
V Centru historie, které je 
umístěno v upraveném suterénu 
pod Konferenčním sálem Hamzovy 
léčebny, se všichni zajímali o 
vystavené exponáty, z nichž 
některé pamatují ještě „císaře 
pána“. 
Ředitel léčebny při této příležitosti 
předložil hejtmanovi kraje projekt 
vybudování „Muzea zdravotnictví 
Pardubického kraje“ v Hamzově 
parku a arboretu, příhodně přímo 
ve vedlejší obytné budově. 
Muzeum by kromě historie 
Hamzovy léčebny mapovalo také 
vývoj zdravotnictví v Pardubickém 
kraji. 
Návrh byl pozitivně diskutován s 
tím, že se zodpovědní odborní 
pracovníci musí zabývat nejen 
otázkou nákladů, ale i právně 
organizačními otázkami.  
Muzeum zdravotnictví by bylo 
skvělým doplněním celého 
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Hamzovy léčebny 

Muzeum zdravotnictví Pardubického kraje 

Hejtman Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, radní 
pro regionální rozvoj Hana Štěpánová a další hosté, kteří se účastnili 
slavnostního otevření opravené Spinální rehabilitační jednotky, také 
navštívili Centrum historie Hamzovy léčebny.  

prostředí Hamzova parku a města 
Luže, které je již bezbariérově 
spojené lávkou s hradem 
Košumberkem. Na straně druhé 
oproti hradu je s parkem 
sousedící upravený prostor návrší 
s kostelem Panny Marie na 
Chlumku, také bezbariérově 
propojený díky vybudovanému 
výtahu. Vznikl by tak nový 
turistický cíl s velmi bohatou 
náplní a navíc s dnes již 
vybudovanou logistikou.  

 

MUDr. Václav Volejník, CSc. , ředitel HL 
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Procházejte, poznávejte, hledejte… 

 

 

Co jsem kdy mohl, uměl a stačil, 
snažil jsem se v lužském ústavu 
shromážditi v jedno.“ „Snažil 
jsem se, aby ústav nebyl zámkem 
vyvolených, ale aby sloužiti mohl 
každému skrofulosnímu dítěti 
individuelně a přece bez všeliké-
ho majetkového třídění. Ráz ne-
mocnice jest úmyslně jak v ústa-
vu, tak ve léčebné určují všechen 
ústavní život a pronikají všude i 
osnovu učební. Škola jest ovšem 
součástí tohoto vzorného hygie-
nického domova, od něhož ne-
může býti oddělena ani svým 
účelem, ani zařízením, ani osno-
vou, ani správou. Lékaři sluší, aby 
správně usoudil o povaze choro-
by, aby roztřídil nemocné dle 
chorobných projevů, aby vytyčil 
zdravotně potřebné a nutné po-
žadavky výchovy školské ve vol-
ném ovzduší, aby pozoroval žáka 
„doma“ i ve škole. Ve škole dítek 
tuberkulosních jest značnou mě-
rou lékař učitelem, učitel léka-
řem. Takové je to dvojí požehná-
ní zdejší: uzdravení tělesné a vy-
zbrojení ducha: jedno nemůže 
býti bez druhého, aby nepřestalo 
býti požehnáním. Velmi by se 
mýlil a těžce by hřešil, kdo by si 
myslil, že jen penězi a vším tím, 
co za peníze obstarati může, vy-

koná sociální péči zdravotní. Ne-
postačuje tu lékaři jen odborné 
poznání lékařské, ale je tu nutně 
třeba i zvláštního porozumění a 
vtipu, znalosti života, obětavosti 
a lásky.  

Ale sociální pomoc je povinna a 
může léčit ne příznaky, ale i pří-
činy choroby.“ (Hamza, 1923) 

 

K tomuto skutku nás částečně 
inspiroval plakát, vydaný při 
příležitosti oslav 90. výročí na-
rození dr. Hamzy, a který jsme 
získali darem od Hamzovy rodi-
ny do nově se rodícího Hamzo-
va archívu. „Ačkoli je bohatá 
historie Hamzovy léčebny po-
měrně dobře zpracovaná a ar-
chívně podložená, stále se ob-
jevují nové a nové dokumenty, 
fotografie, příběhy lidí - ať pa-
cientů či ošetřovatelů, čehož si 
nesmírně vážíme. 

Hamzovy myšlenky, léčebné a 
ošetřovatelsko - pečovatelské 
postupy jsou platné i v dnešní 
době a je až pozoruhodné, jak 
jsou reálné. Po celý měsíc bře-
zen můžete v Centru historie 
Hamzovy léčebny vidět dobové 
dokumenty týkající se profeso-
ra Hamzy a jeho rodiny, které 
jsou běžně ukryty v archívu.“ 

Takový je podtext nové tipovací soutěže Poznejte Hamzův park a arboretum, která začala dne 7. března 
při příležitosti 151. výročí od narození profesora Dr. Františka Hamzy a zahájí tak aktivity Hamzova března. 

