaměstnanců. 
Odměna za odvedenou 
práciPodobně jako v předcházejících letech byl i ten uplynulý ve znamení investičních 

akcí. I přes náročnou rekonstrukci haly Vincentka a kolonády v samém srdci Luha-
čovic jsme se snažili zajistit všem třiatřiceti tisícům hostů kvalitní služby v hotelech, 
penzionech či dětských léčebnách.

Od začátku roku 2020 budou stávající poplatky 
za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací 
kapacity nově nahrazeny jediným poplatkem 
z pobytu.

Je již tradicí, že k ukončení roku patří i před-
vánoční setkání všech zaměstnanců. Poslední 
hosté pomalu odjíždějí a než přijedou další na 
silvestrovské pobyty, máme alespoň chviličku 
času se uvolnit, pobavit, zhodnotit uplynulý rok 
a dozvědět se, co nás čeká v tom příštím. 

Jsem ráda, že se nám podařilo splnit 
cíle, které jsme si stanovili. Služby jsme 
poskytli téměř stejnému počet hostů 
jako v roce 2018. Zájem o lázně a lá-
zeňskou léčbu neutuchá a ani uzavření 
haly Vincentka nemělo podstatný vliv 
na poskytování kvalitní lázeňské léčby. 
I nadále zájem převyšuje naše kapacity 
obzvláště v hlavní sezóně, ale přibývá 
i hostů, kteří naopak přijíždějí v zimě za 
výhodnějších podmínek do volnějších 
kapacit. Obavy z poklesu zájmu o rela-
xační pobyty se nenaplnily. Naši hosté 
stále vnímají Luhačovice jako místo 
k odpočinku, načerpání nových sil i jako 
prevenci zdraví. Věříme, že právě do-
končené rekonstrukce budou dalším 
impulsem k návštěvě našich lázní. 
Kromě obnovy kolonády nás v roce 
2019 ovlivnilo i půlroční uzavření dět-
ské léčebny Vítkov. Již v květnu jsme ale 

po rekonstrukci přivítali první pacienty 
v léčebně, kde je nyní kromě nové fasády 
především větší prostor v jídelně, nová 
tělocvična i větší lůžková kapacita. V ob-
lasti obchodu a marketingu považujeme 
za důležité, že je stále více vidět propo-
jení Lázní Luhačovic s jáchymovskými 
lázněmi v rámci naší lázeňské skupiny 
Spa & Wellness Nature Resorts. Opět 
jsme připravili společný katalog s na-
bídkami obojích lázní, inovovali jsme 
naše loga a nadále pokračujeme v jed-
notné prezentaci celé lázeňské skupiny 
v tuzemsku i na zahraničních trzích. 
Těší nás rovněž úspěch v celostátní 
soutěži Velká cena cestovního ruchu 
nebo ocenění Hotel roku pro Alexan-
drii v prestižním hodnocení Czech 
Hotel Awards. Díky rostoucímu zájmu 
o wellness pobyty i novince letošní se-
zóny, terase s venkovními whirlpooly, 

si toto ocenění hotel právem zasloužil. 
V Jáchymově  je velkým příslibem do 
budoucna zápis tamní hornické krajiny 
na Seznam světového dědictví UNESCO. 
V duchu této tematiky jsme otevřeli 
i unikátní saunový důl Agricola. Tento 
rok jsme spustili také novou podobu 
webové prezentace ALEXANDRIA**** 
Spa & Wellness hotelu, která odpovídá 
současným trendům. Dále jsme v tomto 
hotelu nabídku pro rok 2020 rozšířili 
o nový pobyt Relaxační týden, kde kla-
deme důraz na luxusní masážní rituály. 
Děkujeme za přízeň, kterou naší spo-
lečnosti věnujete. Do nového roku bych 
vám chtěla popřát především zdraví 
a spokojenost. Těšíme se na setkání 
v Luhačovicích a Jáchymově. 
 Ing. Šárka Vylimcová
 obchodní ředitelka 
 Spa & Wellness Nature Resorts

Poplatky jsou vybírány obce-
mi. Jejich výše pro rok 2020 je 
stanovena maximálně 21 korun 
a v roce 2021 může být vybíráno 
až 50 korun. Rozhodnutí o výši 
náleží obci, pro kterou poplatky 
ubytovatel vybírá. Podle před-
běžných informací bude v Lu-
hačovicích tento poplatek činit 

v roce 2020 21 korun. Novinkou 
je, že poplatek budou hradit také 
klienti nad 70 let, kteří byli do-
sud ze zákona osvobozeni. Nově 
od něho budou osvobozeni paci-
enti, kteří přijedou na komplexní 
lázeňskou péči. I nadále se po-
platek nebude týkat osob mlad-
ších 18 let.

Ani letos tomu nebylo jinak a na 
začátku prosince se většina z nás 
sešla ve Společenském domě. Le-
tos spokojenost v tomto směru 
ještě umocnil fakt, že se poprvé 
o pohoštění postarala cateringová 
společnost a ne naši kuchaři a číš-
níci, kteří se tak mohli účastnit ce-
lého programu již od jeho začátku. 
Úvodní slovo generálního ředite-
le patřilo především poděkování 
všem, kteří se podíleli na letošní 
náročné sezoně a svým úsilím při-
spěli k jejímu úspěšnému průběhu. 
Vylosovaní zaměstnanci, kteří 

správně vyplnili vědomostní kvíz, 
získali z rukou generálního ředite-
le hodnotné ceny, mezi kterým byl 
i víkendový pobyt v Jáchymově. 
Je velmi pozitivní, že v době neleh-
ké situace na trhu práce se můžeme 
již několikátý rok potkávat v téměř 
nezměněném počtu zaměstnanců. 
Je to důkaz stability a perspektivy 
naší společnosti. 
Skvěle připravené setkání splnilo 
svůj hlavní cíl – poděkovat všem za 
odvedenou práci. 
 Mgr. Vladimíra Juřeníková
 personální manažerka  

VINCENTKA
ČESKÁ ZNAČKA S DLOUHOLETOU TRADICÍ
  Produkty z přírodního léčivého zdroje Vincentka
  Zdroj minerálních solí, stopových prvků a dalších důležitých látek
  Prověřený účinek při rýmě a nachlazení
  Nejbohatší přírodní zdroj jódu
    Vhodné i pro těhotné, kojící ženy a novorozence

Více informací naleznete na www.vincentka.cz / VincentkaLuhacovice

Dokončení ze str. 1
Kromě lázeňských procedur lákají 
Lázně Luhačovice jedinečným archi-
tektonickým výrazem, unikátními 
přírodními minerálními vodami a 
bohatým společenským životem. Ne-
opakovatelný genius loci, atmosféra 
tohoto místa, odlišuje Luhačovice od 
řady jiných lázeňských míst.  „Lépe 
se to snad ani nedalo načasovat. Poté, 
co jsme tento týden za velké mediální 
pozornosti slavnostně otevřeli lázeň-
skou kolonádu, získávají Luhačovice 
výjimečné ocenění. Myslím si, že cena 
je ve správných rukou, protože nabíd-
ky zdejších subjektů stále lépe dopl-
ňují náš lázeňský produkt. S podporou 
města a naším investováním do parku 
a kolonády jsme tak skvěle fungující 
destinací“, uvedl MUDr. Eduard Bláha, 
generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.
Do letošního ročníku se přihlásilo cel-
kem dvanáct projektů. Šestici finalistů 
odborná komise navštívila, setkala se 

s destinačními manažery a dalšími 
subjekty, které působí v cestovním ru-
chu v dané oblasti. 
Členy hodnoticí komise byli zástupci 
Ministerstva pro místní rozvoj, agen-
tury CzechTourism, Svazu léčebných 

lázní, Sdružení lázeňských míst a Vy-
soké školy ekonomické. Při výběru 
vítěze hrála roli jedinečnost produk-
tu, kvalita dostupných služeb, udrži-
telnost a také přístup dané destinace 
k životnímu prostředí. 

