
 

 

 

Tisková zpráva 
 

Dne 20. ledna 2023 proběhlo v Hamzové léčebně slavnostní znovuotevření pavilónu C – 

lůžkového oddělení ošetřovatelské péče po jeho energetických úpravách a opravách 

interiéru. Slavnostního aktu se zúčastnila senátorka Miluše Horská, ředitel odboru přímo 

řízených organizací Ministerstva zdravotnictví Jan Michálek, vedoucí odboru zdravotnictví 

Pardubického kraje Pavel Čech, ředitel a další významné osobnosti.  

 

 

Po přivítání a úvodním slovu ředitele HL  

MUDr. Václava Volejníka, CSc., byli představeni 

významní hosté, kteří společně přestřihli 

slavnostní pásku a pavilón C tak pomyslně otevřeli 

nejen pozvaným hostům, ale hlavně budoucím 

pacientům. Prohlídku  přívětivých vnitřních 

prostor budovy pozitivně podpořilo zimní slunce, 

které si návštěvníci mohli užít při procházce jižní 

stranou budovy.  

Celé dění slavnostního otevření dokumentovala 

východočeská televize V1.  

 

Lůžkové oddělení ošetřovatelské péče (LOOP) má 

specifický léčený program, kterým je rehabilitační 

ošetřovatelství. Tento program je cílen především 

na geriatrické pacienty a na jejich specifické nároky 

na léčbu a aktivizační péči.  

Hlavní důraz je kladen na zlepšování pohybových 

funkcí pacienta. Na léčebných aktivitách se zde 

podílí multidisciplinární tým odborníků a oddělení  

je vybaveno přístroji umožňujícími zajištění 

rozšířeného rehabilitačního programu. 

Cílem léčebného pobytu je umožnit pacientům 

udržet si maximální možnou kvalitu života, s co 

nejvyšším možným stupněm nezávislosti. Zásadní 

většinu pacientů zde tvoří občané Pardubického kraje a jeho zástupci byli velmi vítáni.  

Mottem práce LOOP je: „Motivovat k soběstačnosti“. 



V pavilónu je  85 lůžek v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Díky rekonstrukci byla též doplněna 

sociální zařízení a bezbariérové koupelny. Důležité bylo vyrovnání nestejně vysokých podlah. 

Byly zrekonstruovány šatny zaměstnanců a navazující hygienické zázemí.  

Objektu pavilónu dále zásadně  prospělo celkové zateplení vnějšího pláště, výměna všech 

oken a osazení venkovních žaluzií na jižní straně, které výrazně zlepší mikroklima i v pokojích. 

Náklady na tato opatření byly 31,7 mil. Kč. Náklady na stavební opravy včetně dopravní 

obslužnosti činily 34,4 mil. Kč vč. DPH. Celkem si práce při částečné rekonstrukci objektu 

vyžádaly částku 66,1 mil. Kč, vč. DPH. 

Pavilón C prošel všemi stavebními úpravami  v době od  1.3 2022  do 28. 11. 2022.  

Stavbu kvalitně a v termínu úspěšně realizovala firma Stating, s.r.o., Hradec Králové a pan 

Z. Černý, jednatel firmy Stating, jistě rád slyšel tato slova. 

 

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili: (zleva) Ing. Jan Michálek, Mgr. Bc. Pavel Čech, Zdeněk 

Doležal, Zbyněk Černý, MBA, Mgr. Jolana Macáková a MUDr. Václav Volejník, CSc.  

 

 

Kontaktní údaje: 

Mgr. Kristýna Košvancová 

Pracovník vztahů k veřejnosti 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

Košumberk 80, 538 54 Luže 

tel. 469 648 102 

e-mail: kosvancova@hamzova-lecebna.cz 

Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 

 

 

 

 

  


