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Hamzovy léčebny 

V letošním roce uplynulo již 85 let od úmrtí zakladatele léčebny v Luži-
Košumberku, profesora MUDr. Františka Hamzy. Hamzova léčebna, která 
je největším rehabilitačním ústavem v České republice, se ke svému „otci 
zakladateli“ hrdě hlásí a snaží se maximálně naplňovat jeho odkaz.  

pro skrofulosní děti podlehli někte-
ré z forem zákeřné tuberkulózy, 
a z nějakých důvodů nebyli nebo 
nemohli být převezeni a pochováni 
v jejich rodišti.  
Od roku 2011 probíhá díky spolu-

práci Hamzovy léčebny a města 
Luže systematická údržba tohoto 
místa zahrnující vedle ozelenění 
i například restaurátorské práce na 
soše Krista. Bohužel většina hrobů 
je po sto letech již ve špatném sta-
vu, některé z nich jsou již pouze 
naznačeny navršenou zeminou, bez 
náhrobních kamenů, případně 
s kameny poškozenými a bez čitel-
ných nápisů. Proto jsme se rozhodli 
památku těchto dětí trvale připo-
menout jako celistvý prostor 
s umístěním pamětní desky.  

Vedle trvalého úsilí o rozvoj zaříze-
ní a snahy o poskytování co nejkva-
litnější odborné péče, cítíme povin-
nost udržovat a rozvíjet areál lé-
čebny a Hamzova parku a rovněž 
uchovávat pro další generace histo-
rické artefakty a místa spojená 
s činností profesora Hamzy v Luži 
a okolí.  Součástí této péče je 
i údržba rodinné hrobky rodiny 
Hamzových (jakkoli je v ní uložen 
pouze Hamzův nejmladší syn Bo-
žej) a dalších pietních míst v areálu 
lužského hřbitova.  Hlavním mís-

tem je velký prostor v jihozápadní 
části, kterému vévodí socha Krista 
od sochaře Josefa Reila, a kde byli 
v první polovině 20. století pohřbí-
váni dětští pacienti, kteří během 
léčby v tehdejším Zemském ústavu 

Děti pochované na lužském hřbitově nově 
připomíná pamětní deska 
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U příležitosti tradiční lužské pouti 
v neděli 16. srpna za přítomnosti 
zhruba dvou desítek přítomných 
tuto desku odhalili ředitel Hamzo-
vy léčebny MUDr. Václav Volejník, 
CSc. a starosta města Luže Radek 
Zeman. Památku 168 dětí pohřbe-
ných v pietním místě připomíná na 
desce mimo jiné i verš převzatý 
z jednoho z dětských náhrobků: 

„Odešel nám v dálný kraj, 
kam cesta všech nás vede. 

Ach bolno jest nám, bolno zde, 
že ztratili jsme tebe.“ 

Jsme rádi, že si návštěvníci Luže, 
mezi kterými je mnoho bývalých 
i současných pacientů Hamzovy 
léčebny, budou moci konečně dů-
stojným způsobem připomenout 
nešťastné „děti z Košumberka“ 

a uvědomit si, jak velký pokrok 
udělala lékařská věda za posled-
ních sto let, i když, jak připomněl 
ve svém projevu ředitel Hamzovy 
léčebny Václav Volejník, není vše-
mocná a nedokáže dělat zázraky.  

Dne 22.4.2015 byly v Hamzově 
léčebně zahájeny práce na rekon-
strukci trafostanice, rozvoden 
elektrického proudu a náhradní-
ho zdroje. Cílem této akce byla 
výměna zastaralého stávajícího 
zařízení za nové, dostatečně di-
menzované na vyšší předpokláda-
né zatížení. 
Celá rekonstrukce kompletního 
energetického zázemí, které záso-
buje elektřinou celý areál léčeb-
ny, trvala pouhých 12 týdnů 
a byla úspěšně dokončena 14. 7. 

2015. Rekonstrukce se navíc pro-
váděla bez omezení za plného 
provozu léčebny, což si vyžádalo 
důkladnou přípravu a vypracování 
přesného plánu organizace jed-
notlivých prací. 
Touto rekonstrukcí bylo v hlavní 
trafostanici vyměněno zastaralé 
silové trafo za nové moderní nízko 
ztrátové. Dále došlo k výměně 
všech silových rozvaděčů v hlavní i 
podružné elektrické rozvodně. 
Bylo nutné také posílit kabelové 
propojení mezi hlavní a podruž-
nou rozvodnou. Původní nedosta-
čující náhradní zdroj byl nahrazen 
novým s vyšším výkonem, který 
nyní pokryje bez omezení odběr 
celého areálu léčebny. 
Veškeré práce provedla a úspěšně 
dokončila firma ATICO s.r.o. Pra-
ha, která odvedla kvalitní práci při 

dodržení předem dohodnutého 
termínu. Rekonstrukce si vyžádala 
investiční prostředky ve výši 7,7 
mil. Kč, které zčásti pokryla čtyř 
a půlmiliónová dotace Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
Po této rekonstrukci je celá ener-
getická síť zajišťující dodávku elek-
třiny do areálu léčebny stabilnější, 
spolehlivější a výkonnější, a to 
i v případě nouze při dodávce elek-
třiny z náhradního zdroje. 
 

