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Mapa areálu Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku 

Mapa 
města Luže

Nalaďte si:

Vítáme Vás!

V celém areálu 
je zákazáno kouření 
mimo vyhrazená místa!

Prosíme chraňte 
zeleň a živočichy!

V celém areálu je zákaz 
venčení psů a jejich volného 
pobíhání bez vodítka!

POSADIT | POSTAVIT | UDĚLAT KROK 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (dále HL) je odborný rehabilitační 

ústav, který zajišťuje následnou rehabilitační péči lůžkovou, dlouhodobou lůžkovou 

péči a ambulantní péči pro děti i dospělé nemocné z celé ČR. Léčí se zde všechny 

typy pohybových poruch na podkladě onemocnění vrozených i získaných, především 

neurologických a ortopedických, včetně stavů poúrazových a pooperačních.

Infocentrum:          469 648 147                info@hamzova-lecebna.cz             www.hamzova-lecebna.czKorespondenční adresa: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže

Město Luže
Město Luže se nachází v okrese 
Chrudim v Pardubickém kraji. Leží 
v široké Lužské kotlině, které vévodí 
nádherný, dvouvěžový barokní pout-
ní chrám Panny Marie Pomocné, po-
stavený v letech 1690-1695 italským 
stavitelem G. B. Alliprandim. 

Město Luže má téměř 3000 obyvatel. Velké léčebné zařízení 
ovlivňuje jeho život. Dominantou je Chrám Panny Marie, ke kte-
rému je zajištěn bezbariérový přístup (čip pro vstup si můžete vy-
zvednout v Infocentru HL). Nad léčebnou se tyčí zřícenina hradu 
Košumberka stojící na zbytku třetihorní sopky. Samo město Luže 
se nachází v lesnaté krajině, v těsné blízkosti chráněné oblasti 
Východočeské křídy. V okolí nalezneme např.: „Toulovcovy ma-
štale“, „Střemošickou stráň“ (EVL – Evropsky významná lokalita 
v rámci území Natura 2000) nebo přírodní park „Údolí Krounky 
a Novohradky“. Celé území se nachází v mimořádně příznivém 
prostředí díky čistému ovzduší.
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Historie Hamzovy léčebny 
Léčebnu založil profesor MUDr. Fran-
tišek Hamza již v roce 1901 v pro-
storu mezi hradem Košumberkem 
a městečkem Luže. Díky svému geniu 
vtiskl Hamza léčebně mnoho dodnes 
moderních prvků. Jeho dílo je stále 
funkční a živé.  

Léčebna byla původně založena jako dětský tuberkulózní ústav 
a úspěšně plnila své úkoly až do začátku 60. let minulého sto-
letí. Následovalo období dětského rehabilitačního ústavu, který 
zajišťoval léčbu dětem z celé tehdejší Československé republiky. 
Od roku 1992 zajišťujeme léčbu i pro dospělé pacienty. V sou-
časné době rozvíjíme nejen následnou léčebně rehabilitační 
péči, ale též program dlouhodobé léčebné péče v individuálním 
projektu rehabilitačního ošetřovatelství. Léčebna má 505 lůžek 
a je skutečně největší zařízení svého typu v České republice. 
Nedílnou součástí léčebny je i základní a mateřská škola, oddě-
lení ortopedické protetiky. 

Hamzův park a arboretum
Léčebna se nachází v areálu rozsáhlého 
parku, jehož hlavní součástí je arboretum 
se sbírkou dřevin ze čtyř světadílů. Výsad-
bu parku zahájil již profesor MUDr. Fran-
tišek Hamza kolem roku 1907. Dnes se 
úspěšně rozvíjí díky svému obornému 
garantu, dr. Větvičkovi. 

Hamza si uvědomoval, že lékař léčí nejen svou profesí, znalostmi 
a zkušenostmi, ale že neméně důležité je i prostředí léčebny a jeho 
zapojení do krajiny. Pobyt v parku je často pro pacienta psycholo-
gicky léčebně působící prvek. Vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy, 
včetně stovek keřů udržují čisté příjemné klimatické prostředí. Dnes 
v parku roste více jak 1400 stromů ve 166 druzích a je stále do-
plňován dalšími zajímavými i vzácnými taxony. Je vyhledávaným 
turistickým cílem i zdrojem poučení pro školní výlety. Hamzovo ar-
boretum bylo oficiálně vyhlášeno v roce 2002. V roce 2016 se park 
a arboretum staly i uznaným členem Unie botanických zahrad ČR.

Legenda mapy areálu Hamzovy léčebny a města Luže:
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Město Luže

v široké Lužské kotlině, které vévodí 

Důležité kontakty:

Infocentrum Luže 469 671 223

Městský úřad 469 671 128

Hrad Košumberk 469 672 191

Městská knihovna 463 034 707

Rádio Luže 469 633 984

Infocentrum HL 469 648 147

Kancelář centrální 
469 648 901evidence pacientů

Ortopedická 
469 648 804protetika

Kavárna NOPEK 469 648 952

Kadeřnictví HL 731 024 276

ZŠ a MŠ při HL 469 671 338

TJ Léčebna Košumberk 469 648 117

Objekt je monitorován 
a střežen kamerami!


