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Jsem rád, že naše rozhledny

vracejí lidi do krajiny 
domova Přestože na rozhledny lidé narazí většinou na kop-

cích, v luhačovické minigalerii rozhleden nikam do 
výšin šplhat nemusejí. Najdou tam totiž na devadesát 
modelů rozhleden z celého Česka i Slovenska, doplně-
ných o rozsáhlý výklad a fotograie reálných staveb.M

uzeum se ukrývá v malé uličce 
uprostřed Luhačovic, přímo 
v domě majitele Radka Bedna-
říka. U vchodu stačí zazvonit 

a návštěvník má téměř stovku kopií roz-
hleden jako na dlani. Přestože z rozhled-
nových modelů neuvidí okolní krajinu, 
může získat představu o tom, kam se 
vydat třeba na výlet.

Cesta vedla přes ABC
„Lidé často ani nevědí, že mají kousek od 
domova něco zajímavého. Jezdí do zahra-
ničí, ale to, co mají za humny, jim uniká. 

Je skvělé, když je tady některá rozhledna 
zaujme natolik, že se na ni jedou podívat. 
A o to mi jde, aby se vrátili do krajiny 
domova,“ říká majitel Bednařík.

Muzeum založil před třemi lety, jeho 
záliba v modelech však začala už mno-
hem dřív. „Dostal jsem se k tomu jako 
malý přes vystřihovánky z časopisu ABC. 
Pak jsem studoval geograii, dělám ori-

entační běh a navíc mě fascinuje krajina 
venkova a stavby v ní,“ prozrazuje svou 
cestu k modelům rozhleden.

Příběhy na celý den
Minigalerie nabízí návštěvníkům k vidění 
populární rozhledny, jako je Hraniční 
vrch, historickou Štěpánku, Vartovnu 
nebo Salaš, ale také ty, které už zanikly. 

POZNÁVÁME ČESKO

Minigalerie rozhleden
Doporučujeme prohlídku spojit 
s návštěvou naučné ministez-
ky Královstvím rozhlednovým, 
která je v její bezprostřední 
blízkosti. Na oboje počítejte tak 
s hodinkou čistého času.

Otevírací doba
Červenec a srpen 

Pondělí–pátek: 15:00–17:00
Sobota:  13:00–17:00

Neděle a svátky: na dotaz
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Ke každé z nich pak majitel dokáže 
povyprávět návštěvníkům příběhy. 
Rozhledny k vymodelování si vybírá 
tak, aby byly zajímavé architektonicky, 
příběhem, který se k nim váže, nebo 
místem, kde stojí.

„O každém modelu vím něco, ke 
každému se váže nějaká pozoruhodná 
historka. Mohl bych o nich povídat třeba 
celý den,“ směje se majitel a začíná vy-
právět další z několika příběhů, tentokrát 
o bývalé rozhledně, na jejímž místě už 
zůstal jen pověšený dalekohled.

Kousky ze 3D tiskárny
I když si na model návštěvníci přímo 
nesáhnou, mohou si jej prohlédnout 
zblízka za vitrínou. V expozici najdou jak 
rozhledny dřevěné, tak papírové, nejvíce 
však uvidí těch, které vznikly metodou 
3D tisku. Ty si majitel vyrábí sám, včetně 
veškerých nákresů. Podle modelů, které 
v muzeu lidé uvidí, by se prý dala postavit 
opravdová rozhledna, jak jsou přesné.

Součástí minigalerie je také přes sto 
metrů dlouhá naučná stezka. Osmnáct 
informačních tabulí se věnuje tipům na 
rozhledny v každém kraji České republiky 
a ve čtyřech slovenských. Ať už lidé do 
luhačovické galerie přijedou z jakéhoko-

liv kouta země, vždy mohou objevit něco 
nového z jejich blízkého okolí.

Když je na co se dívat
Uprostřed stezky stojí dva vysoké 
rozhlednové totemy. V nich je šest-
náct otisků rozhleden a lidé mohou 
poznávat, která je která. „Zatím to 
ale ještě nikdo neuhádl, i já sám 
už jsem na některé zapomněl,“ 
přiznává Bednařík a dívá se na 
dřevěné sloupy tyčící se uprostřed 
jeho zahrady.

Stejně jako po celé republi-
ce přibývá rozhleden, i Bednařík 
rozšiřuje svou sbírku modelů. 
Návštěvníci se proto mohou těšit 
na novinky v podobě rozhledny 
Špulky, Fajtova kopce či Terchov-
ského srdce.

„Mám sen, že bychom jich 
udělali stovku. Více už ale spíš 
ne, popřeli bychom totiž naši 
ilozoii malé galerie. Někdo 
říká, že už je u nás rozhleden 
moc. Ale proč ne, když je 
na co se dívat,“ dodává 
majitel a prohlíží si nasví-
cené vitríny, v nichž se tyčí 
úzké a elegantní stavby.

INZERCE

Vstupné
Dospělí: 50 Kč
Mládež (6–18 let), studenti, 
senioři a ZTP: 30 Kč
Rodina: 125 Kč
Školní výlety, DDM,...: 25 Kč
Děti do 6 let: zdarma

Kontakt
Jurkovičův svět, o.s.
Pod Léštím 317, Luhačovice
Více na 
www.jurkovicuv-svet.cz 
a Facebook/jurkovicuv.svet