Jana Zavřelová, DiS. 
referent PR, kultury a metodiky parku 
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  Zpráva z jednání RŘ HL č. 4 a 5 konaných 4. 3. a 18. 3. 2019 

EKONOMIKA: Vyhlašuje se STOP nákupům a částečně investicím a údržbě 
RŮZNÉ:  

  zvýšený výskyt spalniček 

   dotaz na KHS ohledně postupu 

  nelze proplatit zjištění protilátek ani samotné očkování z FKSP 
KRANIOPROGRAM 

 Náš návrh projednával výbor SRFM, následně předal MZČR  
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 Spolupráce s ERGOTEP 

 Memorandum o spolupráci s městem Luže 

 Zkouška vhodného technického vybavení lávky na hrad Košumberk za pomoci pacientů a zaměstnanců HL proběhla 
20. 3. 2019. Slavnostní otevření lávky a velikonoční program na hradě bude 13. 4. 2019 od 10 hod (sobota)  

MUDr. Alena Klapalová, N ZP  

  Řešena možnost navýšení košil pro sloužící lékaře 
 N RHB Bc. Ludmila Vopařilová:  

 Zprávy z jiných ZZ při překladu neodpovídají mnohdy skutečnosti, zprávy jsou nedostatečné 

 Informace o ocenění sanitáře ze SRJ – Jiřího Suchánka - GRATULUJEME 
Bc. Veronika Šťovíčková 

 Prodej knihy „Procházky Hamzovým arboretem“ bude zahájen při jarním otevírání HA – tj. 25. 4. 2019 
IA Lenka Kohoutová 

 Emailová adresa na všechny zaměstnance HL bude opět obsahovat tečku  
NEÚ Ing. Dagmar Voralová:  

 Připravuje analýzu nákladovosti  prádelny 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Plavání zaměstnanců z FKSP v bazénech Skuteč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Chrudim - bude probíhat stejně jako v 
minulém roce, termín přihlášení do 29. 3. 2019. 

 Byla podepsána smlouva s MUDr. Noskem na vakcíny proti klíšťové encefalitidě z FKSP 
N HTS Zdeněk  Doležal 

 Informoval o účasti na setkání zástupců ředitelů k předání informací o centrálním nákupu energií 

 Informace o reklamaci PVC SRJ pav. G 

 Informace o personální situaci na úseku TO - HTS. Pí. Zárubová byla pověřena dohledem nad stavbou pav. E a F. P. 
Hemerka zastupuje V TO. 

 Na Ministerstvu živ. prostředí  projednáváme další možné dotace na energetické úspory 

 Probíhá zateplování pavilonu E 

 Opravy komunikací v HL budou zahájeny 15. 4. 2019 
Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 



 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne: 28. 3. 2019 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení pracovního poměru v únoru: 
Němečková Bedřiška dělník v prádelně 
Mokrá Helena  sestra pavilonu I 
 

Nástupy do pracovního poměru v březnu: 
Janková Dominika  pracovník vztahů k veřejnosti, HTS /za prac.neschopnost/ 
Kašpar Radek  dělník v prádelně 

 
Odborná stáž: 
V průběhu měsíce března nastoupily na odbornou stáž v HL 2 stážistky – logopedie 

a 4 stážistky na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového měchýře muže. 

 
V březnu 2019 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
30 let  Mencová Věra sanitář pavilonu I 
 
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Václav Větvička: Procházky Hamzovým arboretem 

Výňatek z úvodu ke knize: 

Knize na cestu 

Otevíráte knihu, která vznikla k významnému jubileu, 150. 
výročí narození zakladatele léčebny v Košumberku 
MUDr. Františka Hamzy, ale také k 100. výročí vzniku 
Československa. 

Pro léčebnu vybral její zakladatel klimaticky a krajinářsky 
velmi vhodné místo pod hradem Košumberkem, ve městě 
Luži v okrese Chrudim; Luži dominuje významná barokní 
památka, poutní kostel Panny Marie na Chlumku. 

Jak hrad, tak kostel patří k významným památkám 
Pardubického kraje a jejich postavení je nadregionální. 
K nim se dnes řadí i Hamzův park a arboretum; to bylo 

založeno rovněž profesorem Hamzou jako přírodní podpůrný prostředek léčby. Tak 
jako unikátní léčebna svými výsledky, tak i arboretum se během času stalo vě-hlasným 
pro své dendrologické sbírky. Konstatovala to i Unie botanických zahrad České 
republiky, která Hamzovo arboretum přijala v roce 2016 jako řádného člena do svých 
řad.  Hamzovo arboretum v Luži – Košumberku je součástí Hamzovy odborné léčebny 
v Pardubickém kraji.           
                      Jana Zavřelová, DiS. 

referent PR, kultury a metodiky parku 

Nedávno mi Košumberští v léčebně sdělili, 
že to je letos (2018) už 20 let,  

co jezdím pod zdaleka viditelné dominanty Luže - zříceninu hradu Košumberka 
a poutní kostel na Chlumku. Jezdím častokrát, 

jako konzultant tamního arboreta, 
a proto se Vás v té to chvíli pokusím pozvat 

do míst, která jsou mně milá… 
Václav Větvička 


