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1. Všeobecné informace – stručná charakteristika města Luže
Město Luže se nachází 130 km východně od Prahy, 22 km východně od Chrudimi, 15 km na jih
od Vysokého Mýta a 7 km severovýchodně od Skutče, na rozhraní labské nížiny
a Českomoravské vrchoviny. Žije zde 2 594 obyvatel. Blízkost geologického zlomu vedla
k výskytu mnoha vzácných a zajímavých přírodních útvarů v okolí, historické události a
okolnosti pak ke vzniku a vybudování mnoha kulturních památek. Město se nachází v lesnaté
krajině v těsné blízkosti ochranného vodárenského pásma, není zde, ani v širším okolí, žádný
větší průmyslový podnik, což výrazně pozitivně ovlivňuje v podstatě lázeňský klimatický
charakter zdravého životního prostředí.
Status

Město

LAU 2 (obec)

CZ0531 571

Pověřená obec

Skuteč

Obec s rozšířenou působností

Chrudim

NUTS 3 (Kraj)

Pardubický

Historická země

Čechy

Katastrální výměra

30, 7 km2

Počet obyvatel k 1. 1. 2020

2 5941

Nadmořská výška

309 m. n. m.

Části obce

12

Katastrální území

8
Zdroj: ČSÚ, webové stránky města Luže

K městu Luže náleží 11 místních částí – Bělá, Brdo, Dobrkov, Doly, Domanice, Košumberk,
Rabouň, Radim, Srbce, Voletice, Zdislav, které se dělí na 8 katastrálních území – Bělá,
Dobrkov, Doly, Luže, Radim, Srbce, Voletice, Zdislav.

Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích k 1.1.2020. Praha. 18. června. Dostupné online. [cit. 2020-0618].
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Obrázek 1: mapa katastru Luže

2. Přírodní bohatství
Luže i jednotlivé místní části oplývají značným množstvím přírodního i kulturního bohatství.
Hovoříme-li o bohatství přírodním, to je dáno geografickou polohu města „Lužská kotlina“, a
již výše zmíněným geologickým zlomem, který dal vzniknout mnoha vzácným a zajímavým
přírodním útvarům. Město je také obklopeno poměrně velkým množstvím lesů, ve kterých žijí
rozličné druhy živočichů, některé již kriticky ohrožené.
2.1. přírodovědně cenné lokality v Luži a okolí – území chráněná dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny
2.1.1. Přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Střemošická stráň

Opuková stráň s lesostepní a stepní vegetací, jedna z nejvýznamnějších botanických a
entomologických lokalit v ČR (mj. 8 druhů orchidejí), stanoviště vzácných druhů teplomilného
hmyzu (např. vřetenušky ligrusové), rozloha: 46,42 Ha, nadm. výška: 430 480 m. n. m.2
Obrázek 3: Vyhlídka Poklona

2

Obrázek 2: Střemošická stráň – mapa lokality

https://mapy.cz/zakladni?x=16.0759170&y=49.8931402&z=14&source=base&id=1723093.
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2.1.2. Přírodní památka Kusá hora

Členité opukové zalesněné území s pestrou mozaikou rozmanitých stanovišť chránící několik
vzácných rostlinných a živočišných druhů (prustka obecná, hořeček nahořklý, áron plamatý,
lýkovec jedovatý, mlok skvrnitý, čolek horský aj.), rozloha: 182,6 Ha, nadm. výška: 295-410
m. n. m.3

Obrázek 4: Štěnecký rybník – součást Kusé hory

Obrázek 5: Kusá hora – mapa lokality

2.1.3. park Údolí Krounky a Novohradky

Hluboce zaříznutá údolí s porosty přirozených bučin, suťových lesů a dubohabřin. Oba
vodní toky mají přirozený charakter a hostí mj. početnou populaci kriticky ohrožené mihule
potoční, vranky obecné a střevle potoční, nadm. výška: 320-450 m. n. m.4
Obrázek 6: údolí Krounky a Novohradky – mapa
lokality

Obrázek 7: údolí Novohradky u Šilinkova dolu

3
4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kusá_hora.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krounka.
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2.1.4. Registrovaný významný krajinný prvek Ptačí nožka

Opuková stráň severně od silnice mezi Bílým Koněm a údolím Doubravického potoka
s významnou teplomilnou květenou, např. ostřicí ptačí nožkou.
Obrázek 8: Ptačí nožka – mapa lokality

2.1.5. Registrovaný významný krajinný prvek Klapalka

Opuková stráň mezi Střemošicemi a Košumberkem s výskytem vzácných teplomilných druhů
rostlin (mj. medovník meduňkolistý) a se starým ovocným sadem, nadm. výška: 380 m. n. m.
Obrázek 9: Klapalka – mapa lokality

2.1.6. Registrovaný významný krajinný prvek Stráně nad Bělou

Většinou zalesněná opuková stráň s menšími prolukami a s výskytem vzácné teplomilné
vegetace (např. bělozářka větvitá, okrotice bílá aj.).5

Pozn.: Informace o této lokalitě není možné dohledat elektronicky, poskytl je pan RNDr. Vladimír Lemberk, člen
Výboru pro životní prostředí města Luže.
5

7

Obrázek 10: Stráně nad Bělou – mapa lokality

2.1.7. Registrovaný významný krajinný prvek Voletické stráně

Opuková stráň za rybníkem s výskytem teplomilných druhů rostlin (např. válečka prapořitá,
prorostlík srpovitý aj.).
Obrázek 11: Voletické stráně – mapa lokality
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2.1.8. Registrovaný významný krajinný prvek Rvasice

Rašelinná louka v nivě Novohradky jižně od Bílého Koně s výskytem vzácných a chráněných
druhů rostlin, např. s prstnatcem májovým, kruštíkem bahenním, rosnatkou okrouhlolistou,
vrbou plazivou aj.
Obrázek 12: Rvasice – mapa lokality

2.2. Jiné přírodovědně cenné lokality6
2.2.1. Bučiny nad Brdem

Polopřirozené lesní porosty s bohatým výskytem např. okrotice bílé a kruštíku širolistého 1.
2.2.2. Rašelinná louka v Brdu

Prameniště a podmáčená louka v centru obce nad rybníkem, významná lokalita chráněného
prstnatce májového 2.
2.2.3. Novohradka v Luži a pod Luží

Významné stanoviště kriticky ohrožené mihule potoční a vranky obecné 3.
2.2.4. Stráně pod hradem Košumberk

Listnatý porost na opukové stráni s výskytem chráněné okrotice bílé 4.
2.2.5. Meandry Novohradky u Zdislavi

Přirozeně meandrující vodní tok, lokalita výskytu chráněných živočichů (ledňáček říční, mihule
potoční, vranka obecná, střevle potoční) a hájní květeny 5.

