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ABSTRAKT 

Cílem rigorózní práce je na základě archivních pramenů a literatury zachytit co 

nejucelenější obraz vzniku a historického vývoje ústavní základní školy při sanatoriu 

Františka Hamzy v Luži včetně pedagogického přístupu a názorů jejího zakladatele  

prof. MUDr. Františka Hamzy, učebních osnov, průběhu vyučování a specifik této školy. 

Tato škola byla 1. ústavní základní školou ve střední Evropě. Teprve později začaly 

vznikat další při nemocnicích a léčebných zařízeních. Dodnes plní zejména vzdělávací a 

výchovnou funkci, která má důležitý pozitivní vliv při procesu uzdravování dítěte, protože 

odpoutává jeho myšlenky od nemoci, bolesti, strachu a pomáhá překonat smutek 

z odloučení od rodiny. 
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ABSTRACT 

The aim of the thesis is based on archival sources and literature to capture the most 

complete picture of the historical development of constitutional fundamental schools, 

including the pedagogical approach and the ideas of its founder Prof. Francis Hamza MD, 

the curriculum, the teaching and the specifics of this school. This school was the First 

Constitutional Elementary School in Central Europe. It only later began to emerge at other 

schools, hospitals and other medical facilities. And today, the school performs particularly, 

education and the educational function, which has a significant positive impact on the 

healing process of the child, because her thoughts move away from illness, pain, fear and 

are helped to overcome the sadness of separation from the family. 
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1 Úvod 

Téma rigorózní práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o problematiku 

dětské tuberkulózy. V této souvislosti jsem se seznámila i se sanatoriem  

prof. MUDr. Františka Hamzy v Luži, který byl prvním tuberkulózním ústavem svého 

druhu u nás. Léčebnou péči nabízel širokým vrstvám obyvatel, což ho odlišovalo od řady 

evropských významných sanatorií určených jen těm nejbohatším.  

Studie zakladatele ústavu prof. MUDr. Františka Hamzy s názvem „Školská 

výchova dětí skrofulosních“ z roku 1909 mne zaujala svými nadčasovými myšlenkami 

nejen z oblasti vzdělávání. Proto jsem se rozhodla zmapovat historii této ústavní základní 

školy, která byla vůbec 1. ústavní školou ve střední Evropě. Velice si vážím náročné práce 

tohoto lékaře, spisovatele, vědeckého pracovníka a učitele, který má významnou roli 

v dějinách medicíny. Díky svým činům a modernímu myšlení se zapsal do dějin několika 

protituberkulózních ústavů a léčebně-sociálních zařízení včetně Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně. Stejně tak si vážím náročné práce učitelů sanatoria, kteří 

byli nositeli vzdělanosti a v podstatě i rodinou každého žáka. Vzhledem ke zdravotnímu 

stavu dětí s tímto závažným onemocněním je čekal nesnadný úkol.  

Cílem rigorózní práce bylo na základě archivních pramenů a literatury zachytit co 

nejucelenější obraz vzniku a historického vývoje ústavní základní školy včetně 

pedagogického přístupu a názorů jejího zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzy, 

učebních osnov, průběhu vyučování a specifik této školy. S pomocí pamětní knihy jsem 

zachytila i problémy, se kterými se museli jeho představitelé setkávat v době  

1. světové války. Výzvou pro mě byla i skutečnost, že téma historie školy ještě nebylo 

nikde zpracováno.  

Hamzova ústavní škola v letošním roce slaví už 107. výročí své existence, proto 

jsem pro své podrobnější bádání vymezila kratší úsek, který mapuje vznik a historický 

vývoj ústavní školy do té doby, kdy v ústavu působil její zakladatel prof. MUDr. František 

Hamza. Z časového hlediska se jedná o rok 1923, tedy rok Hamzovy rezignace na svou 

funkci zdravotního inspektora ze dne 20. 2. 1923. Stalo se tak kvůli nerespektování jeho 

základních požadavků a strategie léčby. Vývoj školy po jeho odchodu až do současnosti 

jsem v etapách shrnula do samostatné kapitoly.  
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Práce je rozdělena na čtyři části. První z nich je věnována tuberkulóznímu 

onemocnění a založení sanatoria prof. MUDr. Františka Hamzy v Luži se zaměřením na 

zajímavé a důležité okamžiky v jeho existenci. Druhá, hlavní část, se zabývá založením 