Dokončení ze str. 1
Jeho úspěšná realizace by byla tím 
nejlepším důkazem, že je kulturní 
dědictví v Luhačovicích v dobrých 
rukou a svůj zápis na Seznam svě-
tového dědictví UNESCO si zaslou-
ží.  Věřím, že jej  zvládneme také 
díky vaší podpoře. Ať už organi-
zační, finanční, morální  nebo tím, 
že budete našimi hosty.
Stále používám výraz my. Je hod-
ně široký. Patří do něj společnost, 
její akcionáři i zaměstnanci, ale 
také naši dodavatelé, spolupra-
covníci a partneři. Obchodní i ži-
votní.  Všichni, bez jejich práce, 
invence, loajality, zápalu nebo 
ochoty utáhnout si opasek a pře-
konávat překážky by lázně ne-
fungovaly nebo nevzkvétaly. Jim 
všem patří dík!
Teď si ale zasloužíme trochu od-
dechu. Vždyť zima okolo nás je 
neklamným znamením, že se rok 
sešel s rokem a čekají nás vánoč-
ní svátky. „Čas letí jako bláznivý.“ 
Těmito slovy začínala překrás-
ná píseň Karla Gotta, jejíž slova 
jsou nyní tak příznačná. Tento 

skvělý člověk a nezapomenutel-
ný umělec nás letos opustil. Jeho 
hudba nám ale zůstala. „Všude 
vládne mír a řád, lidé lidem při-
jdou přát.“ Naše adventní pobyty 
se snaží být přesně takové, jako 
citovaná slova z mistrovy písně  
„Jsou svátky“. Jeho tvorbu si bu-
deme připomínat nejen během 
adventu a silvestra, ale zaslouže-
ný prostor jí věnujeme i při led-
novém reprezentačním plese ve 
Společenském domě. Nenechte 
si jej utéci.   
Mám pocit, že se Vánoce stávají 
víc svátkem konzumu a nezří-
zené spotřeby než časem klidu, 
vzájemnosti a pokory. Hlavně ve 
velkých městech. Proto se tady 
v lázních snažíme, abyste v nich 
mohli strávit advent a Silvestr 
jako z pohádky. Prožijte tu svou 
třeba v Alexandrii! 
Jménem svým i všech svých ko-
legů vám přeji krásné Vánoce 
i šťastný rok 2020. 

 MUDr. Eduard Bláha,
 generální ředitel

Lázně Luhačovice jsou nejhezčí destinací ČR. 
Získaly prestižní ocenění EDEN 



Suchá masážní vana. 
Moderní alternativa
Suchá masážní vana nebo též masážní lůžko Dry Jet provádí pří-
strojovou masáž nové generace. Klient je při ní v relaxační polo-
ze vleže na voděodolné folii masírován vodou proudící z trysek. 
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Luhačovické minerální vody

Vynesené hodnoty odpovídají poměrovému 
zastoupení z celkového součtu kationtů a ani-
ontů v ekvivalentových koncentracích hlavních 
složek zastoupených v minerálních vodách. Při 
pohledu na paprskové grafy jednotlivých luha-

čovických minerálních vod je zřejmé, že jejich 
chemismus je prakticky totožný – s drobněj-
šími rozdíly v obsahu a množství jednotlivých 
kationtů a aniontů.
 prim. MUDr. Jiří Hnátek

V nedávno vydané publikaci autorů Zdeňka Třískaly, Dobrosla-
vy Jandové a kolektivu Medicína přírodních léčivých zdrojů jsou 
mimo jiné uvedeny paprskové grafy pro rychlou optickou orien-
taci v jednotlivých typech minerálních vod České republiky. 

Výtvarná soutěž Děti kreslí Luhačovice, která probíhala v letošním roce v dětských léčebnách, zná 
vítěze. V kategorii nejmenších dětí do 6 let porota vybrala kresbu s názvem Přehrada, jejímž au-
torem je pětiletý Zdeněk Strašák. Mezi dětmi do 10 let byla nejúspěšnější koláž Štěpána Mareše 
(7 let) a v kategorii do 15 let se porotě nejvíce líbila kaple sv. Alžběty, kterou nakreslila jedenáctile-
tá Veronika Svobodová. Závěrečnou kategorii do 18 let ovládla  Karolína Assadi (17 let) s kresbou 
Jurkovičova domu. Z nejúspěšnějších kreseb jsme připravili nástěnný kalendář pro rok 2020.

Při masáži nedochází k přímému kontaktu 
s vodou, proto se klient nemusí svlékat, a tak 
je masáž prováděna při zachování soukromí 
a komfortu a splňuje tím moderní představu 
alternativy k tradičním metodám masáže. Ma-
sážní trysky mají nastavitelný systém pro cíle-
nou bodovou nebo zónovou masáž, možnost 
nastavení času a tlaku proudící vody. Tento 
typ masáže zvyšuje celkové prokrvení, snižuje 
svalové napětí, přispívá k rychlejší regeneraci 

svalů, napomáhá lepšímu vstřebávání kyslíku 
v cévním řečišti, napomáhá zvyšování kloub-
ní hybnosti, zvyšuje vyplavování endorfinů 
a zlepšuje psychickou pohodu. Uplatňuje se 
především v rehabilitaci, ortopedii, sportovní 
medicíně, při relaxaci nebo estetické medicíně. 
Vana bude na přelomu roku během provozní 
přestávky instalována v hotelu Palace a ná-
sledně v Jurkovičově domě a na Lázeňské poli-
klinice. prim. MUDr. Jiří Hnátek

Soutěž Děti kreslí Luhačovice zná vítěze
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Dnes tříletá Ester totiž přišla na svět 
s neprůchodností žlučovodů, s tzv. 
atrézií žlučových cest, se kterou se 
narodí přibližně do deseti dětí roč-
ně. Kvůli tomu prodělala téměř před 
dvěma lety transplantaci jater a my 
jsme si s ní povídali o tom, co jim 
nejvíce pomohlo v následné poope-
rační péči…

Kdybychom o Ester nevěděli nic 
bližšího, mysleli bychom si, že je 
to zdravé, hravé dítě, kterého je 
všude plno…

To jste ji měla vidět před čtyřmi týd-
ny. Než jsme přijeli do Miramonti, 

byla Esterka považována skoro za 
autistu. Mentálně je na úrovni dvou-
letého dítěte, i když jí jsou tři roky, 
má celkově opožděné chování. Do 
pobytu v lázních například necho-
dila na nočník, ale teď po čtyřech 
týdnech v lázních zvládá nočník bez 
problému.

…jaké další pokroky jste tady 
zvládly udělat?
Copak kroky! My zvládneme udělat 
i kotoul! (směje se). Pro předchozí 
odborníky byla Ester při cvičení jed-
noduše neohrabaná, ale díky výbor-
nému přístupu fyzioterapeutů tady 
na Miramonti zvládne nejen kotoul, 

ale i skupinové cvičení, které ji nad 
očekávání baví.

Vraťme se ale na začátek, co přes-
ně znamená pro maminku stav, 
kdy se jí narodí dítě s atrézií žlu-
čových cest?
Po narození Esterky u ní došlo k zá-
nětu na žlučových cestách, a tak 
jí žluč z jater neodtékala tak, jak 
správně měla. Mezi prvními signá-
ly, které šlo zachytit, byl úbytek na 
váze, zežloutnutí bělma i kůže a pro-
blém s trávením, zkrátka měla na-
fouklé bříško. První operace zajistila 
průtok ve žlučovodech, ale bohužel 
i přes to nám lékaři sdělili, že bude 
velmi pravděpodobná transplantace 
jater. Pro mne jako pro matku to byla 
a stále je velká životní zkouška. Naro-
dí se vám první dítě a místo radosti 
neustále přemýšlíte, jak vše dopadne, 
vstřebáváte velké množství informací 
o nemoci, zažíváte opakované cesty 
po nemocnicích a obrovský strach… 
Ale musíte držet krok. 

Jak probíhala u Esterky léčba této 
vzácné nemoci?
Po transplantaci Ester ležela na re-
suscitačním oddělení v pražském 
IKEMu a mohla jsem za ní docházet 
pouze přes den. Stav se nejdřív vyví-
jel dobře, takže ji převezli na JIP do 
Thomayerovy nemocnice, ale bohu-
žel osmý den po transplantaci došlo 
k trombóze jaterní žíly a celý kolo-
běh se opakoval. 
Ester byla v umělém spánku a tři-
náct dnů se nedařilo ji probudit, ale 
naštěstí se to po třetím pokusu po-
dařilo. Dál už se potom vše vyvíjelo 
dobře, takže jsme po měsíci mohly 
z nemocnice domů, dnes nás sleduje 
gastroenterolog a mohly jsme přijet 
i do lázní…

Báli jsme se, že budeme nemocní, 
ale byli jsme naopak zdraví mezi 
nemocnými
Maminku Hanku jsme potkali, když končila pobyt v dětské léčebně Miramonti v Lu-
hačovicích. Nebyla tady ovšem na relaxační lázeňské dovolené, ale proto, aby po-
mohla své dceři, malé bojovnici, k plnohodnotnějšímu startu do života. 

S komplexní péčí  
bez komplexů…

 MUDr. Jana Rydlová
 vedoucí lékařka dětských léčeben Lázně Luhačovice, a. s. 

