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Hamzovy léčebny 

 
 

Za panem primářem MUDr. Františkem Bromem 

Hamzova léčebna se smutkem vzpomíná na primáře MUDr. 
Františka Broma, který zemřel 11. 11. 2019.  

Sekundární lékař a později primář MUDr. Brom byl věrným 
pracovníkem naší léčebny, do které nastoupil již po své 
promoci v roce 1983. Pod vedením prim. MUDr. Feltla se stal 
vyhledávaným odborníkem v konzervativní ortopedii. Pro 
léčebnu tehdy i zvláště významně vynikajícím znalcem 
problematiky Perthesovy choroby. Šíře jeho zájmů 
se neomezila jen na medicínu, ale stal se též velkým 
odborníkem v oblasti  digitalizace. Počítače, a vše s tím 
související, propojil se zdravotnictvím. Ani to nebylo vše. Díky 
svému exaktnímu  přístupu ke vědě byl dlouhá léta oporou 
léčebny i ve znalosti farmakoterapie. Stal se naším 
ultrazvukovým diagnostikem. Samozřejmě ovládal svůj další 
obor, tedy léčebnou rehabilitaci. Opíral se o své hluboké 
znalosti fyziologie. Připomenout je nutno jeho rozhled 
v kultuře. Každý též věděl, že byl i vynikající sportovec. To vše 
a mnoho dalšího zvládal s neuvěřitelnou pevnou vůlí, která 
mu pomáhala vítězit nad osudem. Těžké onemocnění 
doslova potlačil a žil další desetiletí s aktivitou, kterou mu 
mnohý mohl závidět. Jako primář  velkého oddělení trvale 
rozvíjel své pracoviště. Stal se dobrým vzorem pro mnoho 
dalších kolegů a kolegyň v léčebně, které učil a pomáhal jim. 
Stihl s námi a hlavně se svou milovanou rodinou ještě oslavit 
své teprve 62. narozeniny. 

Léčebna mu vzdává čest a jeho práce zůstává v tisících 
pacientech, kterým pomohl.  
Děkujeme i za ně i za sebe.   

Václav Volejník, CSc. 

ředitel léčebny 



lépe. Je poznat, že na dítěti ne-
šetřili.“ František Hamza, ale šel 
za svou vizí a tuberkulózní sana-
torium, jak víme, podle tohoto 
vzoru v Luži v roce 1901 založil. 
Dnes již také podle statistik ví-
me, že v letech 1901 – 1921 bylo 
v Hamzově tuberkulózním sana-
toriu léčeno 4208 dětských paci-
entů,  nichž zcela vyléčených 
bylo 2196 a zlepšených 1665. 
Bohužel si tato zákeřná nemoc 
vyžádala i 108 obětí, což se do 
roku 1960 vyšplhalo na smut-
ných 168. Vzpomeňte na ně 
spolu s námi v tiché vzpomínce…  
na podkladu knihy Ilony Borské – 
Kdo byl Hamza 
 

Bc. Veronika Šťovíčková,  
asistentka ředitele 
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Mezi účastníky 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 studen-
tem pelhřimovského gymnázia, 
když doktor z německého venko-
va, 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 Humpolec-
ké národopisné výstavy, v rámci 
kterých chodil po staveních a shá-
něl exponáty. Byl tak svědkem, 
v jak zanedbaných chalupách lidé 
žijí, viděl chrchlající starce s bato-
laty na klíně, děti s oteklými žláza-
mi, 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 za-
čít, ty ještě mají naději. Proto na-
stoupil svou studentskou praxi 
v dětské nemocnici se specializací: 
tuberkulóza dětského věku. Přede-
vším pak tuberkulóza mízních žláz 
– skrofulóza. A tehdy se také roz-
hodl, že až dostuduje, tak zřídí sa-
natorium pro děti s tuberkulózou. 
Hledal pro něj v Čechách místo 
v hezké krajině s mírným a zdra-
vým podnebí.  
Ruku v ruce s tímto bylo také roz-
hodnutí, že ve svém sanatoriu bu-
de přijímat i chudé, kteří si nemo-
hou dovolit zaplatit za léčbu. Vy-
cházel 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 

Zapalte svíčku za děti z Košumberka 

Hamzova léčebna pořádala v rámci Programu podpory zdraví dne 14. 11. 2019 akci 
„Znáte svoji hladinu cukru v krvi?“. Tato akce se konala v rámci kampaně ke Světovému 
dni diabetu, který byl stanoven na 14. listopadu na počest dne, kdy se narodil objevitel 
insulinu Frederick Banting. Byla určena zaměstnancům, pacientům i veřejnosti. 