ústavní školy a pedagogickým přesvědčením profesora Hamzy, dále organizační 

strukturou, pedagogickým přístupem, specifikami školy, metodami, průběhem vyučování a 

dalšími významnými událostmi v chodu školy. Zároveň je zde zachyceno promítnutí  

1. světové války na chod ústavu a kapitola je uzavřena Hamzovou rezignací. Třetí část 

mapuje vývoj školy po jeho odchodu až po současnost. Závěrečná čtvrtá část je věnována 

klíčové osobnosti sanatoria, tedy zakladateli prof. MUDr. Františku Hamzovi. 
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2 POSTUPY A METODY PRÁCE 

Studium literatury 

Prvním faktorem, který určuje zpracování historických poznatků, bylo přesné 

vymezení úseku historie, jenž byl zkoumán. Ke každému tématu bylo potřeba 

nashromáždit tolik materiálu, aby bylo možné historickou skutečnost nejen rekonstruovat, 

ale i poznat a pochopit její podstatu a všechny důležité rysy a souvislosti. Pramenná 

základna musela být v kvantitativním i kvalitativním smyslu tak široká, aby jejím 

prostřednictvím a dalšími vědeckými postupy a metodami bylo možné pravdivě poznat 

historickou skutečnost. 

V heuristické etapě, tedy po zjištění a shromáždění příslušného okruhu literatury a 

pramenů, bylo přikročeno k jejich studiu. V průběhu dalšího výzkumu byl tento okruh stále 

doplňován a rozšiřován až do ukončení celé práce. Při studiu literatury bylo třeba začít 

s pracemi nejnovějšími, které nejlépe informovaly o rozsahu dříve vydané literatury a  

o okruhu použitých pramenů. Zároveň však nebylo možné opomenout ani práce starší, 

zvláště ty, které se bezprostředně týkaly tématu práce. 

Obsahová analýza dokumentu 

Metoda analýzy dokumentů spočívá v určení hlavních hledisek analýzy. Je potřeba 

sestavit systém kategorií, podle kterých se budou údaje třídit a vyhledávat. Podstatou této 

metody je výběr podstatných dat, jejich shrnutí (syntéza) a následná obsahová 

interpretace.1 

Tato metoda byla použita v kapitole 2, která popisuje historii sanatoria, dále 

v kapitole 3, která zpracovává historii ústavní školy do roku 1923, stejně tak v kapitole 3, 

která mapuje historický vývoj školy po odchodu zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzy 

až po současnost, a zároveň i v kapitole 4, která sleduje zakladatelův život od narození až 

po jeho smrt.  

Komparativní (historickosrovnávací) metoda  

 Metoda je založena na komparaci, kterou jsou sledovány různé cíle. Od 

elementárního určení shod a rozdílů mezi několika objekty až po vysvětlení příčinných 

                                                 
1 HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 
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vztahů a vyložení shodných rysů studovaných jevů a procesů.2 V této práci bylo metody 

využito v kapitolách 2, 3 a 4 s cílem posoudit charakteristiky známého objektu  

(v tomto případě sanatoria a ústavní školy) a zjistit, v čem jsou specifické a v čem obecné.   

Progresivní metoda  

Progresivní metoda je metodou, která se v zásadě shoduje s diachronním přístupem 

k historické skutečnosti. Jsou v ní sledovány a zachycovány minulé události tak, jak po 

sobě následovaly, od doby starší k době novější (popis historické skutečnosti paralelně 

s tím, jak probíhal historický proces).3 

Tato metoda byla využita v kapitole 2, která sleduje vývoj sanatoria, dále 

v kapitolách 3 a 4, které pojednávají o vývoji ústavní školy, a zároveň i v kapitole 5, která 

sleduje život zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzy. 

Metoda analýzy a syntézy  

Analýza a syntéza ve vědeckém poznávání označují rozkládání celku na části a 

proces opětného spojování v celek. Rozčlenění celku na části pomáhá odhalovat různé 

stránky a vlastnosti jevů a procesů, jejich stavbu, protikladné tendence aj.  