 Roli patrona dětské léčebny Vít-
kov pramínka Vítka během slavnost-
ního otevření včetně tiskové konfe-
rence ochotně přijala 11letá školačka 
Laura z Brna. Na začátku října byla 
již pošesté na lázeňském léčebném 
pobytu společně se svými dvěma sou-
rozenci v doprovodu maminky. Laura 
byla samozřejmě za svůj bezprostřed-
ní herecký výkon odměněna drobný-
mi dárky. Děkujeme, Lauro.

Dne 8. října 2019 byla po rekonstruk-
ci slavnostně otevřena dětská léčebna 
Vítkov. Dětští pacienti s doprovody 
mají nyní k dispozici více místa na 
stravování, prostornější vstupní halu, 
rozšířil se také zdravotní úsek a zvýši-
la se i kapacita léčebny o deset lůžek.  
Celková investovaná částka dosáhla 
42 milonů korun s DPH.  

Jedenáctiletá Laura jako 
patron dětské léčebny

Vítkov po 
rekonstrukci:

Více místa, 
větší komfort

Současná medicína umí kromě 
léků využít také blahodárných 
účinků lázní, které si lze pro 
nemocné dítě aktivně vyžádat 
u pediatra. Ten vypisuje návrh na 
lázeňskou péči na základě tzv. in-
dikačního seznamu, který určuje, 
jak často a kolikrát na ni má pa-
cient nárok. 
Pokud by si seznam mamin-
ky chtěly samy prohlédnout, je 
k dispozici na stránkách konkrét-
ních lázní www.lazneluhacovice.
cz. V Luhačovicích se u dětských 
pacientů léčí sice především ne-
moci dýchacího ústrojí, ekzémy 
či nemoci zažívacího traktu a dal-
ší onemocnění, nicméně zákla-
dem je komplexní lázeňská léčba. 

V praxi to znamená, že pokud je 
k nám dítě zasláno na léčbu, jeho 
celkový stav při vstupní prohlíd-
ce projdeme z více možných úhlů 
a věnujeme se i přidruženým dia-
gnózám, které lze u nás léčit. 
Následně lázeňskou léčbu nasta-
víme tak, aby malému paciento-
vi pomohla celkově zlepšit jeho 
stav, a to i po přidružené psychic-
ké stránce. Při všech procedu-
rách je navíc přítomný doprovod 
dítěte, který se učí, jak s dítětem 
fungovat i po ukončení pobytu 
v domácím prostředí. 

To vše jsou pozitivní účinky léčby 
v dětských luhačovických léčeb-
nách Miramonti a Vítkov. 

A co všechno jste musela udělat, 
než jste, jak se říká, „dostaly láz-
ně“?
Vyžádání pobytu bylo na můj popud, 
mluvila jsem o tom s pediatrem, který 
se získáním pobytu pomohl v začát-
cích nejvíce. I když to s námi bylo slo-
žitější – v prvním roce po transplanta-
ci totiž dítě vůbec nesmí do kolektivu, 
takže ošetřující hepatolog nás nemohl 
doporučit k lázeňské léčbě, jenomže 
Ministerstvo zdravotnictví nabízí po-
byt pouze v prvním roce po transplan-
taci. Měly jsme nakonec ale paradoxně 
štěstí v neštěstí, protože jsme nako-
nec dostaly lázně na atopický ekzém…

Obávala jste se něčeho před poby-
tem? 
Ester byla poprvé od transplantace 
v kolektivu a poprvé měla větší řád 
než doma, byla jsem zvědavá, jak to 
při své hyperaktivitě zvládne. Také 
jsem se bála, že vzhledem k tomu, že 
jsou Lázně Luhačovice, a.s., specialisté 
na různá onemocnění dýchacích cest, 
že budeme hned nemocné, ale nako-
nec jsme byly zdraví mezi nemocný-
mi… (směje se).

Co vám nejvíce pomohlo odbourat 
obavy a jaké vidíte největší přínosy 
toho, že jste s Esterkou mohly přijet 
do léčebny Miramonti v Luhačovi-
cích?
Rozhodně to byl přístup zdejšího per-
sonálu. Ester před příjezdem do Luha-
čovic trpěla syndromem bílého pláště, 
a teď když za ní má například přijít 
terapeut, mává na něj už z druhého 
konce chodby. Realizovala se u ní in-
dividuální rehabilitace, která měla za 
cíl psychomotorický rozvoj, ale hlavně 
jsme v Miramonti neměli pocit, že to 
je zdravotnické zařízení. Celkově je za 
dobu čtyřtýdenního pobytu vidět ne-
uvěřitelné zlepšení, a to nejen fyzické, 
ale především z psychického hlediska. 

A co se Ester v rámci lázeňských 
procedur nejvíc líbilo? 
Esterka měla nejradši uhličité koupe-
le, které mají výborné účinky na kůži. 
Ačkoli před tím vůbec nemluvila, po 
proceduře v posledních dnech dokon-
ce řekla „děkuji“, to jsem já i sestřička 
zůstaly stát a myslely si, zda jsme se 
nepřeslechly…
 Děkujeme za rozhovor.
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Lázeňská kolonáda
Lázeňská kolonáda 
v Luhačovicích je kul-
turní památka České 
republiky. 
Pozdně funkcionalis-
tický komplex citlivě 
zapojený do okolní 
krajiny je dílem br-
něnského architekta 
Oskara Pořísky (1897-
1982). Sestává ze tří 
vzájemně propojených 
objektů haly Vincentka 
a Velké a Malé kolo-
nády. Stavby vyrostly 
na jižní straně lázeň-
ského náměstí mezi 
roky 1947-1951. Svou 
kompozicí uzavírají 
tento prostor a tvoří protiváhu výrazných solitérů Společenského 
domu, Jurkovičova domu a Domu Bedřicha Smetany. 

Hala Vincentka
Architektonicky hodnotná hala Vincentka byla veřejnosti 
zpřístupněna již v srpnu. Po rekonstrukci působí světleji, je 
vzdušná a barevně sladěná jako před sedmdesáti lety, kdy byla 
postavena. Pro zlepšení a zkvalitnění klimatu v hale byla in-
stalována moderní vzduchotechnika, která nahradila původní, 
již nevyhovující zařízení. Na své místo byl po přeleštění zno-
vu vrácen původní výdejní pult z kubánského mramoru. Nově 
instalované osvětlení ve stropních podhledech zajistí, že ani 
v podvečer nebo brzo ráno nebude prostor působit tmavě. Do 
podzimu 2020 zbývá ještě dokončit restaurování sloupů.
Na ochozech haly si lze v dříve nepřístupných částech prohléd-
nout stálou interaktivní expozici věnovanou vzniku a významu 
luhačovických minerálních vod včetně relaxační zóny. V „ma-
lém muzeu“ se návštěvníci dozvědí o původu minerálek, jejich 
chemickém složení a léčebných účincích, ale i o proměně mís-

Kolonáda a hala Vincentka opět slouží veřejnosti

Logo kolonády
Slavnostní otevření kolonády dostalo vlastní logo. Je moderní, 
originální a zároveň jednoduché jako funkcionalismus staveb, ze 
kterých vychází. V různých obměnách s ním plánujeme pracovat 
i v dalších letech. Rok 2020 bude bezesporu rokem kolonády, 
a tak se stalo základem i pro jednoduché PF. 
„Práce na logu mi dělala velkou radost. Držela jsem se pravidla, 
že méně bývá někdy více, a hrála si s každou čárkou. Třeba linky 
místo teček mezi daty představují lavičky. Tahle hra nepohltila je-
nom mě. Mé děti mě od té doby zásobují svými návrhy pohárků, 
log i lázeňských dárkových předmětů,“ říká Kateřina Eckmayero-
vá z oddělení marketingu a prodeje, která prvotní nápad gene-
rálního ředitele rozvinula s kolegy Daliborem a Dianou do finální 
podoby.  
„Náš marketingově-kulturní tým produkuje skvělé věci. Těší mě, 
že mám okolo sebe tolik šikovných a zapálených lidí  a jsem nad- 
šený, že se nám rodí nové talenty. O budoucnost marketingu se 
nemusíme bát,“ podotýká generální ředitel Eduard Bláha.

ta, kde se prameny podávají. Jednotlivá témata jsou předsta-
vena atraktivní formou prostřednictvím 8 světelných panelů 
a jsou doplněna animacemi, které se odehrávají na dalších 4 
vizuálně podobných lightboxech. Všechny texty jsou také v an-
glické a německé mutaci. 
 