6

Veškeré informace poskytl RNDr. Vladimír Lemberk, člen Výboru pro životní prostředí města Luže.
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2.2.6. Bučiny u Paletínské kaple

Zbytky přirozených bukových porostů ve dvou roklích, stanoviště chráněné okrotice bílé,
kruštíku širolistého, jaterníku podléšky a také chráněných živočichů (např. holuba doupňáka a
lejska šedého6).
2.2.7. Rybníček u židovského hřbitova v Luži

Prameniště, významný výskyt tří druhů chráněných čolků (č. obecný, č. horský, č. velký7).
2.2.8. Bývalá Jezuitská rezidence

Významné hnízdiště chráněného rorýse obecného8.
2.2.9. Kostel sv. Bartoloměje v Luži

Významné hnízdiště chráněných druhů ptáků (kavka obecná a rorýs obecný), výskyt netopýrů9.
2.2.10. Hrad Košumberk

Zimoviště 8 druhů netopýrů.10
Obrázek 13: mapa dalších cenných přírodovědných lokalit (1-10)
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2.3. Hamzův park a arboretum
Samostatnou kapitolu zaslouží Hamzův park a arboretum, který je domovem domácích i
cizokrajných dřevin. Park založil profesor MUDr. František Hamza v prvním desetiletí
dvacátého století cíleně, jako lesopark v severní části Českomoravské vrchoviny. Hamzovo
arboretum v areálu lesoparku Hamzovy léčebny je hodnotnou sbírkou cizokrajných
dřevin pocházejících nejen ze Severní Ameriky a Asie, ale nachází se zde i řada druhů domácích
dřevin. Snaha MUDr. Hamzy vytvořit svým svěřencům rodinné a příjemné prostředí, a i jeho
vlastní záliba v cizokrajných dřevinách jej zřejmě vedla k tomu vysadit v areálu léčebny
zajímavé cizokrajné, dnes bezmála stoleté druhy dřevin. Plánovanými dosadbami arboreta se
postupně doplňuje a dotváří sbírka cizokrajných dřevin ze všech kontinentů světa, zůstává však
zachován základní charakter lesoparku. Zásluhou zdejších klimatických podmínek se v arboretu
výborně daří bukům, staleté buky lesní patří ke skutečným dendrologickým perlám Hamzova
arboreta. Například kultivar Rohanii – červenolistý buk vznikl péčí sychrovského zámeckého
zahradníka pana Maška a na trh byl uveden v roce 1894. Asi nejvzácnějším jehličnanem je v
místním arboretu metasekvoje čínská, která byla objevena teprve v 50. letech minulého století.
V současné době tu roste na 1400 stromů, a to jak starých původních, tak nově vysazených.
Vzniká zde také zákoutí s voňavými keři a bylinami – tzv. Zahrádka slečny Diorové, kde se
vám představí keře, které voní, i když nekvetou. Najdete tu například takové růže (růže rezavá
a vinná), které obsahují silici intenzivně vonící po jablkách. A patří sem i "buchtovník"
– zmarličník japonský, který udiví nosy návštěvníků až na podzim. Jeho opadávající a tlející
listí je cítit jako ty nejvoňavější maminčiny buchty. Dále v arobretu nalezneme Zahrádku
miniatur, Novosvětskou či Východoasijskou zahradu a další. Hamzův park je celoročně zdarma
přístupný veřejnosti, proto tu vznikla i naučná trasa, která návštěvníky provede celým parkem
i arboretem a seznámí je s nejrůznějšími druhy stromů a rostlin ze všech částí světa. Dnešní
rozloha lesoparku je 13 ha. 7

Obrázek 14: část arboreta v areálu Hamzovy léčebny
7

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/poznejte-hamzuv-park-a-arboretum.
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2.4. Vyhlášené památné stromy v Luži
Město Luže se pyšní i několika stromy, které byly vyhlášeny jako památné. V současné době
Výbor pro životní prostředí města Luže usiluje o přidělení tohoto statusu dalším stromům.

Obrázek 15: mapa s vyznačenými památnými stromy
8

1 – lípa srdčitá: vícekmen u silnice do Voletic (ev. č. 101586).
2 – buk lesní červenolistý: v zahradě rodinného domu, obvod 240 cm (ev. č. 101548).
3 – lípa srdčitá: u budovy České pošty, obvod 325 cm (ev. č. 101587).
4 – platany: skupina původně 5 stromů u bývalé jezuitské rezidence, t. č. pouze 3 (ev. č.
101585).
5 – javor klen: „Linduše“ pod hradem Košumberkem, obvod 350 cm (ev. č. 101562).
6 – javor klen: na nádvoří hradu Košumberka, obvod 300 cm (ev. č. 101536).

8

Poskytl RNDr. Vladimír Lemberk, člen Výboru pro životní prostředí města Luže.
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Obrázek 16: historický platan

2.5. Shrnutí
Přírodní lokality v okolí Luže v sobě mají, na první pohled skrytý, potenciál rozvoje cestovního
ruchu. Většina výše zmíněných přírodních lokalit je veřejně přístupná, a skýtá tak nepřeberné
možnosti trávení volného času v přírodě, tomu nahrává i dlouhodobě se zvyšující trend turismu
a s ním spojených aktivit. Na mnoha zmíněných místech, tam, kde tomu ještě tak není, by také
bylo možné vybudovat odpočívadla či jakákoli místa pro setkávání, samozřejmě s ohledem na
zásady ochrany přírody. Jelikož je Luže položena v kotlině, nabízí se např. vybudování několika
zastavení na okolních stráních a vyvýšeninách, jenž oplývají unikátními panoramatickými
výhledy na celé město. Velmi hojně navštěvovaný je Hamzův park a arboretum, který ke
strávení času v přírodě svou rozmanitostí a klidným prostředím přímo vybízí. Pokud do Luže
zavítá zanícený biolog či ekolog, budiž mu k dispozici nádherná údolí řek Novohradky a
Krounky s rozmanitou faunou i florou.
13

Zaměříme-li svůj pohled přímo na místní region, je v současné době asi největším problémem
kůrovcová kalamita, kdy musí být mnoho hektarů lesů v okolí Luže nedobrovolně káceno a
těženo, což mimo jiné narušuje a zmenšuje přirozený biotop živočichů, kteří v lesích žijí.
Z pohledu ochrany přírody je dalším neduhem stále se rozvíjející urbanizace, kdy dochází
k umělému scelování a zastavování přírodních lokalit městskou zástavbou. Neméně závažným
problémem jsou v místech náchylných k erozi špatně obdělávaná pole s nevhodně
vysazovanými kultivary plodin. Dochází tak ke splavování ornice a zeminy, která znečišťuje
okolí a mnohdy ohrožuje obyvatelstvo. Na závěr je nutné dodat, že ochrana a péče o všechny
zmíněné přírodní památky i lokality by měla být v popředí zájmu nejen zastupitelů a vedení
města, ale i všech občanů, jelikož ekologie, ochrana přírody a přírodních zdrojů rezonuje ve
světě stále více.