Po určité analýze se opět snažíme dostat k původnímu celku. Dochází k syntéze, 

utváří se nová myšlenková ucelenost. Upevňují se v ní podstatné a typické znaky pro 

analyzovaný jev nebo proces.4 Tato metoda byla uplatněna v kapitolách 2, 3 a 4 

zabývajících se historií sanatoria a ústavní školy.  

 

 

 

                                                 
2  Tamtéž. 

3   ZWETTLER, Otto, Libor VYKOUPIL, Jaroslav VACULÍK a František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu 

a technika historikovy práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 

4   HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu.  
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3 Sanatorium MUDr. Františka Hamzy v Luži 

3.1 Tuberkulózní onemocnění  

Povinná hlášení o příčinách smrti jsou podle Svobodného a Hlaváčkové (2004) od 

roku 1851.5 Zdravotní péče se v českých zemích řídila základním říšským zákonem  

z 21. prosince 1867 (č. 141 ř. z.), který stanovil povinnost říšské rady zabývat se zdravotní 

legislativou. Teprve zákon z roku 1870 konkrétně upravil organizaci veřejné zdravotní 

služby. Na zdravotníky, nemocnice, ústavy, porodnice a nalezince tak měla dohlížet státní 

správa, která měla nadále povolovat zřizování soukromých ústavů.6 V důsledku toho také 

došlo k významnému rozvoji všech typů nemocnic. „V roce 1900 již bylo v Čechách 76 

veřejných a 89 soukromých nemocnic; na Moravě 13 veřejných a 53 soukromých a ve 

Slezsku 5 veřejných a 20 soukromých.“7 Pokračovala také specializace veřejných a 

soukromých lůžkových zařízení. Úřady také nezapomínaly na to, aby v nemocnicích byla 

zvláštní lůžka pro případ vypuknutí epidemie. V případě jejího propuknutí se vedle toho 

zřizovaly ad hoc epidemické nemocnice (např. v případě cholery, tyfu, neštovic…). 

Zdravotní stav obyvatelstva byl ovlivňován řadou faktorů. Jedním z nich byla 

především dostupnost lékařské péče a dohled nad hygienickými opatřeními. Důležitá byla 

nezávadnost vody, kanalizace, použití dezinfekčních prostředků apod. Velký vliv na zdraví 

obyvatel měla také prevence, díky níž došlo k výraznému snížení úmrtnosti na neštovice. 

Jistých úspěchů bylo dosaženo i v boji proti břišnímu tyfu. Přísná hygiena vody, přesnější  

i včasnější diagnostika a izolace nemocných pomohly v poslední čtvrtině 19. století snížit 

úmrtnost i na toto onemocnění. 

Největším a prakticky neřešitelným problémem tohoto období zůstávala 

tuberkulóza. Bez ohledu na Kochův objev jejího bacilu v roce 1882 nepovažovala většina 

obyvatelstva, včetně lékařů, tuto chorobu za nakažlivou. Teprve s odstupem času se 

začínaly brát vážně zdravotní předpisy z přelomu století (plivátka ve školách a veřejných 

místnostech, výstrahy před líbáním tuberkulózních pacientů na ústa apod.) Pojem 

tuberkulóza byl spojován pouze s plicní formou tohoto infekčního onemocnění. Ostatní 

                                                 
5 SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004.  

6 PREININGER, Vladimír. Sbírka zákonů a nařízení ve zdravotnictví se zvláštním zřetelem ku zemím  

Koruny české. Praha: Bursík & Kohout, 1900. 

7 SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Dějiny lékařství v českých zemích, s. 137. 
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druhy byly považovány za běžné nemoci. Na rozdíl od jiných přenosných nemocí úmrtnost 

na tuberkulózu stoupala. Patřila mezi choroby, které byly výrazně ovlivňovány sociálními 

faktory. Nejvyšší mortalita byla v posledním desetiletí 19. století zaznamenávána 

v průmyslových oblastech na severu a severovýchodě Čech (okolo 6 %), podobně na tom 

byla Praha a Brno. Vedle průmyslových oblastí byla vysoká dětská úmrtnost také 

v chudých zemědělských oblastech.8 Tuberkulóza byla až do r. 1934 hlavní příčinou smrti. 

