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Luhačovické minerální prameny



vděčí za svůj vznik a rozvoj především zdejším minerálním pramenům. Tyto 
vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě nejenom pro vy-
soký obsah minerálních látek, ale také pro vynikající proplynění. V lázních je 
využíváno celkem sedmnáct hydrogen-uhličitano-chlorido-sodných kyselek 
a jeden pramen sirný. Minerální prameny obsahují sodík, draslík, vápník, hoř-
čík, železo, mangan, měď, stroncium, hliník, jód, lithium, baryum, fluor, bór, 
berylium, stříbro, nikl, titan, zinek. 

Co se v Luhačovicích léčí?
•  Onemocnění dýchacího ústrojí (astma, alergická onemocnění dýchacích 
cest, chronická bronchitida, poruchy hlasu a chraptivost, alergické rýmy, 
pooperační stavy dýchacích cest). 
• Nemoci trávicího ústrojí (poruchy trávení a nechutenství, klidové stadium 
vředové nemoci žaludku a dvanácterníku, stavy po operaci žaludku, jícnu 
a žlučníku). 
• Nemoci z poruch výměny látkové (cukrovka, obezita). 
• Nemoci oběhového ústrojí (funkční poruchy periferních cév, lehčí formy 
hypertonické choroby). 
• Poruchy pohybového aparátu (bolestivé onemocnění šlach, svalů, úponů, 
mimokloubní revmatismus, bolestivé syndromy páteře). 
• Nemoci onkologické (onkologické případy po ukončení komplexní léčby). 
• Neplodnost
Lázeňská léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů v kombinaci 
s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami.

Luhačovické lázně



vydatnost 10–12 l/min.

Lázeňská kolonáda Vás 

dovede k nejznámějšímu 

a nejproslulejšímu prame-

nu Vincentka, který vyvěrá 

na severním úpatí Velké Ka-

menné. Byl znám již v roce 

1680 pod názvem „Hlavní pramen“. Koncem 18. století byl pojmenován Vincentka 

podle hraběte Vincence Serényiho-majitele zdejšího panství (1752–1810). Součas-

ná podoba pramene je z období 1947–1948, kdy byla postavena dnešní hala Vin-

centky, která láká návštěvníky k příjemnému posezení a relaxování, konají se zde 

výstavy. Vincentku zde můžete ochutnat jako studený či ohřívaný nápoj, používá 

se k pitné léčbě a inhalacím, má zvýšený obsah kyseliny borité, fluoridů a barya.

Jako jediná ze zdejších minerálních vod se plní do lahví a prodává v lékárnách 

a ve vybraných obchodech. Zde je možné za-

koupit i další výrobky na bázi Vincentky (např. 

pastilky, nosní sprej, zubní pastu, sirup nebo 

hydratační krém).

Parkem nad Bílou čtvrtí přicházíte k nejstar-

šímu luhačovickému pramenu Aloiska. Vy-

věrána jihozápadním úpatí Velké Kamenné. 

Původně dřevěná studánka byla známá pod 

názvem Luisin pramen, Lesní pramen nebo 

také Pramen v hoře. Svůj nynější název získal 

v roce 1830 podle hraběnky Aloisie Serényi-

ové (1791–1862). Současný dřevěný pavilon 

nad pramenem pochází z roku 1963. Aloiska  

se využívá k pitné léčbě i k inhalacím, ordinuje 

se při onemocnění zažívacích orgánů. Má 

zvýšený obsah jódu, železa, kyseliny borité  

a některých stopových prvků.

Vincentka

Nejznámější luhačovický pramen

Aloiska
vydatnost 3 l/min.

Nejstarší luhačovický pramen



Ottovka 
vydatnost 3 l/min.
Dalším účinným a dobře známým pra-
menem je Ottovka – nejlidovější luhačo-
vický pramen. Vyvěrá na pravém břehu 
Horní Olšavy, na úpatí Malé Kamenné. 
Původně vytékal volně, v roce 1905 byl 
zachycen v kamenném sklepení. Název 
dostal podle hraběte Otty Serényiho  
(1855–1927). Ottovka Vás zve do kruhové-
ho pavilonu, který byl postaven roku 1929  
a navrhl jej architekt Skřivánek. Ottovka  
se používá k pitné léčbě, má zvýšený ob-
sah jódu, železa, kyseliny borité a někte-
rých stopových prvků. 

vydatnost 5 l/min.
Procházkou severozápadně od Lázeňského divadla narazíme 
na nejzajímavější luhačovický pramen. Vyvěrá na úpatí Velké 
Kamenné. Pramen byl původně upraven jako studna Janovka. 
Později, v roce 1929 došlo při hloubení vrtu v hloubce  
37 m k erupci silně proplyněné minerální vody, která stříkala 
do výše téměř 20 m. Pramen byl utěsněn, zregulován jeho vý-
tok a dostal název Gejzír. Dnešní podoba kašny z roku 1967 
Vás láká k osvěžení a ochutnávání pramene, který má zvýšený 
obsah kyseliny metaborité, fluoru, jódu, lithia a barya. Na po-
čest luhačovického rodáka, umučeného za II. světové války, 
byl pramen nazván Pramenem MUDr. Františka Šťastného. 
Pramen se využívá k pitné léčbě, má nejvýraznější chuť. 