Světovým logem diabetu je od roku 2007 modrý kruh. Kruh značí 
jednotu, ve které je síla úspěchu v boji proti nemoci. Modrá barva pak 
symbolizuje oblohu, kterou mají všichni lidé na planetě společnou.  
Nutriční terapeutky seznámily přítomné, jak by měl být sestaven 
jídelníček diabetiků a jaká je nutriční péče o diabetika v HL. V průběhu 
akce bylo pro účastníky připraveno měření glykémie, krevního tlaku, 
konzultace s nutričními terapeuty a malé občerstvení. Stravovací provoz 
léčebny připravil 3 druhy pomazánek vhodné pro stravování diabetiků: 
avokádová, z červené řepy a s pórkem, příloha celozrnné pečivo.  

Jaroslava Zavoralová 
Náměstek pro ošetřovatelství/Manažer kvality 

Znáte svoji hladinu cukru v krvi? 
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 Zpráva z jednání RŘ HL č. 15 a 16, konaného dne 21. 10. 2019 a 4. 11. 2019  

Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Informoval o obsahu schválené Úhradové vyhlášky. 
 Doporučuje svolat poradu vedení. Na programu by měly být obecné informace o financování provozu HL, 

o ekonomické situaci HL za r. 2019, vč. výhledu pro rok 2020, připomenutí nutnosti pečlivého zařazování 
pacientů do kategorií. 

 Informoval o účasti na konferenci INMED . 
 Budeme pokračovat v hledání finančních zdrojů na dokončení plánovaných akcí, např. vrátnice. 
 Informoval o závěrech z reakreditačního šetření. Poděkoval N Oš a celému týmu za úspěšné zvládnutí šet-

ření.  
 Seznámil s činností komise pro rehabilitaci – poradního orgánu ministra zdravotnictví. 

N Oš Jaroslava Zavoralová  
 Informovala o finančním daru 45 000 Kč určeném pro pořízení dlouhodobého majetku/investic - od 

Tipsportu – Amfóra k 45. výročí od založení Amfóry. 
 Předala informaci o nabídce pracovního oblečení pro personál, tzv. veselých zástěrek, od firmy HEDVA. 
 Informovala o kontrole parkování našich zaměstnanců v areálu. N HTS – při průjezdu vrátnicí, tj. přilože-

ním čipu, lze ihned zjistit, jaké parkování je na daný čip umožněno. 
 Připomíná nošení jmenovek, včetně zaměstnanců nezdravotnických pracovišť. 

N RHB Bc. Ludmila Vopařilová 
 Informovala o proškolování obsluhy nově pořizovaných přístrojů. 
 Informovala o účasti na robotickém symposiu v Kladrubech  

V PRAV Mgr. Markéta Mračnová 
 Byla vypravena odpověď na stížnost pacientky z pavilonu V. Stížnost byla uzavřena jako neoprávněná. 

Asistentka ředitele Bc. Veronika Šťovíčková 
 Pardubický kraj zapůjčí do HL venkovní panelovou výstavu k 30. výročí od Sametové revoluce s názvem: 

„Než přišla svoboda – Život v době normalizace“. Bude umístěna u pavilonu M od 18. 11. do 9. 12. 2019  
 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu (u Konferenčního sálu), proběhne ve čtvrtek 28. 11 od 15:30.  

IA Lenka Kohoutová  
 Probíhá audit na nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému se zaměřením na předběžnou 

řídící kontrolu u příjmů a výdajů, kontrolu VZ a technickou kontrolu. 

N PER Ing. Bohuslava Tefrová 
 K 15. 10.t.r. byl předán docházkový systém Vema. 
 V současné době nabízíme následující volné pracovní pozice: lékař a lékař v ambulanci Ortopedické prote-

tiky HL, stavební technik, asistentka N Oš,fyzioterapeut, ergoterapeut, zahradník.  
 Dodatečně do zápisu: odměny- na základě dobrých hospodářských výsledků léčebny Rada ředitele dopo-

ručuje Ř HL schválit vyplacení střediskových odměn ve výši 3.500,-- Kč/zaměstnance a doplatek na ma-
nažerské odměny ve výši 30%, a to ve výplatách za měsíc říjen.  

N EÚ Ing. Dagmar Voralová 
 Zaslána výsledovka za I. – III. čtvrtletí 2019. Předpokládáme pozitivní hospodářský výsledek za r. 2019. 