Teprve v polovině třicátých let ji nahradily nemoci srdce a cév.9  

Tuberkulóza byla veřejností chápána také jako choroba dospělého člověka, což byl 

velký omyl. Důležitým poznáním lékařské vědy bylo zjištění, že se jedná v prvé řadě  

o chorobu dětskou. „Jednalo se o nakažlivou chorobu, jejíž nákazu šířila zcela nepatrná, 

velmi prostince ustrojená rostlinka (z říše bakterií), obyčejná tyčinka (bacil), sotva několik 

tisícin milimetru dlouhá, nazvaná tuberkulózní bacil.“10 Stopami po tuberkulózní 

osteomyelitidě11 už mohly být skvrny na prehistorických skeletech. Můžeme tedy 

předpokládat, že kosti faraónů v Sakkáře jsou s největší pravděpodobností rozežrány právě 

touto výše zmíněnou „prostince ustrojenou rostlinkou z říše bakterií“.12 Jak uvádí 

spisovatel Adolf Branald ve své knize Ztráty a nálezy (1961): „Tak prastarý bacil, vraždící 

podnes s mladistvou drzostí.“13  

Tuberkulózních bacilů bylo velmi mnoho a člověku byl nejvíce nebezpečný bacil 

tuberkulózy lidské (b. typi humani), který byl zdrojem nejčastějších tuberkulózních 

onemocnění lidského těla. „Ne tak často a ne tak nebezpečně (ač přece význačně) 

poškozuje člověka (zvláště u  věku dětského) bacil tuberkulosy zvířecí hovězího dobytka  

(b. typi bovini).“14  V typu lidském byly rozeznávány různé typy a tvary: „Překvapují nás 

                                                 
8   Tamtéž. 

9   SCHOTT, Heinz. Kronika medicíny. 1. vyd. Praha: Fortuna Print, 1994. 

10 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích. Praha: Zemský správní výbor 

v Čechách, 1923, 78 s. s přílohami, inv. č. 1834, sine sign, kniha č. 876, fond Hamzova dětská léčebna 

Luže, Košumberk, Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA v Zámrsku), s. 9–10. 

11  Osteomyelitida znamená zánět kostní dřeně, který je způsoben bakteriemi. Viz heslo 

OSTEOMYELITIDA.  

In: VOKURKA, Martin. Praktický slovník medicíny. 2. rev. vyd. Praha: Maxdorf, 1994, s. 241. 

12  BRANALD, Adolf. Ztráty a nálezy. Praha: Československý spisovatel, 1961.  

13  Tamtéž, s. 28. 

14 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku, s. 10. 
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tu zvláště zrnité tyčinky, zrnka (Muchova granula) a zárodky, proudící i v krvi.“15 Vedle 

nakažlivých bacilů v typu zvířecím existovaly i méně zhoubné bakterie, které byly člověku 

neškodné. Zajímavým poznáním byl fakt, že lidskému organizmu může škodit nejen bacil 

živý, ale i zbytky mrtvých bacilárních těl. K šíření této vysoce nakažlivé nemoci přispívaly 

významné sociální choroboplodné zdroje, mezi které patřily:  

  „závady ovzduší,  

 závady bytové, 

 závady výživy, 

 závady povolání a práce, 

 závady ochuzování a chudoby (hospodářské bídy), 

 závady nečistoty a nepořádku, 

 závady ústroje (šatů, prádla), 

 závady životosprávy, 

 závady nevědomosti, 

 závady výchovy,  

 závady charakteru (nedostatek kultury srdce a sociálního cítění)“.16   

Mezi klinicky zjevné tuberkulózní poruchy dětského organizmu patřilo onemocnění 

mízních žláz, sliznic, kůže, kostí a kloubů, stejně tak nemoci cest dýchacích, očí, uší či 

různých tkání a ústrojí. Rozvoj tuberkulózy bylo možné rozdělit do tří vývojových období: 

 První období  

Infekce nejčastěji propukla v dětském organizmu. Ze začátku nebylo 

onemocnění evidentní, nebo onemocnělo místo usídlení bakterie a následně 

jemu příslušné mízní žlázy. Nejčastěji byla onemocněním napadena plicní 

tkáň a potom mízní žlázy průduškové. Právě tuberkulóza mízních žláz 

průduškových (peribronchiálních) byla typická u dětí. 