3. Kulturní bohatství
Hovoříme-li o kulturním bohatství, musíme se ptát, co vlastně kulturní bohatství je? Náhled
může být v tomto případě značně individuální. Někdo považuje za kulturní bohatství místní
zvyky, jazyk či nářečí, kterým se v dané lokalitě hovoří, pro jiného je kulturním bohatstvím
tradiční spolkový život ve městě, další spatřuje kulturní bohatství v historických památkách,
jakou jsou hrady, zámky apod. Ať tak či tak všechny zmíněné věci mají jedno společné, a to,
že se s nimi všichni občané žijící v daném místě identifikují. Kultura a kulturní bohatství de
facto určují sounáležitost občanů s místem, kde žijí a s lidmi, se kterými toto místo sdílejí. Luže,
jako osada, byla založena již v roce 1250 a stala se tak součástí dlouhé historie ze které kulturní
bohatství a kulturní dědictví vzešlo. Centrum města Luže bylo dne 17. 1. 1990 vyhláškou
Východočeského KNV vyhlášeno chráněnou městskou památkovou zónou.
3.1. Nemovité kulturní památky
3.1.1. Hrad Košumberk

Založení hradu je odhadováno na druhou polovinu 13. století, první písemné zmínky jsou z roku
1312. Roku 1372 jsou uváděni jako vlastníci páni z Chlumu, zakladatelé rodu Slavatů
(Slavatové z Chlumu a Košumberka). Tento starý český, panský rod povýšil až do hraběcího
stavu, na konci 18. století však vymřel. Slavatové hrad přestavěli do pozdně gotického stylu,
v roce 1573 hrad vyhořel. Zhruba v roce 1600 byl přistavěn velký renesanční zámek, který se
stal v roce 1684 majetkem jezuitů, kteří zde zřídili kostel i svou rezidenci. Koncem 18. století
je uváděn jako pustý a postupně se měnil na zříceninu. Ta byla roku 1922 zakonzervována
Družstvem pro záchranu hradu Košumberka. V roce 1926 byl objekt součástí panství
14

rodu Thurn-Taxisů.

Z hradu

Košumberka

zůstalo

stát

torzo

čtvercové věže,

část

zdí paláce, brána a zbytky opevnění. V nedávné době byla k hradu vybudována dřevěná lávka,
která umožňuje přístup i handicapovaným návštěvníkům. V minulých letech také doznal změn
renesanční palác, který dostal novou střechu, byl na něm vybudován arkádový ochoz a celá
stavba kompletně staticky zajištěna. Dále probíhají i další stavební úpravy a opravy, v současné
době oprava hradní zdi, tak, aby byl hrad nadále bezpečně přístupný veřejnosti. V areálu je
renesanční budova purkrabství, kde bylo zřízeno hradní muzeum a odkud jsou prováděny
prohlídky s průvodcem, hrad je hojně využíván při svatebních obřadech9
Obrázek 17: hrad Košumberk

3.1.2. Chrám Panny Marie Pomocnice na Chlumku

Kostel Panny Marie Pomocnice je jednolodní stavba s bočními kaplemi a emporami,
s bazilikálním osvětlením lodi, užším odsazeným presbytářem a dvouvěžovým průčelím.
Zajímavostí interiéru je mariánská kruhová zděná kaple, která zabírá jednu osu a závěr
presbytáře, kterým asi do výše parapetu empor splývá. Polokruhově ukončená arkáda umožňuje
pohled a vstup do kaple, je rámována pilastry s úseky kladí, jehož římsa vytváří rozevřený
polokruhový štít. Kaple je zaklenuta s polygonální lucernou. Hlavním autorem vnitřní výzdoby
je J. F. Pacák. Jeho prokazatelně doloženými díly jsou oltář sv. Apoleny a kazatelna,
pravděpodobně vytvořil i plastiky hlavního oltáře, zejména dva monumentální anděly, sousoší

9

https://cs.wikipedia.org/wiki/Košumberk a https://www.hradkosumberk.cz.
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Zvěstování P. Marii, Boha Otce nad kazatelnou a sochy svatého Josefa. Rozsáhlá řezbářská
výzdoba kostela je dílem více tvůrců. Obrazy namaloval v letech 1705–1706 malíř Jan Jiří
Heinsch, Škrétův následovník. Středem hlavního, v kapli v presbytáři, je obraz Panny
Marie Pomocné neboli Pasovské, zasazený do stříbrného rámu z roku 1694, v řezaném rámu s
rohy hojnosti s květy a ovocem, který podpírají dva andělé nadživotní velikosti. Stavba na
Chlumku byla provedena podle návrhu italského stavitele Bernarda Minelliho za účasti G. B.
Alliprandiho a později ještě Pavla Ignáce Bayera. Dne 7. září 1696 byl do nového kostela z
jezuitské rezidence slavnostně přenesen milostný obraz Panny Marie, ale práce na vnitřní
výzdobě pokračovaly až do roku 1708. Slavnostního vysvěcení se dočkal až v roce 1713.
Krátce poté se stal kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů jedním z nejnavštěvovanějších v
Čechách. Pro církevní i kulturní dějiny je zajímavé, že jezuité v něm až do přechodného zrušení
řádu roku 1773 provozovali náboženská dramatická díla. Zatímco rezidence na Chlumku
utrpěla odbouráním druhého patra roku 1823 a požárem roku 1949, zůstal mariánský kostel na
Luži dodnes dominantou kraje a prvořadým cílem poutníků celé královéhradecké diecéze.10
Obrázek 18: Poutní chrám Panny Marie Pomocnice na Chlumku