Novinky na kolonádě
Vítanou změnou pro 
hosty je možnost 
napít se Vincentky 
i mimo provozní dobu 
haly z druhého, nově 
realizovaného pítka 
uprostřed kolonády. 
Nově začíná hostům 
a návštěvníkům slou-
žit informační cent-
rum. K němu budou 
postupně přibývat 
zajímavé obchůdky 
i moderní gastrono-
mické provozy s ven-
kovními zahrádkami 
a lehkým občerstve-
ním jako např. crepe-
rie. Zpřístupňují se 
také v předchozích letech nepoužívaná atria kolonády. V prů-
běhu rekonstrukce se podařilo v jednom z nich nalézt i pů-
vodní, nikdy však nepoužívanou studnu pramene Vincentky 
z r. 1938. V opravené nice opěrné zdi si tak nyní bude možné 
prohlédnout nejen zděnou studnu, ale i projekt její výstavby. 
Nově se vybudoval také světlík nad ústředním motivem mozai-
ky, osvětlení čelní římsy kolonády v celé její délce a osvětlení 
na sloupech u bývalého pramene Amandka. 
Zajímavostí je, že do základů rekonstruované kolonády byla 
v polovině května umístěna časová schránka, jejíž obsah má 
budoucím generacím připomenout rozkvět luhačovických láz-
ní. Místo uložení nebylo zvoleno náhodně. Nachází se upro-
střed kolonády u nového pítka Vincentky.

Nové informační centrum
Souběžně se zpřístupněním kolonády začalo sloužit hostům a ná-
vštěvníkům Luhačovic nové informační centrum, které je otevřeno 
v části kolonády přiléhající k hale Vincentka. Kromě pobytů v lázních 
lze na novém místě zakoupit výlety do okolí, prohlídky Luhačovic, 
vstupenky na kulturní akce nebo dárkové poukazy a také získat in-
formace o možnostech léčby a relaxace.

Kolonáda má i vlastní suvenýr 
Skladný a s originálním logem připomínajícím znovuotevření koloná-
dy. Přesně takový je nový pohárek Kapka, který se od ostatních liší 
svou velikostí. Pohodlně se totiž vejde se do kapsy.

Rekonstrukce v číslech 
Při rekonstrukci kolonády, která má délku 126 m a šířku necelých 
10 m, bylo položeno 1 270 m2 mozaikové dlažby a 1 520 m2 střešní 
krytiny. Celkový počet stropních světel je 22 a v centrální částí koloná-
dy 60 m2 nového proskleného stropu. V hale Vincentka, jejíž délka je 
26 m, šířka 15 m a výška 8 m, bylo položeno 390 m2 nové mozaikové 
dlažby. V průčelí bylo osazeno 100 m2 nových oken a restaurováno 
bylo všech 12 vitrážových oken. U 14 sloupů budou restaurátorské 
práce pokračovat až do podzimu 2020. 

Slovo starosty 
„Úspěšně dokončenou revitalizaci vnímám jako významný počin, 
kterým předáváme dalším generacím odkaz v podobě unikátního 
kulturního dědictví. Kolonáda patří k architektonickým symbolům 
Luhačovic. Budova, které se vrátil její původní lesk, bude opět cílem 
spousty návštěvníků a napomůže dotvářet příjemnou lázeňskou at-
mosféru našeho města. Těší  mě její opětovné zpřístupnění a velmi 
oceňuji společnost Lázně Luhačovice za snahu o postupnou obnovu 
celého lázeňského území,“ říká starosta města Marian Ležák.
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rekonstrukce atria       

oprava 14 sloupů v hale

kolonáda během rekonstrukce 

kolonáda během rekonstrukce oprava střechy kolonády

oprava střechy kolonády vitrážová okna haly Vincentka  historická studna Vincentky před rekonstrukcí

časová schránka uložená 
v základech kolonády 

klobouk ze 40. let minulého století 
nalezený při rekonstrukci   

havarijní stav stropu v hale Vincentka    

práce v atriu v centrální části kolonády 

hala Vincentka

 pokládka dlažby 

Fotoohlédnutí za rekonstrukcí kolonády a haly Vincentka
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uvítání pohárkem s originálním logem 

slavnostní přestřižení pásky

nově nasvícená fontána na Lázeňském náměstí

slavnostní otevření, Dívčí saxofonový orchestr                 

přestřižení pásky při slavnostním otevření pro veřejnost

atrium s historickou studnou Vincentky   

kolonáda během slavnostního otevření

otevření kolonády pro veřejnost

závěrečný ohňostroj

atrium během slavnosti otevření kolonády

slavnostní otevření

předávání ocenění města Luhačovic za rekonstrukci kolonády 

světelná show při otevření kolonády                                    

slavnostní zahájení otevření kolonády



Obsahoval tehdy 9 lokalit, u kterých jsme byli 
přesvědčeni o jejich potenciálu a světovém vý-
znamu. Kromě lázní Luhačovice to byla např. 
židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči, 
papírna ve Velkých Losinách, hrad Karlštejn 
nebo pevnost Terezín. Pro lázně Luhačovice 
byla zpracována podrobná dokumentace (za-
hrnující střed lázní) v období 2003-2005, která 
byla v únoru 2006 předána do sídla UNESCO 
v Paříži. V roce 2007 byla experty dokumentace 
hodnocena. Po jejich návštěvě Luhačovic a do-
poručení jsme nominační dokumentaci rozšířili 
o luhačovickou Pražskou čtvrť a přiléhající sva-
hy s lesoparkem. 
Diskuse nad tématem lázeňství mezitím při-
poutala pozornost dalších zemí, které upozor-
ňovaly na hodnoty jejich lázní a začaly volat 
po mnohem širším zápisu. Kvůli tomu byl náš 
návrh na zapsání lázní Luhačovice a jejich sou-

Lázně Luhačovice: Snahy o zápis na Seznam světového dědictví
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Jaký význam má kolonáda a hala Vincentka pro 
Luhačovice?
Podle mého názoru zcela zásadní. Luhačovice mají 
dvě hlavní tváře – Jurkovičovu, ta je u veřejnosti 
známější, a pak funkcionalistickou, která je někdy 
neprávem opomíjena. Areál kolonády s halou Vin-
centka je právě vynikajícím příkladem doznívání 
této éry v podobě poválečného monumentalizují-
cího funkcionalismu s ornamentálními prvky, kte-
rý však respektuje okolní stavby a souzní s příro-
dou, do níž je nenásilně zapojen.

Podařilo se zachovat původní myšlenku stavby?
Bylo by smutné, kdyby ne, protože na Vincent-
ce s kolonádou je, krom množství zajímavých 
architektonických detailů, podstatná právě idea 
vzdušnosti a propojení s přírodou symbolizova-
ná zejména prosklenými plochami, otevřenými 
atrii a střešními světlíky. Během času se některé 
z uvedených kvalit jakoby smazaly. Vincentka na-

příklad výměnou původních subtilních profilů, ze-
jména čelní prosklené stěny, přišla o svou lehkost, 
kolonádě zase ubralo na kráse zakrytí středového 
světlíku u pramene Amandka nebo ztráta prosto-
ru atrií v důsledku rozšíření bujné vegetace v nich. 
To vše, a mnoho dalšího, se díky realizaci projektu 
podařilo znovu obnovit.

Co se vám na uvedeném díle líbí nejvíce? 
Pro mě, jako památkáře, je nejpodstatnější, že 
cílem stavby bylo zachovat co možná nejvíce pů-
vodních prvků. Co jen trochu šlo, se v uvozovkách 
pouze čistilo, doplňovalo, leštilo a znovu natíralo. 
Vraceli jsme se k autentickým barevnostem, které 
byly v řadě případů schovány pod nánosem nepů-
vodních vrstev nátěrů. Hodně nákladné byly z po-
hledu vlastníka také kopie nedochovaných prvků, 
jako jsou třeba svítidla v podhledech kazetového 
stropu Velké kolonády. Repliky se připouštěly 
pouze tam, kde nebylo zbytí. Přišli jsme tak třeba 

Zástupci firem a institucí, které se podílely na realizaci rekonstrukce kolonády a haly Vincentka (3V&H, 
s.r.o., NPÚ, odbor památkové péče MÚ Luhačovice, S-projekt plus, a.s., JL5 spol. s r.o., Lázně Luhačovice, a.s., 
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.)

Tým pracovníků Lázní Luhačovice, a.s., který se podílel na zajištění slavnostního otevření kolonády 
a haly Vincentka. Celá akce byla mimořádná nejen významem, rozsahem nebo venkovním aranžmá 
rautu v zimě, ale i časovým presem.