                                                 
15 Tamtéž, s. 10. 

16  HAMZA, František. Úvahy o sociální péči zdravotní. Praha: Min. veř. zdravotnictví a těl. výchovy, 1921, 

s. 11. 

http://katalog.npmk.cz/authorities/701155
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 Druhé období  

Infekce už napadla i další tkáně a ústrojí, často opět v dětském organizmu. 

Nejčastěji onemocněly mízní žlázy, sliznice, kůže, kosti a klouby. Velkým 

nebezpečím byla zejména tuberkulóza mozkových blan a bacilární záplava 

organizmu (miliární). 

 Třetí období  

Tuberkulóza se restringovala nejčastěji těžkým plicním onemocněním 

dospělého člověka. Plicní tkáň se až rozpadala a po rozpadlé tkáni zbývaly 

dutiny (kaverny). Tuberkulózní zánět a rozpad plic býval nejčastěji 

poslední, závěrečnou fází tuberkulózy a jí přidružené nákazy. Tato fáze byla 

typická pro dospělého člověka a u dětí dostupovalo onemocnění do třetího 

období velmi zřídka.17   

První protituberkulózní ústav v našich zemích založil v roce 1901  

prof. MUDr. František Hamza (viz příloha č. 3) v Luži a byl i u vzniku dalších dětských 

léčeben (v Dolním Smokovci, Šumperku a Cvikově).18 Druhé protituberkulózní zařízení a 

zároveň první dispenzář19 založil jeho bývalý učitel prof. MUDr. Emerich  

Meixner (1847−1920). Jeho snahou bylo zamezit výskytu tuberkulózy, proto odjel do 

zahraničí (Belgie, Francie). Ve Francii se seznámil s protituberkulózním dispenzářem, 

který založil Albert Calmette v Lille.  

Po svém návratu dal podnět pro zřízení prvního protituberkulózního dispenzáře 

v Praze, který zahájil svou činnost v roce 1905 v letohrádku Amerika (ulice ke Karlovu, 

později byla zakoupena samostatná budova v Kateřinské).20 Protituberkulózní preventivní 

péče tak dostala institucionální podobu, kterou později prof. MUDr. František Hamza 

podrobněji propracoval v návrhu lidových ústavů sociální péče.  

                                                 
17 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

18  SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Dějiny lékařství v českých zemích. 

19 Dispenzář znamenal bezplatnou lékařskou poradnu, tedy místo, kde se rozdávaly léky, viz heslo 

DISPENZÁŘ (lat. Dispenso-rozdělovat, rozvažovat; penso-vážit) In: VOKURKA, Martin. Praktický 

slovník medicíny, 1994, s. 71. 

20 Vlastní životopis prof. MUDr. Františka Hamzy, 904 II.B.4/2, kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna 

Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 



 - 16 - 

Díky institucionalizaci tak mohlo dojít k rozvoji činnosti „Spolku pro zřizování a 

vydržování léčeben pro nemoci plicní v Království českém, Markrabství moravském a 

Vévodství slezském“, který vznikl hned v roce 1899. Členy spolku byli lékaři, kteří se 

věnovali plicní formě tuberkulózy, a dále také živnostníci, řemeslníci a církevní 

hodnostáři. V roce 1905 tento spolek založil sanatorium pro nemocné skrofulózou a 

tuberkulózou v Žamberku, které bylo určeno pouze pro dospělé. Sanatorium neslo název 

„Albertinum“ a bylo  pojmenováno  po tamním rodákovi,  kterým byl významný 

český  chirurg prof. MUDr. Eduard Albert21.  

V roce 1908 byl vybudován dětský ústav ve Cvikově a postupně začaly být 

otevírány i další léčebny pro dospělé. Dne 2. února 1916 byla otevřena léčebna na Pleši a 

do roku 1918 vznikly ústavy Jablunkov, Paseky, Janov, Prosečnice, Jevíčko a další. 