Nejlidovější luhačovický pramen

Pramen 
MUDr. Františka Šťastného

Nejzajímavější 
luhačovický pramen



vydatnost 30 l/min.
Před kostelem Svaté Rodiny Vás můžeme pozvat na ná-
vštěvu a ochutnávku pramene svatého Josefa. Pramen 
byl navrtán v roce 1994 původně jako zkušební vrt. 
Název dostal podle svatého Josefa, patrona Luhačo-
vic. Současná podoba kašny je dílem Marka Trizuljaka 
a byla dokončena v roce 2000. Pro svou celkově nízkou 
mineralizaci je voda velmi vhodná k pitné léčbě při ne-
mocech trávicího ústrojí, dýchacích cest a k uhličitým 
koupelím.

Pramen svatého Josefa
Tento pramen byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2013 a na-
jdete jej mezi Společenským domem a vilou Alpská růže. 
Byl navrtán v roce 1988, jeho vydatnost je 15 litrů za mi-
nutu a nachází se v hloubce 50,5 m. Nově vzniklý pavilon 
je komponován do kruhu, uprostřed kterého se nachází  
samotný vodní prvek, jehož tvar připomíná krystal soli, kte-
rá je ve zdejších minerálních pramenech bohatě obsažena 
a podle legendy o solných sloupech ukrytých v zemi vy-
stupuje symbolicky nad terén. Horní část kvádru je tvořena 
skleněnou nádobou, pod níž se voda rozstřikuje a vnáší tak 
do celé kompozice pohyb. Na stranách kvádru jsou otiš-
těny stylizované květinové motivy připomínající původní 
název pramene Luční. Přesněji se jedná o květy bedrníku, 
které se staly základním motivem a inspirací Jurkovičovy 
architektury. Celý prostor dotváří výrazná atypická čtrnácti-
metrová lavice s opěradlem komponovaná jako pohodlné 
křeslo. Pramen vybu-
dovaly a udržují Lázně 
Luhačovice, a. s. autory 
architektonického návr-
hu jsou manželé Vráno-
vi a samotný krystal je 
dílem sochaře Ondřeje 
Olivy.

Nový Jubilejní



Pramen Viola
V lese nad Ottovkou se nachází jeden 
z nejmladších pramenů, Viola. Navrtán byl 
v listopadu 2010. Ochutnat ho můžete ne-
jen na tomto místě, ale také v Lázeňském 
domě Praha, kam je doveden potrubím 
dlouhým 1,3km. Minerální voda je využívána 
lázeňskými hosty i pacienty k pitné kúře, 
uhličitým koupelím i inhalacím. 

Amandka
Podle písemných zpráv je nejstarším pramenem luhačovických lázní právě Aman-
dka. Vyvěrá na Lázeňském náměstí uprostřed kolonády a pro svou velmi slanou chuť 
se mu říkalo Slaný, případně Bublavý. V roce 1792 byl nově upraven a přejmenován 
na Amandku podle hraběte Amanda Serényiho (1715–1770). V současné době nevyvěrá  
na povrch, připomíná jej pouze kašna na Velké kolonádě.

Elektra 1
Pramen Elektra patří mezi nejkoncentrovanější prameny. Vyvěrá poblíž Městského domu 
kultury Elektra. Pro vysoký obsah nerostů byl používán pro výrobu zřídelní soli, která 
sloužila k inhalacím. V dnešní době se s ním můžeme setkat při inhalacích a uhličitých 
koupelích. Svůj název dostal pramen podle elektrárny, která se nacházela v jeho blízkosti.

Bystrica
Pramen se nevyužívá, má charakter pozorovaného zdroje. Nachází se poblíž stejnojmen-
ného lázeňského domu.

Nová čítárna
Pramen je využíván ke zvýšení kapacity koupelových směsí pro podávání uhličitých 
koupelí. Byl navrtán v roce 1987 vedle Společenského domu.

Jaroslava
Pramen se používá ke koupelím při onemocnění pohybových orgánů a uhličitým 
koupelím v Léčebných lázních Luhačovice, Lázeňském hotelu MIRAMARE.

Sirný pramen
Na Sirný pramen Vás zavedeme do Sirných lázní, kde je používán ke koupelím. Nemin-
eralizovaná voda nemá jako jediná vlastnosti uhličitých kyselek. Vyvěrá na levém břehu 
Horní Olšavy mezi lázeňskými garážemi a opuštěným lomem. Dříve byl znám pod náz-
vem Sirkovnica.  

Charakter pozorovaných zdrojů mají další prameny pod názvy Elektra 2, Vincentka 2, 
Nová Vincentka, Nová Janovka, Pramen Vladimír.

Další prameny nejsou volně přístupny veřejnosti, slouží k pitné léčbě, koupelím 
a inhalacím v lázeňských zařízeních, případně se nepoužívají a mají charakter po-
zorovaných zdrojů. 

Pramen Marie
K pramenu Marie se dostaneme 
Křížovou cestou, která vede lesní 
cestou nad lázeňským náměstím. 
Minerální voda je k načepování 
pro všechny návštěvníky přímo 
u pramene a také v Lázeňském 
domě Praha. Průzkumné práce 
byly realizovány v letech 2008 až 
2010. 



Městské turistické a informační centrum Luhačovice 
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tel.: 577 133 980, 608 326 255
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz
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