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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

 Úvodní slovo ředitele 

„Vymknuta ze svých kloubů doba šílí“, říká Hamlet ve svém slavném monologu. 

Jsem velmi rád, že toto neplatí pro Hamzovu léčebnu. Jsme unaveni, nervózní, 
nedůtkliví, špatně spíme. Ale celá léčebna obdivuhodně pracuje, hledá nová 
řešení pro věci a problémy, které jsme nikdy nepoznali. Podařilo se zvládnout 
velké vlny onemocnění zaměstnanců i pacientů. Zatím přetrvává ale stav  
nekonečných dalších náporů na naši psychiku a i na únavu tělesnou. Ale všichni 
se drží. Zvládáme testování, zvládli jsme očkování zaměstnanců a nyní jistě 
zvládneme i start očkování pro veřejnost. Věřím, že tento více než roční 
maratón, který nějak nechce skončit, ale nakonec doběhneme celý. Věřím, že 
proočkování a bohužel ale i promoření infekcí nakonec přinese ztišení 
pandemie. Už víme, že nás „kovid“ neopustí. Ale naučíme se zvládat toto nové 
infekční zlo. Horší je to občas se zlem v duších těch, kteří píší výmysly do 
sociálních sítí a baví se strachem nás všech, který je jinak zcela oprávněný. 
Nedejte na ta zlá slova. Držme se, prosím, toho, co umíme a známe. Není toho 
málo. Léčebna se nyní neztratila ani v očích náhledu kraje a ani všech lidí okolo 
nás. Vrátíme se jistě rádi k našemu základnímu poslání. Možná budeme  
i poučeni, budeme lépe chápat souvislosti a určitě si budeme vážit své léčebny 
jako místa, kde chceme pracovat. 

Ještě dlouho budeme proto děkovat a shlížet s obdivem na to, co dokázali naše 
týmy i organizátoři v léčebně. Dočkáme se už i odměny ze strany státu, která 
bude rozhodně zasloužená. Hlavní ale bude a v to doufám, pocit radosti, že 
jsme to zvládli. 

S úctou Vám všem 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 
ředitel léčebny 
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Stejně jako řada dalších pracovišť Nemocnic Pardubického kraje se i Hamzova 
léčebna od pondělí 15. 3. 2021 stane očkovacím místem a přispěje tak svou 
aktivitou v boji proti pandemii. Na začátku týdne bude ještě proočkována část 
zdravotnických pracovníků HL, kteří nedostali potřebnou druhou dávku 
očkovací vakcíny. Ale ihned bude následovat otevření očkovacího prostoru 
v Konferenčním sálu pavilónu L i pro všechny občany, kteří se budou do Luže 
hlásit. Personální zajištění tohoto očkovacího místa je tvořeno lékaři  
a potřebnými zdravotnickými pracovníky z týmu Hamzovy léčebny. Zájemci  
o očkování budou mít možnost přijet i autem a zaparkovat v určeném prostoru 
v areálu léčebny. 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 
ředitel léčebny 

  

Očkovací místo v Hamzově léčebně v Luži 



František Hamza se narodil ve mlýně u Jankovského potoka v Kletečné, v malé vesnici Zálesí nedaleko města Hum-
polce, jako druhý syn rodičů Justýny a Jindřicha Hamzových. Studijní léta strávil v Pelhřimově na nižším gymnáziu, 
poté v Německém Brodě na vyšším gymnáziu. Ve svých studiích pokračoval v Praze na lékařské fakultě Karlo-
Ferdinandovy univerzity, po jejímž absolutoriu vedla jeho cesta zpět do Kletečné, kde měl vážnou známost, dlou-
holetou přítelkyni Julii Závodskou, se kterou se 30. října 1897 oženil. Krátce po svatbě se novomanželé Hamzovi 
přestěhovali do Luže s jasnou vizí soukromé praxe mladého lékaře podporovaného svou ženou, avšak hned po pří-

chodu se zrodil další plán, a to vybudovat léčebnu pro skrofulózní děti, což byla 
úplná novinka, neboť v celém Rakousko-Uhersku dosud taková léčebna neexis-
tovala. V té době nikoho z místních ani nenapadlo, jak významnou roli zde se-
hraje zrovna tato mladá rodina. (Linhartová, 2008) 