Zakládání léčebných ústavů bylo v reakci na rozšíření nakažlivé nemoci. Právě Hamzova 

lékařská generace se rozdělila na dvě paralelní skupiny. Jedna z nich se zaměřila na boj 

proti rakovině (Maydl, Skalička, Jedlička…) a druhá na boj s tuberkulózou. Na konci 

svého života se i Hamza zapojil do intenzivního boje proti rakovině v Brně a vypracoval 

stanovy pro Masarykův onkologický ústav.22    

3.2 Založení sanatoria Františka Hamzy v Luži 

Jak uvádí Marečková (2009): „Již po promoci se František Hamza rozhodl pro 

systematický postup při léčbě rozšířené a tehdy neléčitelné sociální nemoci – tuberkulózy, 

které se věnoval v rámci studijní praxe na dětské klinice.“23 Dle Borské (2012) se později 

několikrát zmínil, že ke studiu tuberkulózy ho přivedl zájem o národopis, kdy při přípravě 

                                                 
21 Eduard Albert (1841−1900) byl český chirurg, který studoval na lékařské fakultě ve Vídni. Po asistentuře a 

habilitaci na vídeňské chirurgické klinice byl r. 1873 jmenován profesorem a přednostou chirurgické 

kliniky Lékařské fakulty v Innsbrucku. V roce 1881 se stal profesorem a přednostou I. chirurgické kliniky 

ve Vídni. Výjimečný byl i jeho výzkum kloubní mechaniky, statiky rourkových kostí a utváření šlach. 

Zavedl nový způsob šití střev. Roku 1877 vydal čtyřdílnou práci Lehrbuch der Chirurgie und 

Operationslehre (Učebnice chirurgie a nauky operační), která se dočkala čtyř německých vydání a byla 

přeložena do francouzštiny a ruštiny. Profesor Albert se stýkal s předními českými politiky  

(F. L. Riegrem, G. Eimem, J, Kaizlem a T. G. Masarykem) a významně ovlivňoval český politický, 

kulturní a vědecký život. Viz jmenný rejstřík In: SCHOTT, Heinz. Kronika medicíny. 1. vyd.  

Praha: Fortuna Print, 1994, s. 610.  

22  LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 

23 MAREČKOVÁ, Marie. 140. Výročí narození prof. MUDr. Františka Hamzy, zakladatele sociálního 

lékařství a protituberkulózních dětských léčeben. In: ŘEHULKA, E. Škola a zdraví pro 21. století,  

Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 46. 
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národopisné výstavy (1895) chodil po chalupách a hledal staré mísy a máselnice. „Při této 

příležitosti viděl zanedbané chalupy, chrchlající starce s batolaty na klíně, děti s oteklými 

žlázami, které se nakazily a nemoc denně odnášely spolužákům do přeplněných tříd. Děti 

trpěly především tuberkulózou mízních žláz, tzv. skrofulózou (lidově se jí říkalo škrofle 

nebo také krtice − to kvůli boulím pod bradou, které se zjara a na podzim provalovaly jako 

krtiny). Již tehdy se Hamza rozhodl, že až dostuduje, zřídí sanatorium pro krtičnaté děti.“24  

Nemoc, kterou se rozhodl léčit všemi dostupnými prostředky, dnes už lidi nestraší 

smrtí, slepotou či jiným tělesným postižením. Dodnes nás smrtelně ohrožuje již zmíněná 

rakovina. Spolu s tuberkulózou byly obě choroby na počátku dvacátého století nemocemi 

fatálními. V Pedagogické encyklopedii je skrofulóza definována následovně: „Skrofulosa 

jest tuberkulosa, vyvíjející se u dětí, vyznačených zvláštní tělesnou stavbou. Při zasažení 

organismu tuberkulosním infektem onemocnějí takové děti tvrdošíjnými záněty spojivek, 

kůže i sliznice a dále zánětem mízních žláz, zvláště krčních. Skrofulosní děti trpívají dále 