Jsou vykrývány všechny požadavky nákupů DDHM.  

N HTS Zdeněk Doležal  
 Byla dokončena projektová dokumentace na venkovní učebnu Merano.  
 Informace o investiční výstavbě - pavilon A, přípravě projektové dokumentace rekonstrukce pavilonu M.  
 Informoval o sázení cedrů u pavilonu C. 
 Informoval o proběhlé úspěšné recertifikaci OPT, provedené firmou NQA Jihlava.  
 Na příští rok chystáme v rámci akce energetické úspory zateplení budovy OKAL. 
 Byla provedena kontrola parkování na odstavné ploše u Andělské cesty - v tomto prostoru byla po pra-

covní době pouze dvě vozidla. Bude pokračovat v jednání s MÚ Luže o možném převodu pozemků, aby 
mohla být vybudována nová odstavná plocha. 

 Informoval o jednání se zástupci z MZ – HL je pro MZ spolehlivý partner s ohledem na bezproblémové 
realizace dotačních akcí  

  Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 

http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/vyberova_rizeni/2019/lekar_HL_2019.pdf
http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/vyberova_rizeni/2019/Lekar-v-ambulanci_OPT_2019.pdf
http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/vyberova_rizeni/2019/Lekar-v-ambulanci_OPT_2019.pdf
http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/vyberova_rizeni/2019/Stavebni-technik_2019.pdf
http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/vyberova_rizeni/2019/Inzerce_asistentka-NOs.pdf
http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/vyberova_rizeni/2019/fyzioterapeut_ergot_2019.pdf
http://www.hamzova-lecebna.cz/obrazky/dokumenty/vyberova_rizeni/2019/zahradnik_2019_WEB.pdf


 
 
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: 
15. listopadu 2019 
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Personální oddělení informuje 

 

 
Nástupy do pracovního poměru v říjnu 
Jirsáková Marie  sestra pavilonu V  /za pracovní neschopnost/ 
Maršík Jiří  lesník  /za pracovní neschopnost  
 
Ukončení pracovního poměru v říjnu 
Zlesáková Veronika, DiS.  sestra na RHB , pavilonu C 
Horáčková Simona, DiS. sestra pavilonu G  
Flídrová Jarmila  masér pavilonu E 
Maršík Jiří   lesník /PRO/ 
 
Nástupy do pracovního poměru v listopadu: 
Jeřábková  Nicol, Bc.  sestra pavilonu G  /z rodičovské dovolené/ 
Černá Monika  ošetřovatel pavilonu C 
Picková Petra   sestra pavilonu I  
 
Odborná stáž 
V průběhu měsíce listopadu nastoupili na odbornou stáž v HL 2 stážisté 
 – fyzioterapeuté (studenti navazujícího magisterského studia), 2 stážistky 
 – logopedie a 3 stážisté na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového měchýře muže. 
 
 
V listopadu 2019 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
25 let  Klenorová Naděžda účetní, administrativní pracovnice OPT  
 

     Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 
 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Veselé zástěrky 

18. 11. - 9. 12.   NEŽ PŘIŠLA SVOBODA aneb Život v době normalizace 
 Pardubický kraj zapůjčil do HL venkovní panelovou výstavu k oslavě 
 30. výročí od sametové revoluce. Umístění u pavilonu M.  
 Vernisáž proběhne 18.11. od 15.00 

23. 11.   Klub Cestou necestou, Indie - Konferenční sál HL od 15.30 
28. 11.   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v blízkosti Konferenčního sálu od 15.30 
28. 11. - 29.11.  Vánoční výstava v ergodílnách pavilonu F 

Hamzova léčebna dostala darem od akciové 
společnosti Hedva Moravská Třebová "Veselé 
oblečení". Tyto originální oděvy vyrábí ve 
spolupráci s uznávanou českou návrhářkou 
Marií Zelenou. Krásné veselé zástěrky osobně 
předal krajský radní pro zdravotnictví Ladislav 
Valtr sestřičkám na pavilonu M. Hlavním po-
sláním veselého oblečení, které si zdravotnic-

ký personál obléká na klasické nemocniční oblečení, je odvádět pozornost dětí 
od vyšetření nebo jim zpříjemnit pobyt ve zdravotnickém zařízení. Obrázky tvo-
ří jednoduché příběhy, o kterých můžou s dětmi mluvit. Tím jim dodají důvěru 
a jsou pro ně kamarády.                   Bc. Veronika Šťovíčková, asistentka ředitele 

Pozvánka na akce 