Většina původních prvků i po rekonstrukci zůstala zachována
Především to na celkové obnově kolonády a haly Vincentka oceňuje 
Mgr. Markéta Mentzlová, která má na luhačovické radnici na sta-
rosti památkovou péči.

o mozaikovou dlažbu kolonády z doby jejího vzni-
ku, která musela být obětována při obnově železo-
betonových konstrukcí podlahy. Dovoluji si však 
říct, že její náhrada je natolik zdařilá, že rozdíl laik 
prakticky nepostřehne. Je vlastně úsměvné, že ten-
to památkářský ideál povede mnohé návštěvníky 
k otázce, co se tu takovou dobu dělalo?! Jsem ráda, 
že na kolonádě je možné vidět fotografie z průbě-
hu stavby. Je to opravdu zajímavé srovnání.

Jaký největší problém se vyskytl?
Kdo někdy opravoval byť jen starší dům, ví, že 
i přes velkou přípravu vás podobné stavby dokáží 
překvapit. Co si vybavuji, řešili jsme třeba špatné 
konstrukce střechy Vincentky, která byla v hor-
ším stavu, než se předpokládalo. Zabrat nám dalo 
i nalezení nejvhodnějšího způsobu dilatací dlažby 
Velké kolonády, který by byl nejen funkční, ale i es-
teticky vhodný. Trochu nás překvapil i vzhled no-
vých mramorových obkladů u pramene Amandky, 
které, ač ze stejné lokality jako desky původní, mají 
dnes lehce jiný odstín a kresbu. V tom je ale kouzlo 
přírodního kamene. Každopádně vždycky se poda-
řilo najít východisko přijatelné pro všechny strany 
a toho si cením.

Úspěšnou nominací vily Tugendhat v Brně byl v roce 2000 prak-
ticky vyčerpán původní tzv. indikativní seznam památek České re-
publiky pro nominace na Seznam světového dědictví ze začátku 90. 
let 20. století, a proto byl sestaven seznam nový. 

boru historických lázeňských budov a zařízení na Se-
znam světového dědictví UNESCO na zasedání Výboru 
pro světové dědictví v Quebecu v roce 2008 odložen 
s doporučením šířeji tématicky lázeňství rozpracovat 
a bylo zjevné, že bude podporováno spíše mezinárodní 
pojetí. 
Po složitých jednáních mezinárodní expertní skupiny, 
která probíhala od roku 2010, byl v roce 2014 předlo-
žen záměr na společnou nominaci 16 lázeňských měst, 
jejichž součástí byly také Luhačovice, a schválen název 
Slavné lázně Evropy. Pak probíhala  práce na detailech 
popisů a společné historie, kde se začalo již ukazovat, 
že aby mohla být mezinárodní série dobře zdůvod-
něna, některé lázně nesplňují všechny aspekty před-
definovaných společných hodnot. Snadné nebyly ani 
diskuse o vyváženém národním zastoupení. Během let 
2015 a 2016 nastal bolestný proces zpřesnění vzájem-
ného srovnávání s cílem redukce. V květnu 2016 došlo 
ke snížení počtu měst z 16 na 11 a mezi pěti městy, 

která se do užšího výběru nedostala, byly bohužel 
i Luhačovice.
Obsáhlá nominační dokumentace pro všech 11 
měst byla dokončena až v lednu 2019. Česká re-
publika v ní má v současné době tři zástupce – Kar-
lovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy lázně.
Podstatné ale je, že lázně Luhačovice na zmíně-
ném Indikativním seznamu stále jsou. Je neoddis-
kutovatelné, že ocenění si zaslouží nejen hodnota 
luhačovických památek, ale zejména způsob, jak se 
o lázeňské památky pečuje. Proto rádi přijmeme 
výzvu vedení lázní, abychom se společně pokusili 
najít cestu, jak vynikající architektonické dědictví 
Luhačovic v mezinárodním kontextu více zviditel-
nit, optimálně najít koncept, v jakém by se návrh 
na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO 
mohl znovu podat a obhájit.
 Ing. arch. Věra Kučová

Ing. arch. Věra Kučová
Na generálním ředitelství Národního památkové-
ho ústavu vede útvar památek s mezinárodním 
statusem, je členkou České komise pro UNESCO 
a některých poradních grémií v oblastech památ-
kové péče a krajiny. 
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Slavnostní zahájení festivalu bude patřit Symfonii 
č. 7 L. van Beethovena, od jehož narození uplyne 
250 let, a Janáčkovu dílu Rákos Rákoczy, s podti-
tulem „Obrázek z Moravského Slovenska s tanci 
a zpěvy“. Dílo vzniklo v období jeho nejintenzív-
nějšího zájmu o folklor, v době, kdy byl doslova 
opojen lidovými písněmi a tanci a usiloval o před-
stavení moravského folkloru široké veřejnosti. 
Skladba obsahuje lašské, hanácké a jiné moravské 
tance a písně – sborové i sólové a zazní v podání 
významných slovenských interpretů pěveckého 
sboru uměleckého souboru Lúčnica a orchestru 
Slovak Sinfonietta. Dále se ještě ze Slovenska při 
společném koncertu netradičně představí dvě 
špičková smyčcová kvarteta – Moyzesovo a Mu-

V plně naplněném sále Společenského domu, za 
účasti předsedy MNV, všech zaměstnanců, lázeň-
ských hostí a místního obyvatelstva byla uspořá-
dána malá podniková slavnost, při které zahrála 
místní dechová hudba a na které byly vyhlášeny 
tyto pracovní výsledky:
Výstavba lázeňského centra, to jest velké kolonády 
s halou minerálního pramene Vincentka, vyšetřo-

vacího a výzkumného ústavu a plnírny minerál-
ních vod. S přípravou pro tyto stavby bylo započa-
to v listopadu 1946. Kolonáda byla již 5. července 
1947 v hrubé stavbě hotova a také používána a ko-
nečně do konce června 1948 stavebně dohotovena 
a dána k dispozici veřejnosti. Hala pramene Vin-
centka je až na některé menší práce rovněž sta-
vebně dokončena.

28. říjen – 30. výročí založení naší republiky – byl příležitostí lázeňským 
zaměstnancům, aby vyslechli podrobnou zprávu z úst zástupců zaměst-
nanců a vedoucího podniku o splnění prací zařazených do 2letého budo-
vatelského plánu. 

Konec roku 2019 se nezadržitelně 
blíží. Proto je nejvyšší čas před-
stavit program 29. ročníku Festi-
valu Janáček a Luhačovice, který 
se uskuteční v týdnu od 13. do 18. 
července 2020.

Splnění dvouletého plánu 
lázeňským podnikem
Lázeňský list, Ročník 1948, Luhačovice, prosinec 1948

LUHAČOVSKÁ KRONIKA

Pozvánka na 
Festival Janáček 
a Luhačovice 
v roce 2020

chovo s vynikajícím klavíristou Marošem Klá-
tikem. Středeční koncert bude patřit přednímu 
violoncellistovi Petru Nouzovskému a brilantnímu 
Janáčkovu komornímu orchestru. Při festivalu také 
vystoupí proslulé dechové okteto PhilHarmonia 

Octet Prague, které založil hobojista V. Veverka a V. 
Vonášek. Na závěr přivítáme světový komorní or-
chestr a pěvecký sbor Czech Ensemble Baroque.
Novinkou doprovodného programu festivalu je 
pětidenní hudebně-výtvarný kurz pro děti „Luha-

čovické notování a malování“ a výstava dětských 
prací ZUŠ Luhačovice, která se uskuteční v hale 
Vincentka. Bližší informace k programu a rezerva-
ce vstupenek na www.janacekluhacovice.cz. 
 Milena Hrbáčová

Stavba nové kolonády, haly Vincentky a Lázeňské polikliniky z roku 1947. Byl zbourán Ředitelský dům, 
stará kolonáda, plnírna a celý blok obchodů za plnírnou.

Původní kolonáda z roku 1902 v popředí s Jurkovičovým domem.Bourání staré kolonády.
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Spa & Wellness Nature Resorts
Lázně Jáchymov a Lázně Luhačovice tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice známou pod ná-
zvem Spa & Wellness Nature Resorts. Místa z opačných konců republiky spojuje i přítomnost unikátních 
přírodních léčivých zdrojů.

Zahájení lázeňské sezony 2018
připomene i výročí nejstaršího dolu
Lázně dnes jsou zcela jiné než lázně v počátcích moderního lázeňství před dvěma 
sty lety. Speciálně u nás v Jáchymově probíhá léčba po celý rok a slavnostní zaháje-
ní sezony má tak především symbolický charakter. Někde ve skrytu navíc toužíme 
okusit tu dávnou kouzelnou atmosféru, kdy se lázně po dlouhé zimě probouzejí, 
rozkvétají a zavoní. Kdy se do lázní vrací život, pacienti, hosté, kultura a všechen 
ten lázeňský ruch.