3.1.3. Kostel sv. Bartoloměje

Kostel stojí ve středu města Luže, trochu ve stínu známějšího kostela Panny Marie na Chlumku.
Kostel byl postaven v gotickém slohu a je kamenný. Připomínán byl již r. 1350 jako farní
kostel. Jedná se o jednolodní stavbu. Loď je dlouhá 11,7 m a široká 7,7 m. Kněžiště je 8 m
10

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Pomocnice_na_Chlumku.
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dlouhé a 5,5 m široké. V chrámu je zachováno několik náhrobků, např. náhrobní deska Diviše
Slavaty z Chlumu a Košumberka. Do roku 1782 byl kostel farním, v r. 1783 se stal filiálním.
V polovině století 19. prodělal výraznou přestavbu, ale některé části lodi si uchovaly gotický
ráz. V minulosti byl u kostela i hřbitov. Asi největší zajímavostí je hranolová kostelní věž
s dřevěným cimbuřím. Za kostelem sv. Bartoloměje se od 17.století rozvíjelo předměstí –
Zákostelí, k poutnímu kostelu na Chlumku pak Chlumské předměstí.11
Obrázek 19: kostel sv. Bartoloměje

3.1.4. Židovská synagoga a židovský hřbitov

Židovské osídlení v Luži je doloženo od 2.pol. 16. století a dle pramenů se uzavíralo
na noc řetězy. Většina domů zde po přestavbě stojí dodnes včetně domu č. p. 44, kde dříve byla
židovská rituální lázeň (mikve). V centru ghetta asi 100 m jihozápadně od náměstí stála
synagoga. Ta sloužila svému účelu do roku 1940, následně jako sklad a později jako sušárna
surových kůží. Díky působení desinfekčních prostředků se zachovalo vnitřní dřevěné zařízení
včetně středové zděné bimy, jedné z mála, které se u nás dochovaly. V budově se
také dochovala velká část mobiliáře, unikátní textilie, množství fragmentů starých tisků
a rukopisů. Vyzvednutá geniza se nyní nachází v depozitáři Židovského muzea v Praze. Roku
1620 zde žilo 11 židovských rodin, pravděpodobně v 17. století se ustanovila i Židovská obec.
V polovině 19. století žilo v Luži asi 55 rodin (300 osob), což bylo tehdy 18 % z celkového
počtu obyvatel. Poté začal počet osob židovského vyznání klesat, roku 1930 bydlelo v Luži už
jen 2 % lidí židovského vyznání. Po válce nebyla Židovská obec obnovena. Synagoga během
své existence prošla nejméně dvojí renovací. K jedné došlo kolem roku 1880, povaha a rozsah
oprav se však neudává. Druhá zásadní proměna synagogy proběhla ve třicátých letech

11

https://www.luze.cz/mesto-luze/kostel-sv-bartolomeje/.
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20. století. Opravy synagogy byly razantní. Opraven byl západní štít, vyměněna okna a dveře
do hlavní modlitebny.

Roku 1991 převzala správu nad objektem Židovská obec v Praze.

V roce 1998 bylo po provedeném průzkumu započato restaurování synagogy a jejího
mobiliáře. Fasáda v západním průčelí se opravila do původní podoby před poslední opravou.
Byla také opravena terasní zeď vlevo od synagogy, která bezprostředně nepatří k objektu, ale
její struktura a estetická spojitost s budovou v současné době dokreslují malebnost celého
místa. Na konci srpna 2020 byly v Luži na různých místech položeny tzv. kameny zmizelých,
město tak uctilo památku židovských obyvatel, kteří zemřeli v plynových komorách
koncentračních táborů.12
Židovský hřbitov v Luži byl založen údajně v polovině 17. století asi 1300 m severovýchodně
od náměstí, daleko od nejbližších domů. Původně se v blízkosti hřbitova nacházelo popravčí
místo. Takto nedůstojná místa jsou pro židovské hřbitovy typická, vrchnost prodávala Židům
pro takováto pietní místa nejméně vhodné pozemky. V roce 1785 měl hřbitov rozlohu asi
1630 m2 a pohřbívalo se zde až do 2. světové války. Nejstarší dochované náhrobky pochází
ze 17. století, obzvláště cenné jsou barokní a klasicistní náhrobky včetně východočeských
asymetrických stél, tzv. beraních rohů. Nápisy na náhrobcích jsou hebrejské, hebrejsko-české,
hebrejsko-německé a česko-německé.13

Obrázek 20: židovská synagoga

Obrázek 21: židovský hřbitov

Kameny zmizelých – Stolpersteine („kameny, o které je třeba klopýtnout“) jsou dlažební kostky s mosazným
povrchem vsazené do chodníků před domy osob, které se staly oběťmi holocaustu a nacistického režimu. Původně
šlo o projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil v prosinci 1992 před radnicí v
Kolíně nad Rýnem. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících ve městech v České republice.
13
https://www.luze.cz/mesto-luze/synagoga-a-zidovsky-hrbitov/.
12
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3.1.5. Paletínská kaple (kaple Čtrnácti svatých pomocníků)

Paletínská kaple je zasvěcená 14 svatým pomocníkům, ochráncům proti moru. Zakladatelem
této kaple byl superior rezidence chlumecké Jan Koc (1713-1720). Když v Luži v roce
1715 zuřil mor, zavázal se, že bude-li od něho uchráněn, dá postavit kapličku. Stavba byla
dokončena roku 1724 na památku ukončení velké morové epidemie. Kaple byla několikrát
opravována, hlavně v roce 1826 a 1882, střecha a strop v roce 1890. Novým šindelem byla
pokryta až v roce 1959. V roce 2000 prošla další celkovou opravou. Dříve se zde třikrát ročně
sloužívala mše svatá: v úterý po svátcích Velikonočních, v úterý po svátcích Svatodušních
a v pondělí po svátku Jména Panny Marie. V úterý o křížových dnech sem chodívalo
procesí. V dnešní době kaple není volně přístupná, je uzavřena.14
Obrázek 22: Paletínská kaple

3.1.6. Radnice města Luže

Původní radnici nechal v r. 1542 vystavět Diviš Slavata. V r. 1570 ji daroval městečku Luže. V
r. 1596 při rozsáhlém požáru, který zasáhl velkou část městečka, z části shořela a musela být
znovu vystavěna. Průčelí i ostatní stěny bývaly zdobené. Prošla mnoha stavebními úpravami.
Poslední opravy proběhly v nedávné době, kdy radnice dostala novou fasádu.15

