Tisková zpráva
Mezi účastníky dnešní pietní vzpomínky na hřbitově v Luži byly početně významně zastoupeny děti
z dětských pavilonů Hamzovy léčebny a ze školní družiny ZŠ Luže. K uctění památky dětí, které
v letech 1901 - 1960 zemřely na TBC v tehdejším tuberkulózním sanatoriu, bylo zapáleno přes 100
svíček.
František Hamza byl ještě studentem pelhřimovského gymnázia, když doktor z německého venkova,
Robert Koch, po letech bádání zveřejnil svůj objev, dokazující, že tuberkulózu způsobují drobné
organismy – bakterie. To se psal rok 1882.

Hamza později mnohokrát uvedl, že ho ke studijnímu zaměření na TBC přivedl zájem o etnografii.
Počátkem 90. let 19. století se podílel na přípravách Humpolecké národopisné výstavy, v rámci kterých
chodil po staveních a sháněl exponáty. Byl tak svědkem, v jak zanedbaných chalupách lidé žijí, viděl
chrchlající starce s batolaty na klíně, děti s oteklými žlázami, s boulemi na krku. Nakažené děti dál šířily
nemoc v přeplněných třídách. Lidé neměli povědomí o základních hygienických návycích ani o způsobu,
jak se chránit před nákazou infekčními nemocemi. Byl si vědom, že u dětí je potřeba začít, ty ještě mají
naději. Proto nastoupil svou studentskou praxi v dětské nemocnici se specializací: tuberkulóza
dětského věku. Především pak tuberkulóza mízních žláz – skrofulóza. A tehdy se také rozhodl, že až
dostuduje, tak zřídí sanatorium pro děti s tuberkulózou. Hledal pro něj v Čechách místo v hezké krajině
s mírným a zdravým podnebí.

Ruku v ruce s tímto bylo také rozhodnutí, že ve svém sanatoriu bude přijímat i chudé, kteří si nemohou
dovolit zaplatit za léčbu. Vycházel z toho, že zámožní zaplatí o něco více a tím prostředky postačí i na
léčbu chudých. Manželka Julie svého muže krotila: „Bohatí pošlou nemocné děcko k moři nebo do Alp,
i kdyby stokrát věděli, že by je Hamza v Čechách také uzdravil. Švýcarsko nebo Itálie zní mnohem lépe.
Je poznat, že na dítěti nešetřili.“ František Hamza, ale šel za svou vizí a tuberkulózní sanatorium, jak
víme, podle tohoto vzoru v Luži v roce 1901 založil.
Dnes již také podle statistik víme, že v letech 1901 – 1921 bylo v Hamzově tuberkulózním sanatoriu
léčeno 4208 dětských pacientů, z nichž zcela vyléčených bylo 2196 a zlepšených 1665. Bohužel si tato
zákeřná nemoc vyžádala i 108 obětí, což se do roku 1960 vyšplhalo na smutných 168.
Vzpomeňte na ně spolu s námi v tiché vzpomínce…
Luže 1. 11. 2019
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