Rekonstrukce trafostanice v Hamzově léčebně 
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Dne 30. září se v Hamzově od-
borné léčebně pro děti a dospělé 
v Luži-Košumberku pod záštitou 
ředitele léčebny MUDr. Václava 
Volejníka, CSc. uskuteční odbor-
ná konference nazvaná Nová 
generace akreditačních standar-
dů SAK a Vývoj dokumentování 
péče pacienta.  
V prvním bloku konference ředi-
tel Spojené akreditační komise 
MUDr. David Marx, Ph.D. a jeho 
zástupce MUDr. František Vlček, 
Ph.D. představí nové akreditační 
standardy pro zdravotnická zaří-

zení následné péče platné od 
1. září letošního roku. 
Druhý blok konference bude vě-
nován problematice dokumento-
vání péče pacienta s cílem vyvolat 
diskusi směřující ke zjednodušení 
a zkvalitnění v současnosti použí-
vaných formulářů.  Tomuto téma-
tu se bude věnovat PhDr. Marie 
Zvoníčková ze 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, zástupce firmy 
Promedica Group Ludmila Kjuču-
ková seznámí účastníky s mož-
nostmi v oblasti zavádění elektro-
nické dokumentace, s přímou zku-

šeností s používáním elektronické 
dokumentace ve zdravotnickém 
zařízení následné péče se podělí 
Mgr. et Bc. Marie Brilová, MBA 
z Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
v Benešově. Konferenci, která bu-
de ohodnocena v rámci systému 
celoživotního vzdělávání nelékař-
ských zdravotnických oborů, pořá-
dá Hamzova odborná léčebna pro 
děti a dospělé v Luži-Košumberku 
ve spolupráci s Aesculap Akademií. 
Partnery konference jsou Promedi-
ca Group Praha a Všeobecná zdra-
votní pojišťovna ČR. 
 

Konference Nová generace akreditačních standardů SAK  
a Vývoj dokumentování péče pacienta 

Rekonstrukce pavilónu I je sice za námi, ale další práce na zlepšování podmínek pro pacienty pokračují. 
Vedle instalace nového dorozumívacího zařízení pro lepší komunikaci pacientů s personálem probíhá i vel-
ká rekonstrukce jízdárny financovaná z prostředků poskytnutých Nadací Kooperativy.  
Po odstranění středové zdi se opticky výrazně zvětšil celý vnitřní prostor jízdárny, která by měla v září začít 
znovu sloužit svému účelu. Bližší informace o rekonstrukci a reportáž ze slavnostního otevření přineseme 
v příštím Zpravodaji. 

Rekonstrukce kryté jízdárny 
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Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v červenci: 
Faltysová Vlasta   sanitář pavilónu G /za pracovní neschopnost/ 
Nováková Petra   všeobecná sestra pavilónu M /z rodičovské dovolené/ 
Rejkubová Lucie   uklizeč pavilónu I 

Ukončení pracovního poměru v červenci: 
Skálová Klára   ošetřovatel pavilónu G  

Nástupy do pracovního poměru v srpnu: 
Sikorová Aneta   sanitář pavilónu F 
Jetmarová Hana   uklizeč pavilónu I 
Slavík Petr    sanitář pavilónu C 
Grimlová Irena   dělník v prádelně /za pracovní neschopnost/ 
 
V srpnu nastoupilo 8 brigádníků na výpomoc při úklidu, dále do parkové údržby a prádelny 
Stážistů bylo v tomto měsíci přijato 10, a to převážně studentů v oboru fyzioterapie. 

 
 
 
V srpnu 2015 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

 

25 let  Tomanová Eva, DiS.  všeobecná sestra pavilónu G 
30 let  Šlechtová Lýdie  staniční sestra pavilónu F 
35 let  Filipiová Růžena  všeobecná sestra pavilónu E 
   Kalábová Iveta  sanitář pavilónu A  
   Vostřelová Jarmila  vrchní sestra pavilónu A, B 
   Štolhofová Dana  fyzioterapeut pavilónu C 
   Novotná Alena  staniční sestra pavilónu C 
   Salášková Zdeňka  fyzioterapeut pavilónu K 
40 let  Benešová Alena  vedoucí rehabilitace pavilónu F 
   Kamenická Stanislava fyzioterapeut pavilónu E 
   Vavroušková Jitka  fyzioterapeut pavilónu G 
   Smělá Hana   fyzioterapeut pavilónu V 
   Burešová Miroslava fyzioterapeut pavilónu V 
50 let  MUDr. Hůrka Vladimír lékař pavilónu V 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 
 

Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER, PAM 

Kolem KINECTU bude v září rušno. Nejprve čeká Hamzovu 
léčebnu prezentace spolupráce s pardubickou Střední prů-
myslovou školou elektrotechnickou na výstavě ElectroTech-
nica & IT, která se koná ve dnech 24. - 26. září na výstavišti 
IDEON v Pardubicích. Poté se 30. září tým lékařů 
a fyzioterapeutů pod vedením N ZP A. Klapalové chystá pre-
zentovat KINECT na odborné konferenci zaměřené na robo-
tickou rehabilitaci v Praze. S velkou radostí také oznamuje-
me, že náš spolupracovník a učitel Střední průmyslové školy 
elektrotechnické v Pardubicích, pan Ing. Pavel Čáp, byl nomi-
nován na prestižní ocenění Duhové křídlo. 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Nominace na cenu Duhové křídlo 