14
15

https://www.luze.cz/mesto-luze/ostatni-pamatky/paletinska-kaple/.
https://www.vychodni-cechy.info/luze/13_8923_radnice-luze/.
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Obrázek 23: městská radnice

3.1.7. Kostel zvěstování Panny Marie

Kostel se nachází u Dolů, části města Luže v okrese Chrudim a je romanticky položen v údolí
Novohradky nad soutokem s Krounkou, u zaniklé obce Janovice (místo s kostelem je
označováno také Janovičky). Poslední zmínka o obci pochází z roku 1454. V roce 1350 se uvádí
jako farní s kostelem Zvěstování Panně Marii. Kostel v dnešní podobě byl postaven na náklady
hraběte Štěpána Viléma Kinského v letech 1741-1746 podle plánů významného rakouského
architekta Donata

Felice

D'Allio (1677–1761)

a

posvěcen

roku

1746

skutečským

děkanem Františkem Jeronýmem Bartoněm. Původní kostel, který stál na místě dnešního
hřbitova, byl románský z konce 11. století a
roku 1741 byl jako velmi sešlý zbourán.
Součástí kostela je malý hřbitov, kde byl v
roce 2004 pohřben český spisovatel Jiří
Šotola. Kostel v nedávných letech prošel
rekonstrukcí. Patřil římskokatolické farnosti
– děkanství Skuteč, od r. 2018 je v majetku
města Luže. V současné době je kostel
využíván ke konání svatebních obřadů.16
Obrázek 24: kostel v Janovičkách

16

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Zvěstování_Panny_Marie_(Doly).
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3.1.8. Kostel sv. Jiří ve Voleticích

Jednolodní orientovaný kostel z 2. čtvrtiny 14. stol., s odsazeným polygonálním závěrem a
hranolovou věží v průčelí. Přestavba poč. 17. stol., další úpravy v pol. 18. stol. a r. 1899. Oltář
z 2. pol. 17. stol. Archa z konce 16. století umístěna v Národním muzeu v Praze. Kostel je
obklopen hřbitovem.17
Obrázek 25: kostel sv. Jiří

3.1.9. Fara

Patrová farní budova z pol. 18.století, doplněná při ulici ohradní zdí s kulisovou branou, má
významné postavení v urbanismu města. Budova je dochována včetně dispozičního řešení a
řady historických stavebních detailů v interiéru.18
Obrázek 26: fara v Luži

17
18

https://www.hrady.cz/kostel-sv-jiri-voletice.
https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam?uskp=50507%2F6-6163.
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3.1.10. Měšťanské domy

Součástí nemovitého kulturního dědictví je i několik starých, měšťanských domů, většinou
soustředěných v centru města Luže.
Dům č. p. 6 – Patrový nárožní dům s pozdně barokním štítovým průčelím z konce 18. století,
s dominantním postavením v jižní frontě náměstí. Vnitřní členění dosud dobře dokládá původní
funkci hostince na exponovaném místě poutního městečka s hospodářským zázemím.19 V domě
byla dříve Staročeská hospoda „U Koukalů“, jde o soukromý objekt.
Dům č. p. 8 – Městský dům se středověkým jádrem, zachovaný v neorenesanční přestavbě z
konce 19. stol. Hodnotná architektura měšťanského domu, situovaného v exponované poloze
horní části náměstí, tvoří pohledově významnou součást městské památkové zóny.20V
současnosti jde o soukromý objekt.
Měšťanský dům č. p. 10 – Jednopatrový městský dům na náměstí, barokního založení s
částečně dochovanou dispozicí, v klasicistní úpravě z poč. 19. století.21 V domě sídlí místní
železářství „IFASO“, soukromý objekt.
Městský dům č. p. 75 – Ojediněle dochovaný ucelený areál sloužící pro manufakturní výrobu
19. století (koželužna). Urbanistické, architektonické i historické kvality celého souboru staveb
jsou významné zejména v kontextu začlenění celého komplexu do prostředí MPZ.22 Jde o
soukromý objekt.
Městský dům č. p. 87 – Ukázka architektonicky kvalitního klasicistního měšťanského domu s
výzdobou z rozhraní 18. a 19.století, jehož původ je starší (17. nebo 18. stol.). V domě je
v současnosti provozována městská knihovna a Základní umělecká škola Luže.23

19

https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam?uskp=36722%2F6-906.
https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam?uskp=50175%2F6-6128.
21
https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam?uskp=33761%2F6-4708.
22
https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam?uskp=101112.
23
https://pamatkovykatalog.cz/uskp/podle-relevance/1/seznam?uskp=20782%2F6-907.
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Obrázek 27: měšťanské domy
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3.1.11. Kaple a drobné sakrální stavby