O Hamzově léčebně slovy jejího ředitele MUDr. Václava Volejníka, CSc.: 
„Léčebna byla založena v roce 1901 jako dětský tuberkulózní léčebný ústav  
a úspěšně plnila tyto úkoly do začátku 60. let minulého století. Poté, po reprofili-
zaci, následovalo čtyřicetileté období dětského rehabilitačního ústavu, který ob-
sáhl svojí velikostí i výsledky své práce, celou tehdejší Československou republi-
ku. Konec minulého tisíciletí léčebnu zastihl v další transformaci jejího programu 
k pacientům dospělým. Profesor MUDr. František Hamza vtiskl léčebně mnoho 
moderních stavebních a provozních prvků architektonicky, strukturálně i provoz-
ně. Vtiskl jí ale i moderního ducha, který se udržuje dodnes. Jde především o peč-
livý odborný přístup k pacientům, plnění požadavků na nové léčebné postupy  
i sledování zájmu a spokojenosti pacienta při pobytu v léčebně.“ 

Vzpomínky pacientů a návštěvníků však patří nejen léčebně, nýbrž také přilehlému okolí, rozlehlému parku, který 
doktor Hamza od počátku projektoval za účelem využití jako jedné z léčebných metod. „V časech doktora Hamzy 
byly zelenými akcenty parku dva prvky: aleje a hájky. Časem pak, současně s výstavbou dalších pavilónů, přibývalo  
i doprovodné zeleně – tu u paty budov, jinde volně v prostoru.“ (Větvička, 2018) Výsadba parku pokračuje zavede-
ným způsobem dosud, navíc vznikají specializované expozice nazývané Zahrádky a kouty, např. Asijská zahrada 
věnována asijským dřevinám nebo Japonský koutek s klenutou lávkou a jezírkem. Hamzův park se po více než sto 
letech stal dnes již obecně známým Hamzovým arboretem a byl v roce 2016 přijat do Unie botanických zahrad. 

Na prostou otázku spisovatelky Ilony Borské: „Kdo byl Hamza?“ nelze nalézt jednoznačnou odpověď ani v její stej-
nojmenné knize z roku 1992. Jak sama autorka uvádí: „Tři osudy by to naplnilo, a přece tím otázka Kdo byl Hamza, 
zdaleka není zodpovězena.“ Co je ale jisté a zároveň málokdo ví, věřil v sílu slova, proto na fasády všech vystavě-

ných budov nechával vyrývat krátké verše. Až do dnešní doby se 
dochovaly už jen ty na fasádě původní školní budovy, mezi nimiž 
se vyjímá verš: „I statný mre1  kmen i kvítek májový, když kořen 
otráví mu nápoj lihový.“  Právě budova tehdejší školy slouží 
v současné kovidové době jako očkovací místo pro zaměstnance  
a pacienty. Není tedy dílem náhody, že v mysli přicházejících utkví 
verš se soudobým rýmem: „I statný mre kmen i kvítek májový, 
když kořen otráví mu  v i r  k o v i d o v ý.“ Tato zrekonstruovaná 
budova a tento zaktualizovaný verš představují jeden z mnoha 
důkazů toho, že léčebna nezestárla na těle ani na duši, pružně  
a moderně se vyvíjí dle dané doby, přičemž nezapomíná na odkaz 
svého zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzy.  

 
________________________________ 
1 mre = 3. osoba jednotného čísla nedokonavého slovesa mřít ve smyslu hynout  

 

Mgr. Jana Pauerová 

asistentka ředitele, PR 
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Hamzova odborná léčebna si připomíná svého zakladatele  
prof. MUDr. Františka Hamzu (7. 3. 1868 – 4. 6. 1930)                                      
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Koncem prosince 2020 došlo k havárii – zřícení části opěrné zdi u pavilónu G. Zabezpečení místa havárie, včetně 
komunikace nad ním, bylo operativně zajištěno zaměstnanci provozního odboru a následně byla zeď zakryta plach-
tou. Tím bylo zabráněno zatékání vody do poškozené části zdi a jejímu dalšímu možnému zhroucení.  

V průběhu ledna zeď prohlédl statik, který doporučil možnosti řešení – zajištění havarijního stavu, vypracování pro-
jektu pro opravu a realizace kompletní opravy. Způsob opravy jsme 
také konzultovali s vedoucí úseku památkové péče Městského úřadu 
v Chrudimi, který vykonává, v našem případě, státní dohled nad úze-
mím ochranného pásma hradu Košumberku. Z tohoto jednání vyply-
nula povinnost opravit zeď při zachování původního vzhledu 
(opuková stěna). 