Bohatý program pro celou rodinu
I v dnešní moderní a přetechnizo-
vané době si lázně zachovaly svůj 
kulturní a společenský rozměr. Ti-
síce pacientů ze všech koutů světa 
k nám jezdí nejen kvůli unikátní 
a mimořádně účinné radonové léč-
bě, ale velkým lákadlem je rovněž 
bohatý kulturní program, vycházky 
krušnohorskou krajinou nebo vý-
lety do blízkého i vzdáleného okolí. 
Zvláštním osvěžením pobytu je se-
tkání se známými nebo mimořád-
nými osobnostmi. A právě zahájení 
lázeňské sezony je krásnou příleži-
tostí užít si bohatý program i zmíně-
ná setkání. Slavnostní Jáchymov již 
tradičně láká nejen naše věrné hos-

ty, ale i osobnosti z řad kulturního 
a politického života.

500 let dolu Svornost
V posledních letech se snažíme 
tyto mimořádné dny ozvláštnit při-
pomínkou některé z významných 
historických událostí. Oslavili jsme 
tak společně 500 let založení města 
Jáchymov nebo narozeniny Marie 
Curie-Skłodowské. V roce letošním 
si pro změnu připomeneme, že uply-
nulo již 500 let od doby, kdy bylo za-
počato hloubení nejstaršího funkč-
ního dolu v Evropě a nejstaršího 
uranového dolu na světě, ze kterého 
čerpáme léčivou vodu pro naše paci-
enty a hosty.

PROGRAM ZAHÁJENÍ 
SEZONY 26. 5. 2018
Lázeňský park:
10:00 Promenádní koncert
11:00 Panstvo v kostýmech
12:00 Polední siesta
13:00 Půlhodinka pro děti
14:00 Slavnostní průvod
14:15 Oficiální ceremoniál 
14:30 Kabát revival
16:00 Adam Mišík s kapelou
Radium Palace:
18:00 Ondřej Havelka
(pouze pro ubytované lá-
zeňské hosty)

Dávné proroctví, které zmiňují kronikáři, praví, že ve zdejším 
údolí „leží velký majetek a má tu být vystavěno mocné město“. 
Odkrytí zdejšího nerostného bohatství mělo však příčiny vel-
mi realistické. Jako první lze jmenovat potřebu většího množ-
ství �inančních prostředků, jak je vyžadoval rozvíjející se ev-
ropský trh. Počet zlatých mincí byl nedostačující. Koncem 15. 
století se objevuje poptávka po hrubých stříbrných mincích. 
Sousední Německo vynikalo již dlouho v těžbě stříbra, která 
byla podporována obchodními a bankovními domy. Jenomže 
na saské straně Krušnohoří začínala důlní činnost skomírat. 
Kdysi bohaté zdroje vzácného kovu byly vyčerpány.
Zkušenosti celých hornických generací na saské straně Rudo-
hoří neměly a ani nemohly zůstat ležet ladem. Zvláště když 
ve vzdálenosti pouze několika denních pochodů, na svazích 
hor spadajících do Čech, se přičiněním prvních odvážlivců 
začaly objevovat bohaté nálezy stříbra. Majitel ostrovského 
panství hrabě Štěpán Šlik získal vytvořením spolku feudá-
lů a německých �inančních domů potřebný kapitál, vykoupil 
pozemky a počínaje rokem 1516 se dosud neznámá osada 
Konradsgrün stává hornickým sídlištěm, které se záhy rozros-
te v několikatisícové město – Sankt Joachimsthal (Jáchymov).

Vznik dolu a pojmenování Svornost
V roce 1518 byla objevena bohatá stříbronosná žíla probíhají-
cí podél západního okraje právě vznikajícího města, která byla 

nazvána Stella (Hvězda). Neznámo proč, a neznámo kdy, byla 
později přejmenována na žílu Geschieber. Žíla to byla skutečně 
bohatá, dle soudobých záznamů na ní bylo možno kopat ryzí 
stříbro motykou, blízko pod povrchem zde byly nalézány až 
100 kg těžké stříbrné balvany. Nebylo proto divu, že na této žíle 
bylo brzy zahájeno hloubení několika desítek šachtic, z nichž 
jedna byla nazvaná svým majitelem, rýnským těžařem Georgem 
Schweitzerem, Konstantin. Žíla měla zvláště výhodnou po-
lohu v tom, že byla situována přímo do průsečíku nové žíly 
Stella s o rok dříve objevenou žílou Ondřej. Prameny uvádí, že 
během 20. let 16. století zde činil výtěžek jmenovaného těža-
ře 40 000 zlatých. Jelikož zpravidla tam, kde jsou peníze, jsou 
i spory, vypukl jeden takový i mezi Schweitzerem (nebo jeho 
dědici) a sousedními těžaři na cechu Annageschlecht. Příčinu 
sporu neznáme, víme jen, že začátkem roku 1530 se oběma 
stranám podařilo spor ke všeobecné spokojenosti urovnat 
a na památku této události byla jáma Konstantin přejmenová-
na na jámu Einigkeit (Jednota – Svornost).

Význam Svornosti pro lázně
Slibné a hlavně výnosné začátky těžby v dole Svornost na-
značovaly, jak „zářivou“ budoucnost hornictví v Jáchymově 
čeká. Do osudu Svornosti zasáhl mnohokrát běh dějin, válečné 
kon�likty, náhlé zvraty v oblasti vědy a techniky i politické am-
bice mocných. Období úspěchu se střídala s dobami úpadku 

a zmaru a společně zanechávaly stopy v samotném srdci hory, 
utvářely ho, jako ruka sochaře zdobí chladný kámen do po-
doby uměleckého díla. Důl Svornost je pevně spjat s prvními 
radonovými lázněmi světa – bez něj by jáchymovské lázně nej-
spíš vůbec nevznikly, je samotnou podstatou jejich existence. 
Je proto třeba klást si otázky. Proč se to stalo? Kdo se o to při-
činil? Jaké události dokázaly vrýt do skály podobu, kterou nese 
výjimečný zdroj léčivé radonové vody?
Celý článek s podrobnou historií dolu Svornost naleznete 
na www.laznejachymov.cz
 Filip Sedláček, marketing

500 let dolu Svornost

Nová restaurace 
Garni Hotelu Astoria***
Garni Hotel Astoria*** vznikl spojením budov Sei-
del, Mariánský dům a Astoria pocházejících z po-
čátku 20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 
2016 se k nim připojil také dům Heiner, kde byla 
vybudována moderní apartmá a pokoje kategorie 
I. A Plus. Jediným nedostatkem tohoto hotelového 
komplexu je v současnosti nízká kapacita jídelny. 
Právě z tohoto důvodu se v druhé polovině letošní-
ho roku zahajuje výstavba nové restaurace. 
Ve stávající jídelně je možné zajistit stravu maxi-
málně pro třetinu klientů hotelu Astoria. Zbývající 
dvě třetiny pak musí docházet do komplexu Curie. 
Cílový počet míst u stolů v nové restauraci je 120, 
přičemž forma stravování bude i nadále bufetová. 
V rámci přístavby, bez které se nová restaurace ne-

obejde, dojde i ke zvětšení komfortu v šesti poko-
jích. Vzniknou zde prostorné koupelny s výhledem 
do parku a zvětší se také plocha pokojů a předsíní. 
Vzhledem k poměrně vysoké kapacitě hotelu Asto-
ria bude součástí úprav rovněž zřízení samostatné 
recepce. 

Důležité termíny: 
Uzavírka stávající jídelny hotelu Astoria 
– 1. 8. 2018 až 29. 2. 2019.
Částečné omezení ubytování v hotelu 
Astoria – 1. 10. 2018 až 29. 2. 2019. 

Oslavte s námi společně 
10. výročí provozu 
aquacentra
Uteklo to jako voda, když se před deseti lety dne 21. 11. 2009 přesně v 11 hodin, 
11 minut a 11 sekund po roční výstavbě slavnostně otevřelo nové aquacentrum 
v Lázeňském centru Agricola.

