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plk. Josef Koukal; Luže 

Elitní stíhací pilot 310. 

československé stíhací 

perutě RAF. Na stroji 

Hurricane byl sestřelen 

v boji o Británii. Přes 

rozsáhlé popáleniny 

se vrátil na frontu a znovu 

usedl do stíhačky. 

Po válce prožil v republice 

stejný tragický osud jako 

všichni angličtí letci. 

profesor Dr. František Hamza; 

Hamzova léčebna  

Luže-Košumberk 

 

Založil první tuberkulózní 

léčebnu pro děti ve střední 

Evropě a zavedl ojedinělé 

léčebné a výchovné postupy. 

Je zakladatel oboru sociálního 

lékařství v Československu. 

Je dodnes uznávaný 

spisovatel. 

Václav Větvička; 

Hamzova léčebna Luže-

Košumberk 

Výjimečný český 

dendrolog, botanik, 

spisovatel a publicista 

Václav Větvička, již 20 let 

úspěšný odborný garant 

Hamzova parku a 

arboreta, pod jehož 

vedením se park stal 

členem Unie botanických 

zahrad ČR. 

 

Poutní chrám Panny Marie, 

Pomocnice křesťanů; Luže 

Kostel nechala postavit Marie 

Maxmiliána Eva Terezie 

Slavatovna z Chlumu a 

Košumberku v letech 1690 – 

1695 podle plánu P. I. Bayera, 

stavbu dokončil italský 

architekt G. B. Alliprandi. 

Jde o nádhernou památku 

raného baroka. 

Hamzova léčebna Luže-Košumberk; 

budova vrátnice 

 Administrační budova byla postavena 
v roce 1925, na jejím průčelí byly 
umístěny nástěnné hodiny, zemský 
znak a nápis „Zemský léčebný ústav 
pro děti“. Zároveň bylo před vjezdem 
do léčebny upraveno náměstí a zde 
odhalena socha „Matka a dítě“ od 
akademického sochaře Jaromíra Máry. 

Hamzova léčebna Luže-

Košumberk; sluneční  hodiny 

Obraz navrhla malířka Marie 
Fischerová (Kvěchová), mozaiku 
vytvořila Marie Foersterová, která 
vedla mozaikářskou dílnu 
akademického malíře Viktora 
Foerstera.   

Hamzova léčebna Luže-Košumberk;  

pavilón M   

V pavilónu M  byla dříve tzv. nová 
škola, otevřená v září 1925. Škola 
v léčebně ale byla založena již v roce 
1908 a byla první školní 
zařízení  v nemocničním prostředí 
ve střední Evropě. Dnes se zde léčí děti 
s poruchami hybnosti v doprovodu 
s matkou. 

hrad Košumberk; Luže 

Zřícenina gotického hradu z počátku 

14. století se zachovanou částí 

renesančně přestavěného paláce. 

Rozšířen za vlády Diviše Slavaty 

z Chlumu v roce 1544. Nikdy nebyl 

dobyt.  