V současné době zpracovává vybraná projektová kancelář projekt 
pro stavební povolení a realizaci stavby, po předání projektu bude 
následovat soutěž na dodavatele stavebních prací a vybraný dodava-
tel zajistí realizaci opravy. 

Plánovaný termín opravy je v polovině letošního roku.  

 

Martin Zoulík 
vedoucí TO 

 

Havárie opěrné zdi u pavilónu G                                                             

V sobotu 27. 2. 2021 se uskutečnil Předjarní koncert, který ve formátu on-line mohli sledovat jak pacienti  
a zaměstnanci Hamzovy léčebny, tak veřejnost. Tento koncert volně navázal na Adventní koncert, který byl k shlédnu-
tí již v prosinci minulého roku, a to rovněž v podobě on-line vysílání. O kulturní zážitek se postarala dlouholetá za-
městnankyně Hamzovy léčebny, fyzioterapeutka Milena Lněníčková, spolu se svým hudebním kolegou.   

Na základě kladných ohlasů posluchačů lze usuzovat, že se z těchto vystoupení stane vbrzku tradice. Navraťme se 
ovšem k Vašim začátkům.  

„Začínala jsem zpívat sama před mnoha lety. Původně pro dětské pa-
cienty, později i pro ty dospělé. Mezi dospělými pacienty se našla 
spousta výborných muzikantů, dokonce bývalých kapelníků, kteří měli 
chuť zahrát si společně. Nacházeli se v různých fázích onemocnění   
a bylo úžasné vidět, jak zvládali hru na mandolínu, foukací harmoniku 
nebo samotný zpěv.“ 

Váš sólový zpěv se postupem času změnil v duet díky panu Ondřeji 
Veselému.  

„Později se mnou začal vystupovat Ondra, což je zpívající kytarista na 
tzv. volné noze. Dojížděl do léčebny, kde jsme vystupovali ve všech 

pavilónech. V dnešní době sice vystupujeme pouze on-line, zato však nejen pro pacienty a zaměstnance Hamzovy lé-
čebny, nýbrž také pro obyvatele Luže a jiných míst. Zpíváme a hrajeme všem lidem pro radost.“ 

Pro velký úspěch zůstávají dosud aktivní elektronické odkazy již proběhlých koncertů: Adventní koncert: https://
www.youtube.com/watch?v=dExll2AfvA0. Předjarní koncert: https://www.youtube.com/watch?v=K_Ly7NPDKK Y. 
Již teď se těšíme se na pokračování Vašeho koncertování!  

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele, PR 

 

 
 

 

 

Na slovíčko se zpívající kytaristkou Milenou Lněníčkovou 



Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v únoru: 

Jílek Antonín                           - sanitář, pav. B 
Urbánková Pavlína                            - kuchař, OVS 

Nástupy do pracovního poměru v březnu: 

Sejkorová Aneta                                   - praktická sestra, pav. C /z rodičovské dovolené/ 
Hyxová Lenka, Mgr.                                     - fyzioterapeut, pav. E /z rodičovské dovolené/ 
Pešková Alena                              - uklízečka, pav. K 
Janovská Dana                                    - uklízečka, pav. SRJ 

Odborná stáž: 

V průběhu měsíce února  si v HL plnili odbornou stáž 3 stážisti - fyzioterapeuté. 

Výpomoc v nouzovém stavu: 

V měsíci březnu nastoupily 3 studentky zdravotnické školy. 
 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

 

V areálu Hamzovy léčebny, v prodejní 
místnosti pavilónu M, se nachází odběrová 
místnost pro testování AG testy na Covid-19. 

Kontaktní osobou je staniční sestra  
Lydie Šlechtová, tel.: 469 648 503.  

Odběrová  místnost je přístupná pro 
zaměstnance, pacienty a veřejnost  
v určenou provozní dobu viz tabulka níže.   

S sebou je nutné mít kartičku zdravotní 
pojišťovny. 

Tab.: Provozní doba  odběrové místnosti 

 

Mgr. Jana Pauerová 

asistentka ředitele, PR 

Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
15. března 2021 

 
 
Adresa: 
Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 
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Odběrová místnost pro testování AG testy na Covid-19 

Den Dopoledne pro zaměstnance Odpoledne pro veřejnost 

Pondělí 8:30 - 10:30 hod. --- 

Úterý 8:30 - 10:30 hod. --- 

Středa 8:30 - 10:30 hod. 13:00 - 16:00 hod. 

Čtvrtek 8:30 - 10:30 hod. --- 

Pátek 8:30 - 10:30 hod. --- 