V okolí Luže je vystavěna řada, kaplí a drobných sakrálních staveb jako jsou křížky a boží
muka. O dominantní Paletínské kapli jsme se zmínili výše, nyní jmenujme např.:
kaple Panny Marie Růžencové v Srbcích – Záznamy o vybudování kapličky Panny Marie
Růžencové se nedochovaly. Je možné, že vznikla v souvislosti s opravou kříže, který stojí v její
blízkosti. Tato oprava proběhla v r. 1910. Od r. 1958 byla používána k jiným účelům. Od 13.
10. 2002 po znovuvysvěcení slouží opět jako duchovní centrum obce. Interiér kapličky je
vybaven dřevěnými lavicemi. Abak, kropenka, menza a ambon jsou zhotoveny z opuky. Na
kropence je vyryt a vyzlacen Mariánský monogram, v menze je vsazena deska s vyrytým a
vyzlaceným reliéfem obětního beránka. Dále je zde obraz Panny Marie Růžencové, jehož
autorem je akademický sochař Petr Váňa.24
kaple Panny Marie Lurdské v Hlubočicích25 – Byla postavena v r. 1933 ze sbírky obyvatel
Hlubočic a Rvasic. Je zasvěcena Panně Marii Lurdské. Každoročně se v ní koná májová
pobožnost. Pod kapličkou vytéká pramen, který je možno využít jako osvěžení pro pěší a
cyklisty.
kaple sv. Jana Nepomuckého v Luži – Na Andělské cestě u Košumberka stojí socha sv. Jana
Nepomuckého, postavena v roce 1746 chlumeckým superiorem Františkem Stařímským.
Nad ní byla postavena v roce 1761 na třech širokých polířích kaplička, uvnitř vyzdobena
malbami sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava s alegorií křesťanských cností:
víry, naděje a lásky. Na podstavci sochy je latinský nápis, jehož české znění je: "...Úctě
blahoslaveného Jana Nepomuckého náseldkem slibu postaviti dal ten, jenž jeho opatrováním
žíti a umřiti sobě ustanovil..." V roce 1847 byla kaplička i socha opravena nákladem
košumberského sládka Fr. Zdeňka a další oprava pak provedena roku 1867. Ročně se zde
konávaly dvě pobožnosti: v předvečer a ve svátek sv. Jana Nepomuckého a v tyto dny
přicházela sem procesí.26
Dále se na území města nachází kaple sv. Rodiny v Dobrkově a kaple se zvonkem v Brdě,
Zmiňme i dvě skulptury – sochu svatého Floriana pocházející z roku 1777 a sochu svatého Jana
Nepomuckého, tu nechali v roce 1711 zhotovit jezuité. Socha stojí na šestimetrovém
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https://www.vychodni-cechy.info/luze/13_9624_kaplicka-panny-marie-ruzencove/.
https://www.vychodni-cechy.info/luze/13_8948_kaple-panny-marie-lurdske/.
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https://www.luze.cz/mesto-luze/ostatni-pamatky/kaple-sv-jana-nepomuckeho/.
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pískovcovém podstavci na náměstí, kam byla přesunuta z původního umístění před kostelem
na Chlumku.
Co se týče těch nejmenších sakrálních staveb, v Brdě, v Bělé a Radimi nalezneme mohutné
pískovcové kříže, menší křížky jsou ve Rvasicích, Rabouni, Zdislavi a Srbcích. V případě křížů,
křížků a božích muk se často jedná o historické stavby, které byly spíše na okraji zájmu, a jejich
stavebně-technický stav je zhoršený. I z tohoto důvodu byl vypracován panem BcA. Alešem
Košvancem Pasport drobných sakrálních staveb v majetku města Luže, který může sloužit jako
podklad pro plán budoucích restaurátorských prací těchto staveb.27
Obrázek 28: kaple v Hlubočicích

Obrázek 29: kaple v Srbcích

27

Pasport drobných sakrálních staveb v majetku města Luže je přílohou této analýzy.

25

3.2. Ochrana a péče o nemovité kulturní památky
Všechny výše zmíněné nemovité památky pocházejí většinou z velmi dávné historie a, bohužel,
u některých tomu odpovídá i jejich stav. Město Luže i ve spolupráci např. s Římskokatolickou
farností, co se církevních staveb týká, a dalšími subjekty, se proto veškerými dostupnými
prostředky snaží o jejich zachování, opravování a údržbu. Využíváno je i nejrůznějších
dotačních titulů, v tomto případě zejména Programu regenerace městských památkových zón a
Programu záchrany architektonického dědictví vypisovaných Ministerstvem kultury, nebo
finančních prostředků od Pardubického kraje. V současnosti je nejaktuálnější oprava hradební
zdi a arkádového ochozu na hradě Košumberk, rekonstrukce kostela sv. Jiří ve Voleticích či
kaple v Srbcích. Také jsou postupně restaurovány sochy a výše zmíněné drobné sakrální stavby.
3.3. Znak města Luže
Jedním z velmi důležitých kulturních dědictví každého města je jeho znak, který je vlastně
jakýmsi zrcadlem a často odráží historické události či osobnosti s městem spojené. Erb či znak
města vždy reprezentoval komunitu navenek a zároveň byl vyjádřením sounáležitosti obyvatel
navzájem. Tvořil neoddělitelnou součást jejich identity a nejinak tomu bylo i v případě města
Luže. V současném erbu Luže můžeme nalézt modrý štít se třemi zlatými břevny. Tato podoba
vychází ze znaku rodu Slavatů z Chlumu a Košumberka, a poprvé je pro Luži doložena z roku
1708. V českém prostředí není neobvyklé, že poddanské město převezme znak své vrchnosti.
Podle významného raně novověkého vzdělance zabývajícího se historií a též genealogií
Bartoloměje Paprockého z Hlahol znamenají břevna ve slavatovském znaku řeky Dunaj, Sávu
a Tisu, protože prý v těchto krajích kolem těchto řek předkové Slavatů kdysi dávno sídlili.28
Obrázek 31: erb města Luže
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Obrázek 30: znak města Luže
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3.4. Kulturní život
3.4.1. Spolky