Generální ředitel MUDr. Eduard Blá-
ha tehdy se zahradnickými nůžkami 
přestřihl jako slavnostní pásku hor-
ní díl plavek a za přítomnosti skupi-
ny Plavci a krasoplavců byl provoz 
aquacentra zahájen. 
Dr. Bláha tehdy viděl v realizaci této 
stavby velký potenciál v rozvoji 
cestovního ruchu. A nespletl se! Za 
deset let navštívilo aquacentrum 

650 000 osob a bazénem proteklo 
v průměru 93 milionů litrů vody. 
Závratná čísla, která jen dokazují, 
že tento stavební počin byl trefou do 
černého!  
Dostupné území, atraktivita Kruš-
ných hor, rozrůstající se Skiareál 
Klínovec a stále se zvyšující komfort 
v ubytování, poskytovaných služ-
bách i wellness nabídky v lázních 

dělají z aquacentra vyhledávanou 
možnost pro návštěvu a relaxaci. 
Ke svému výročí dostalo aquacen-
trum letos velký dárek v podobě 
nového komplexu saun, který jsme 
pojmenovali Saunový důl. Již jeho 
název napovídá, že architektonické 
ztvárnění se nese v duchu krušno-
horské důlní tematiky. Však je také 
symbolicky věnován jako pocta 
zdejším horníkům. Jeho každodenní 
návštěvnost i nadregionální zájem 
ukazují, že jsme vytvořili jedinečný 
stavební počin. Právě v kombinaci 
s aquacentrem tvoří nedílnou sou-
část vůbec první lázeňské budovy 
zde v Jáchymově. Je to inspirující 
a zároveň zavazující v provozu i fun-
gování celé budovy. 
Každodenní snahou všech, kteří se 
na provozu budovy podílí, je ctít 
odkaz minulosti a zároveň přinášet 
novinky i slibnou vizi budoucnosti.
Popřejme nejen aquacentru se Sau-
novým dolem, ale celé této budově 
další roky úspěšného provozu a spo-
kojené návštěvníky, kteří se k nám 
budou rádi a často vracet.   

Díky přístavbě moderní prosklené 
restaurace s terasami umístěnými 
nad vodopádem, nově vybudova-
nou recepcí, zrekonstruovanými 
pokoji a širokou škálou možností 
relaxace v protilehlém Lázeňském 
centru Agricola, můžeme právem 
říci, wellness si v Jáchymově našel 
své místo. 
Prosklená restaurace U vodopádu 
nabízí moderní gastronomii for-
mou rautové nabídky pro lázeňské 
hosty i návštěvníky. Jáchymovské 
lázně jsou připraveny na příliv 
nových turistů, kteří budou chtít 
okusit vše, co Krušnohoří nabízí. 
Nadčasová restaurace ve spojení 
se Saunovým dolem Agricola po-
tvrzuje, že wellness si v Jáchymově 
našel své místo. Unikátní saunový 

komplex, inspirovaný zdejšími 
doly a přírodou, navazuje na důl-
ní tradici tak typickou pro zdejší 
krajinu. Po aktivně stráveném dni, 
ať turistikou či sportem, tak může 
každý prožít dokonalý relax v Sau-
novém dole Agricola. Ten rozšířil 
wellness nabídku Lázeňského cen-
tra Agricola. 
Sauna je umístěna ve „štolách“ 
provoněných krušnohorskými by-
linkami. Nabízí nevšední zážitek 
v podobě saunového rituálu – met-
ličkování. Ideální je zkombinovat 
saunu s tematickými masážemi, 
které jsou k dispozici přímo v sau-
novém komplexu. Odpočinout si 
je možné ve venkovní bylinkové 
odpočívárně, na střešní terase či 
v tiché zóně u krbu.

Zmodernizovaný hotel Astoria je to pravé místo 
pro všechny, kteří přijíždí do Jáchymova ať už za 
relaxací, nebo aktivním zážitkem. 

Wellness si našel své místo 
v Jáchymově

Krušnohorské památky na 
Seznamu světového dědictví 
Po 16 letech má Česká republika od 6. července 
2019 dva nové zápisy na Seznamu světového dědic-
tví UNESCO. Hornickou kulturní krajinu v Krušných 
horách a Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. 

Na Seznamu světového dědictví 
UNESCO se nově ocitlo 22 míst 
z Krušných hor. 17 jich je na saské 
straně a 5 na straně české. Kromě 
hornické krajiny v okolí Jáchymo-
va sem patří i oblast kolem Božího 
Daru, Abertam, Krupky nebo vrchu 
Mědník. Jednotlivé statky doklá-
dají těžbu stříbra, cínu a uranu od 

dvanáctého století až do nedávné 
současnosti. Uznání světového vý-
znamu hornických památek v Kruš-
ných horách s sebou kromě značné 
prestiže nese také příliv nového 
typu turistů, na které jsou Léčebné 
lázně Jáchymov ve své infrastruktu-
ře ubytování, stravování, ale i parko-
vání plně připraveny.

Archivní foto, rok 2009
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Tajenka ze 3. čísla Aquaviva Lázeňských listů: Malé muzeum v hale Vincentka. Za její správné vyluštění jsme zaslali malou odměnu panu 

Stanislavu Crlíkovi ze Znojma. Znění dnešní tajenky nám zasílejte na e-mailovu adresu listy@lazneluhacovice.cz, na korespondenčním lístku 

(nebo vhoďte do naší redakční schránky na budově ředitelství) nejpozději do 29. 2. 2020. 

Vylosovaný výherce od nás dostane odměnu a všechny správné odpovědi postoupí do závěrečného slosování. 

Vydavatel: Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, Luhačovice, IČ 46347828 • Šéfredaktor: Ing. Dalibor Chrastina • Vychází  čtvrtletně • Redakce: Aquaviva Lázeň-
ské listy, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel. 577 682 220, listy@lazneluhacovice.cz • Grafická úprava a zlom: HEXXA.CZ, s.r.o. • Produkce tisku: HART Press,  
spol. s r. o. • registrace: MK ČRe 12960• Nevyžádané příspěvky se nevracejí, redakce si vyhrazuje právo jejich krácení • Uzávěrka čísla: 10. 12. 2019.

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ 
LUHAČOVICE
Muzeum je centrem poznávání historie a kultur-
ních tradic regionu v okolí Luhačovic. Vznikl zde 
také Kabinet Dušana Jurkoviče, jehož cílem je 
vytvářet zázemí pro badatelské centrum týkající 
se architektovy tvorby pro Luhačovice. Aktuál-
ní doprovodná výstava s názvem Luhačovice 
a židé je věnována existenci komunity Židů zde 
v Luhačovicích.
www.muzeumluhacovice.cz

FILMOVÝ UZEL ZLÍN
Čtyři patra filmové historie, zábavy a vzdělává-
ní. Známá jména jako Karel Zeman a Hermína 
Týrlová, ale také Elmar Klos, Zdeněk Liška, Josef 
Pinkava a mnoho dalších osobností v jedinečné 
expozici. Příběh zlínské filmové historie doplňu-
jí doprovodné výstavy. Ta aktuální je věnována 
králi českého komiksu Kájovi Saudkovi.
www.filmovyuzel.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM VALAŠSKÉ  
KLOBOUKY
Najdete zde expozici Pravěk jižního Valašska. 
V modrotiskové poštovní dílně si pomocí razítek 
s tradičními vzory můžete vytvořit pohlednici 
a v Babiččině tajné komůrce uhodnout obsah 
truhly. Součástí muzea je rovněž historicky cen-
ný Červený dům, prezentující soukenictví, spolu 
s plátenictvím a barvířstvím.
www.valasskeklobucko.cz

CENY A ODJEZDY VÝLETŮ 
NAJDETE NA 

NABÍDKOVÝCH LETÁCÍCH.
ZMĚNA VÝLETŮ VYHRAZENA

Informace a objednávky:
Informační centrum na kolonádě
Lázeňské náměstí 554, 763 26 Luhačovice, 
e-mail: luhanka@lazneluhacovice.cz
tel. 577 682 277
 www.lazneluhacovice.cz/luhanka
Otevřeno denně: 9.00–17.30 

Máte rádi muzea? 
TIPY kam za návštěvou, 
když venku nepřeje počasí

MODRÁ
čtvrtek 9. 1., 19. 3.
Prohlídka největšího sladkovodního tunelu 
v Evropě – Živá voda v Modré. Exkurze v Cen-
tru slováckých tradic s ochutnávkou – Veřejná 
pěstitelská pálenice, Stezka slivovic a vína, Stálá 
degustační expozice slováckých vín a destilátů, 
Muzeum vinařství.

PUSTEVNY „LEDOVÉ UMĚNÍ“
čtvrtek 16. 1., 6. 2.
Tradiční galerie ledových a sněhových soch na 
Pustevnách. Pustevny se pyšní útulnou Maměn-
kou a dřevěnou zvonicí od slovenského archi-
tekta Dušana Jurkoviče. Posezení na kolibě Va-
laška. Možnost procházky k soše Radegasta. ZÍMNÍ PLAVBA

čtvrtek 23. 1.
Komentovaná okružní plavba lodí po Baťově 
kanále (úsek řeky Moravy) s malým občerstve-
ním.