Spolky a spolkový život se od počátku 19. století staly nedílnou součástí koloritu každé
sebemenší obce. Jejich členové společně sdíleli zápal pro věc, vyznávali obdobné životní
hodnoty a postoje, a velmi často udávali tón místnímu dění. Dá se říci, že žádné veřejné kulturní
dění se bez účasti spolků neobešlo, velmi často byly obce na činnosti a aktivitě spolků dokonce
závislé. I v Luži existovalo, a dodnes existuje poměrně značné množství nejrůznějších spolků,
které pomáhají k udržování a rozvíjení kultury tělesné i duševní.
Sportovní spolky – Sbor dobrovolných hasičů Bělá, Doly, Luže, Radim, Srbce; Sportovní klub
Bělá, Table tennis club Luže, Tělovýchovná jednota Luže, Tělovýchovná jednota léčebna
Košumberk, Základní kynologická organizace Luže, Rozběháme Luži.
Kulturní spolky – Jednota divadelních ochotníků „Jaroslav“ Luže, Loly Ruža – romský taneční
soubor.
Ostatní spolky – Myslivecké sdružení Hubert Luže, Rybáři Luže, Skautské středisko
TANGRAM Luže, Sbor Církve adventistů sedmého dne, Základní organizace svazu
postižených civilizačními chorobami v České republice, rodinné centrum Děti a Rodiče Luže,
Spolek rodičů a přátel školy při základní škole Luže, Spolek Janovičky, Klub zdraví Luže.
3.4.2. Kulturní události
Město Luže, velmi často ve spolupráci s výše uvedenými spolky, po celý rok pro občany
organizuje a pořádá množství kulturních a společenských akcí. Tyto akce jsou přístupné nejen
pro místní obyvatelstvo, ale i pro širokou veřejnost.
Zdaleka největší událostí je každoroční pořádání festivalu Košumberské léto. V rámci tohoto
festivalu, který začíná již začátkem června a trvá až do konce prázdnin, jsou organizována
nejrůznější divadelní představení, promítá se letní kino pro děti i dospělé a ve spolupráci
s místními spolky jsou konány tradiční taneční zábavy, koncerty a sportovní turnaje (Pytlácká
noc a Pouťová zábava v Luži, koncerty v kostele v Janovičkách či na Chlumku, hudební
minifestival v Radimi, nohejbalové a tenisové turnaje, a soutěž v požárním sportu – Memoriál
Jana Stoklasy v Bělé). Přímo na hradě Košumberk se celé léto konají šermířská vystoupení,
jarmarky a prodejní výstavy. Košumberské léto je tradičně zakončeno městskými slavnostmi.
Jejich začátek je většinou již v brzkých odpoledních hodinách a jsou přehlídkou vystoupení jak
místních, tak pozvaných kulturních souborů a hudebních skupin. Po celou dobu městských
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slavností je pro návštěvníky zajištěno občerstvení lokálními podnikateli, vstup na městské
slavnosti je zcela zdarma.29
Velmi tradiční, a v Luži velmi oblíbené, jsou plesy a zábavy. Plesová sezona v Luži začíná již
počátkem listopadu a zahajuje ji ples pořádaný Městem Luže, po vánočních svátcích následuje
ples SDH Luže, Myslivecký ples a Rybářský ples. Donedávna byly pořádány i ochotnické
plesy. Všechny tyto plesy jsou pořádány v Sokolovně Luže, která nedávno prošla vnitřní
rekonstrukcí a její kapacita je cca 230 osob30. Své plesy či zábavy pořádají i obyvatelé místních
částí Luže, například ples SDH Bělá na sále v hospodě u Sychrů, myslivecký ples v Kulturním
domu v Dolích (kapacita 120 osob)31, tradiční pomlázková a štěpánská zábava v Kulturním
domu v Radimi (kapacita 130 osob)32.
Velmi niterný a duchovní prožitek skýtá účast na Noci kostelů, kdy se veřejnosti otevírají
všechny kostely i kaple v Luži a jejích částech. Občané si mohou prohlédnout nádherné
interiéry kostelů, z vystavených fotografií a liturgických předmětů získat povědomí o životě
farníků nebo si jen mohou poslechnout živou varhanní hudbu. Neméně zajímavá je také
Muzejní noc, která je pořádána na hradě Košumberk. V rámci muzejní noci jsou pořádány
koncerty a přednášky, zároveň si návštěvníci, za doprovodu průvodce, mohou prohlédnout
hrad. Přednášky jsou ostatně pořádány v Luži po celý rok (Volnočasové centrum, prostory
Hamzovy léčebny), týkají se nejrůznějších témat, ať už jde o kulturu, zdraví, cestování či
životní styl. Nabídka přednášek je skutečně rozmanitá, každý si může přijít na své.
Opomenuti nejsou ani děti a senioři. Senioři se mohou zapojit do studia Univerzity třetího věku,
každoročně, v předvánočním čase, je pro ně pořádána „besídka“ s občerstvením a živou
hudbou. Rodiče mohu své ratolesti zabavit účastí na dětských karnevalech a dětských dnech,
které pořádá SDH Bělá.
Za kulturní událost můžeme považovat i sportovní klání, v Luži se jedná zejména o ta fotbalová.
TJ Luže a fotbal mají v Luži dlouholetou tradici a návštěvnost fotbalových zápasů je poměrně
vysoká. Obecně je sport a sportovní kultura v Luži na velmi dobré úrovni, město se i tak dále
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snaží o rozvoj sportovního areálu a sportovních ploch, které by umožňovaly provozování více
druhů sportů.
Další, velmi oblíbené jsou soutěže v požárním sportu. Jak již bylo zmíněno výše, prakticky
každá místní část má svůj sbor dobrovolných hasičů, kteří každoročně soutěže pořádají.
V místních částech jde o jednu z nejvýznamnějších každoročních událostí.
V nedávné době začal v Luži fungovat sraz veteránů, a velmi rychle se začal těšit velké oblibě.
Sraz se koná ve sportovním areálu, kam se sjedou majitelé historických vozidel, vystavují je a
představují veřejnosti.
Velkou tradici v Luži získalo také rozsvěcení vánočního stromu, který je umístěn na náměstí.
Rozsvěcení stromu se koná vždy první adventní neděli a je spojeno s vánočním jarmarkem.
V předvánočním, adventním čase se ještě koná jedna kulturní událost, a to zpívání koled pod
vánočním stromem. Zpívání se koná vždy třetí adventní neděli a je v režii skautů, kteří rozdávají
zájemcům vánoční, betlémské světlo. Na náměstí je také postaven Betlém se živým ježíškem i
zvířaty.
3.4.3. Zvyky a obyčeje

Stejně jako každé město či obec má svoje historicky dané zvyky a tradice, mají je i obyvatelé
města Luže a místních částí.
Skutečně tradiční jsou v Luži poutě. Každoročně se konají 4 – první neděli v červenci Třešňová,
následuje v polovině srpna Okurková, Švestková počátkem září a vše je završeno
Svatováclavskou poutí 28. září.33 Poutě jsou pojmenovány dle plodin, které v daném období
dozrávají či které se v tu dobu sklízejí. Při každé jednotlivé pouti je sloužena mše v Chrámu
Panny Marie Pomocné na Chlumku. Tuto křesťanskou, duchovní tradici doplňuje v Luži, stejně
jako jinde, konání poutí „světských“, kdy je pouť chápána jako prostředek k zábavě a místo
společenského života. Do města přijedou majitelé kolotočů, houpaček, zábavních střelnic,
strašidelných domů a dalších atrakcí, a po celý víkend lákají kolemjdoucí, zejména ty s dětmi,
aby atrakce vyzkoušeli.
Dalším zvykem je v Luži a okolí pálení čarodějnic, vždy na konci dubna. Původní sociální,
ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí společenskou a zábavnou, nic to ale
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nemění na faktu, že jde o velkou tradici. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů
či přátel, tak jako organizovaná akce.
Zvyk spojený s oslavami jara je bezesporu stavění máje. Nese v sobě symboliku přenesení
lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání. Májka je také oslavována jako symbol
lásky, plodnosti a mládí, ale i jako strážce obce. Májku každoročně staví v Dolích.34
Prastarou a někde již skoro zapomenutou tradicí je tzv. „hrkání“, klepání nebo též řehtání, které
se koná po dobu tří dnů svatého týdne od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty. Obyčej je součástí
obřadních obchůzek, při nichž se používají nejrůznější dřevěné hrkací nástroje od malých po
velké řehtačky, pojízdné trakářky, nebo klepáče kladívkového typu, kde pohyblivé kladívko
naráží na plochu dřevěné desky Podle tradice mají všechny tyto hrkací a klepací nástroje
nahradit v době od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zvonění zvonů, které podle tradovaného
úsloví „odlétají do Říma". Obyčej byl privilegiem dětí, především chlapců. O jeho rozšíření po
celé republice vypovídá velké množství nářečních názvů (rachání, hafrování, křístání atd.).
Písemně je zvyk doložen od 19. století, podle řady dokladů se však usuzuje na mnohem starší
původ, snad na dobu 16. nebo 17. století. Časově je hrkání vymezeno dobou, kdy mlčí kostelní
zvony, tedy od večerní mše na Zelený čtvrtek, při které se připomíná poslední Ježíšova večeře
a také ustanovení eucharistie (díkůvzdání spolu se svátostí přijímáním těla a krve Páně). Při
zpěvu Gloria této večerní mše se zvony odmlčí až do Velikonoční vigilie na Bílou sobotu, opět
do zpěvu Gloria. Hrkání bylo a dodnes je výsadou chlapců a má svá pravidla, která připomínají
organizaci dospělé chasy, někdy i vojenskou organizaci. Hrkání probíhalo v pravidelnou dobu,
tj. ve 4 až 6 hodin, v poledne a večer, na Velký pátek se připojovalo ještě hrkání v 15 hodin,
tedy v době Ježíšovy smrti, jak ji uvádí bible. Průvod hrkačů vycházel z kostela, nebo z centra
obce, někde také od křížku na okraji obce a v kruhu obcházel kolem vesnice. U kostela a u soch
svatých či křížů chlapci odříkávali modlitby Anděl Páně a zpívali náboženské písně. Na Bílou
sobotu hrkání zakončovala obchůzka po vejcích, kdy hrkači dostávali za své třídenní snažení
odměnu v podobě syrových vajec, peněz nebo cukroví. Koledu si pak skupina rozdělila mezi
sebe. Modlitby a náboženské písně při hrkání jsou ale považovány za druhotné. Uvažovat však
jen lidový výklad jako náhradu za zvonění v čase odmlky zvonů a jako nástroj svolávání
věřících k bohoslužbám také není úplný. Velikonoční hrkání má bezpochyby i svůj magický
význam v lidové víře, a to nejen v rámci obyčejů spojených s jarní rovnodenností a počátkem
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zemědělského roku. Rachtavé a klepavé zvuky podle našich předků odháněly škodlivé síly.
Magickou moc mělo také obřadní obcházení vesnice a vytvoření ochranného kruhu.35
Tento zvyk se dodnes udržel zejména v Radimi, kde se na obchůzky chodí od čtvrtka do soboty
pravidelně vždy ve 4 hodiny ráno a v 16 a 18 hodin odpoledne. V sobotu se na obchůzku
vychází vždy kolem 8. hodiny ranní, kdy nejmladší člen skupiny vede na provaze v jejím čele
Jidáše – nejstaršího chlapce, představujícího tuto historickou figuru, který se oblékne do ručně
vyrobeného kostýmu ze svázaných snopů slámy a na hlavu si nasadí slaměný klobouk. Jidáš
představuje ony zlé síly, které mají být posléze vyhnány z vesnice – dle tradice by se kostým
měl na konci obchůzky symbolicky spálit. V posledních letech, kdy je nedostatek slámy, resp.
jejích dlouhých stébel, kterých v minulosti nescházelo, jelikož se obilí mlátilo ručně, se od
pálení kostýmu upustilo a zachovává se na další roky.
3.5. Shrnutí
Kulturní bohatství města Luže a jeho okolí, stejně jako to přírodní, je skutečně rozsáhlé, ať již
se jedná o nemovité památky ve městě se nacházející, kulturní a společenské události zde
probíhající či zvyky a tradice nám přetrvávající. Mnoho nemovitých památek města Luže
požívá, a právem, národní ochrany, některé z nich hrály významnou roli při utváření nejen
lokálních, ale i celostátních dějin. Ochota a snaha místních obyvatel scházet se a organizovat
zájmovou činnost nejen pro sebe, ale pro každého, kdo má zájem, je obdivuhodná, stejně jako
úsílí se kterým místní nedávají zaniknout staletým zvykům a tradicím a udržují tak kontinuitu
a odkaz předků. Není nic snažšího, než veškerých výhod tohoto kulturního bohatství využívat
a není nic složitějšího než ho celé udržet, navíc v takovém stavu, aby bylo zachováno i pro další
generace. Proto by mělo být snahou každého z nás, alespoň částečně k tomu přispět.

4. Závěr – Výhled
V současné době je rozpracováno několik projektů zároveň, všechny mají společný jmenovatel
– zlepšení stavu přírodního i kulturního bohatství města. Z hlediska přírody jde o projekt sídelní
zeleně, kdy se vysazují nové stromy, keře a dochází k celkovému zkulturňování travnatých a
zelených ploch. V plánu je rekonstrukce rybníků v Brdě a na Dobrkově, která povede
k vytvoření přirozeného biotopu pro nejrůznější živočichy. Ve sportovním areálu dojde
k instalaci nádrže na zachytávání dešťové vody, která bude využívána k závlaze trávníku, ve
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spolupráci s Povodím Labe by měl být vybudován protipovodňový poldr. V dohledné době
bude realizován rozsáhlý projekt obnovy Pláně pod Chlumkem dle architektonické soutěže.
Ve městě Luže funguje Výbor pro životní prostředí, který se průběžně věnuje osvětě ve věci
nutnosti pozemkových úprav, boji se suchem, výsadbě stromů (nových alejí), obnově polních
cest s novou výsadbou dřevin či podnětům k vyhlášení nových památných stromů. Výhledově
by mělo cílem města, v otázkách ekologie, být zejména snižování produkce odpadů, snižování
energetické náročnosti budov, podpora ekologického a trvale udržitelného hospodaření na
zemědělské půdě, protierozní opatření, obnova lesních a polních cest, odstraňování staré
ekologické zátěže – černých skládek apod.
Z hlediska péče o nemovité kulturní památky, aktuální je oprava hradební zdi a arkádového
ochozu na hradě Košumberk. Dále by se ze zorného pole neměla ztratit rekonstrukce kaple
v Srbcích, či oprava hřbitovních zdí v Bělé, Janovičkách a Voleticích.
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