VIZOVICE
čtvrtek 12. 3.
Exkurze v čokoládovně s ochutnávkou lahodné 
čokolády a pralinek. Prohlídka likérky RUDOLF 
JELÍNEK s ochutnávkou likérů a slivovice. Mož-
nost nákupu v podnikové prodejně.

ZLÍN, VIZOVICE
čtvrtek 20. 2.
Expozice Filmového uzlu ve Zlínských filmo-
vých ateliérech, které se proslavily animovaný-
mi a trikovými filmy Karla Zemana a Hermíny 
Týrlové. Exkurze v likérce RUDOLF JELÍNEK 
s ochutnávkou likérů a slivovice.
Možnost nákupu v podnikové prodejně.

VALENTÝNSKÁ PLAVBA
čtvrtek 13. 2.
Komentovaná plavba lodí s malým občerstve-
ním a překvapením. Zimní krásu můžete pozo-

rovat při okružní plavbě lodí po Baťově kanále 
(úsek řeky Moravy). 

VELEHRAD, BAŤŮV KANÁL
čtvrtek 27. 2., 26. 3.
Návštěva poutního místa Velehrad s bazili-
kou Nanebevzetí Panny Marie. Komentovaná 
okružní plavba lodí po Baťově kanále (úsek 
řeky Moravy).

VALAŠSKO
čtvrtek 30. 1., 5. 3.
Návštěva muzea ve Velkých Karlovicích s etno-
grafickou expozicí bydlení na Valašsku a kostel 
Panny Marie Sněžné. Malé valašské občerstvení 
ve stylové kolibě.

LUHAČOVICE A ODKAZ  
DUŠANA JURKOVIČE
tematická prohlídka
každé úterý od 14.00 

Procházka s výkladem po místech, která 
jsou úzce spjatá s Dušanem Jurkovičem. 
Prohlídka hotelu Jurkovičův dům a objek-
tu Slunečních lázní.  

 Cena 120 Kč za osobu, hosté Lázní 
 Luhačovice, a.s., 20% sleva, děti zdarma                           

LUHAČOVICE, JAK JE JEŠTĚ 
NEZNÁTE
tematická prohlídka
každý pátek od 14.00

Tematicky laděná procházka s výkladem 
o minerálních pramenech a o jejich léčeb-
ných účincích, o lázeňské léčbě a léčebných 
metodách od počátků až po současnost. 
Prohlídka interiérů hotelů podle možnosti.

 Cena 120 Kč za osobu, hosté Lázní 
 Luhačovice, a.s., 20% sleva, děti zdarma                           

Pustevny Ledové umění

Filmový uzel



NOVOROČNÍ KONCERT 
1. 1. 2020, kostel svaté Rodiny

24. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES
25. 1. 2020

ROZTANČENÉ LUHAČOVICE
Programová nabídka k Mezinárodnímu tanci
26. 4. – 3. 5. 2020

OTEVÍRÁNÍ PRAMENŮ
Zahájení hlavní lázeňské sezony
8. – 10. 5. 2020 

KOLONÁDNÍ KONCERTY
Květen – září 2020

LUHAČOVICKÉ ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM
8. ročník
1. – 6. 6. 2020

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY
18. 6. 2020

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE
29. ročník
13. – 18. 7. 2020

FRANCOUZSKÁ RESTAURACE
ALEXANDRIA**** SPA & WELLNESS HOTELU

16. 1. – 29. 3.    
Zimní menu z regionálních surovin
I když bychom si přáli, aby tady už bylo jaro, 
ještě si budeme muset chvíli počkat. Na 
zahřátí se nám bude hodit do žaludku něco 

tel.: 577 682 700, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz

teplého. Těšit se můžete na králičí paštiku 
se švestkovým přelivem, na pečené kachní 
prsíčko na rozmarýnu a další regionální 
speciality.

14. 2. – 16. 2.       
Valentýnské menu
Oslavte den lásky v jedinečné Francouzské 
restauraci. Připravili jsme pro vás 
skvělé „Valentýnské menu při svíčkách“. 
Romantickou atmosféru doplní i živý hudební 
doprovod klavírních melodií. Jako sladkou 
tečku na závěr doporučujeme flambované 
palačinky. Zkušený personál je dokončí přímo 
u vašeho stolu. Vedle skvělého jídla tak získáte 
i zážitek z podmanivé show.

AKADEMIE VÁCLAVA HUDEČKA
24. ročník
27. 7. – 7. 8. 2020

DIVADELNÍ LUHAČOVICE
Přehlídka komorní divadelní tvorby
22. ročník
16. – 22. 8. 2020

DNY SLOVENSKÉ KULTURY
Přehlídka slovenského folkloru, divadla a hudby
8. ročník
3. – 5. 9. 2020

KLOBOUKOVÝ DEN
s Luhačovickým okrašlovacím 
spolkem Calma
6. 9. 2020

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL  
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ PÍSNÍ 
A TANCEM
11. – 13. září 2020

SILVESTROVSKÝ POBYT
27. 12. 2020 – 2. 1. 2021 

LEDEN 
1. 1. Středa 15.00 NOVOROČNÍ KONCERT 
Účinkují: L. Klánský - klavír, A. Klánský - violoncello, 
D. Klánský - basbaryton, K. Klánská - housle
kostel sv. Rodiny 

18. 1. Sobota 19.30 TANEČNÍ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

21. 1. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

24. 1. Pátek 19.00 SMRT V HOTELU ALEXANDRIA 
Lázeňská detektivní komedie 
Městské divadlo Zlín

25. 1. Sobota 19.30 24. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇ-
SKÝ PLES
Markéta Konvičková, Kamil Střihavka, The Bugles 
Revival, TK Fortuna Zlín, Seplet Plus Orchestra 
Dalibora Kaprase, Caroline Band, Marathon Band 
Dušana Mathona, Strážnicá cimbálová muzika  
Michala Miltáka. Večerem provází Jan Čenský.
Společenský dům

28. 1. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

31. 1. Pátek 19.30 PROCHÁZKA SLAVNÝMI MU-
ZIKÁLY
Účinkují přední herci Městského divadla Zlín P. Krá-
lová a R. Král.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

ÚNOR 
4. 2. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

6. 2. Čtvrtek 19.30 ELGAR VERSUS ČESKÁ MO-
DERNA 
M. Kaňka - violoncello; FBM, T. Brauner - dirigent
Kongresové centrum Zlín

KULTURNÍ PROGRAM

KULTURNÍ AKCE ROKU 2020

7. 2. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

11. 2. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

14. 2. Pátek 19.30 SING BROTHERS
Večer filmových, swingových, muzikálových a jaz-
zových hitů v podání dua Sing Brothers. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

18. 2. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

21. 2. Pátek 19.30 KLUBOVÝ POŘAD
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

25. 2. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

20. 3. Pátek 19.30 HOUSLOVÁ SHOW - JIŘÍ ER-
LEBACH
Show houslového virtuosa, zpěváka a baviče Jiřího 
Erlebacha, který se svou show obeplul na zaoceán-
ských lodích celý svět. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

24. 3. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

27. 3. Pátek 19.30 LAM TRIO
Jazzové akustické trio – housle/kornet, kytara, 
zpěv a kontrabas, hrající vlastní originální úpravy 
jazzových standardů a evergreenů 20., 30. a 40. let 
20. st.
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

31. 3. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Alexandria**** Spa & Wellness hotel – Noční klub

27. 2. Čtvrtek 19.00 ROMANTICKÁ 
R. Baborák - lesní roh, FILHARMONIE BOHUSLAVA 
MARTINŮ, T. Brauner - dirigent
Kongresové centrum Zlín

28. 2. Pátek 19.30 STRÁŽNICKÁ CM M. MILTÁKA
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

BŘEZEN 
3. 3. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

6. 3. Pátek 19.30 PROCHÁZKA SLAVNÝMI MUZI-
KÁLY
Účinkují přední herci Městského divadla Zlín P. Krá-
lová a R. Král. 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

10. 3. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

11. 3. Středa 19.00 OPERNÍ GALA 
P. Nekoranec - tenor; Z. Bočková - soprán; FILHARMO-
NIE BOHUSLAVA MARTINŮ, M. Leginus – dirigent
Kongresové centrum Zlín

13. 3. Pátek 19.30 KLUBOVÝ PROGRAM
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

17. 3. Úterý 19.30 MORAVSKÝ VEČER 
Alexandria**** Spa & Wellness hotel - Noční klub

www.HotelAlexandria.cz 

Alexandria**** Spa & Wellness hotelu

Lobby bar
stylové prostředí pro posezení s přáteli i obchodními partnery

kvalitní italská káva
denně čerstvé domácí dezerty

široká nabídka nápojů a malých pokrmů
denní tisk, wi-fi  připojení zdarma