častými katary dýchacích trubic i sliznice zaživadel. Skrofulosa jest často provázena také 

tuberkulosou kostí. Může se vyhojiti, avšak také skončiti smrtí, rozšíří-li se tuberkulosa po 

organismu nebo do plic. Jindy podléhá dítě počasnému hnisání v postižené kosti nebo 

v zachvácených žlázách. Avšak i tehdy, když choroba nemá zhoubný průběh, vyhojení 

skrofulózy trvá léta.“25  

V Ottově slovníku naučném je u pojmu skrofulóza odkaz na pojem krtice, který je 

definován jako „onemocnění celkové, dětskému věku přináležející, které se vyznačuje 

snadnou zranitelností těla, velikou náchylností ku vleklým, soudobně nebo po sobě se 

dostavujícím a často se opakujícím zánětlivým neduhům nejrozmanitějších tkání těla, 

s výpotky snadno se rozpadajícími a s velkou disposicí pro tuberkulosu. Nejčastějším 

sídlem jsou především mízní (lymfatické) žlázy, potom kůže, klouby, kosti, sliznice a ústroje 

smyslové. Jako příčinu krtic uvádějí jedni t. zv. bacilla tuberkulosního a tvrdí, že 

skrofulosa jest tuberkulosou dětského věku; druzí mají za to, že krtice jsou jen příznivou 

půdou pro bacilla toho. Dle tohoto druhého názoru lze vyložiti velikou náklonnost krtic 

                                                 
24  BORSKÁ, Ilona. Kdo zachránil jeden život:[životopisný román]. Vyd. 2., Praha: Motto ve společnosti 

Albatros Media, a.s., 2006, s. 59. Dle sdělení Jany Zavřelové, referentky PR, propagace, kultury a 

metodiky parku v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, se spisovatelka drží fakt, prošla příslušné 

archívy a její tvrzení jsou víceméně věrohodná.  

25 CHLUP, Otokar, Josef KUBÁLEK a Jan UHER. Pedagogická encyklopedie. Praha: Novina, 1939,  

s. 606−607. 
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k tuberkulose, totiž tu zkušenost, že u dětí krtičnatých dříve nebo později vyskytuje se 

tuberkulosa, zejména při nepříznivých domácích poměrech“.26  

Klinické projevy, nejprve nijak dramatické, byly velmi různorodé. Patřila k nim 

občasná zvýšená teplota, úbytek tělesné hmotnosti nebo naopak pomalé přibývání na váze. 

Dále také předčasná únava, psychické rozpoložení, celkové oslabení, chudokrevnost, 

blednička27, poruchy zažívání, poruchy spánku, bolesti hlavy, neklid, podrážděnost a různé 

další obtíže, které byly způsobeny špatnou činností tkání a ústrojí. Brzy nato se objevilo 

onemocnění mízních žláz, zejména na krku (krtice), katary sliznic (očních spojivek, 

dýchacích cest), nemoci kůže (ekzém), onemocnění kostí, kloubů, uší apod. 

Všechny tyto projevy byly dokladem, že organizmus bojuje s bacily tuberkulózy. 

Všem bylo společné, že vznikaly v dětském věku, vyvíjely se pozvolna, mnohonásobně 

propukaly a nepravidelně se hojily (někde se zhojily, jinde zase propukly boule plné hnisu, 

které se proměnily v páchnoucí a špatně se hojící rány). Vyvíjející se dětské tělo bylo 

k onemocnění náchylnější, protože dítě ještě nemělo dostatečně silný imunitní systém, zato 

se hojilo lépe než dospělý člověk.28  

Jak píše Hamza ve své studii (1909): „V království českém žije dobře 5–10 tisíc dětí 

ohrožených a churavých skrofulosou. Z počtu tohoto jsou 2–3 tisíce mládeže naší ztíženy 

skrofulosou již tak pokročilou, že ji v domácím rodinném ošetřování ani řádně opatrovati 

neumíme, ani nemůžeme! Děti skrofulosní vlastně ani nežijí; živoří jenom smutně a bídně 

po mnohá léta. Od lékaře k lékaři, od nemocnice k nemocnici putují, stávají se nekonečnou 

útrapou, strastným břemenem rodičů, rodin i obcí domovských.  

V nemocnicích bezúčelně zabírají místa nemocným vyléčení schopným, doma 

přečasto umírají tuberkulosou, ano volně šíří tuberkulosu v rodinách, ve škole, do všeho 

svého okolí. A smutný do budoucnosti je pohled i na ty nemocné, kteří jakž takž vyspěli 

v muže nebo v ženu.  Plodí a rodí zajisté potomstvo  horší, než byli  rodiče; děti  jejich jsou  

                                                 
26  OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1900, s. 269−269.  

27  Blednička je starší název pro Sideropenickou anémii, projevující se nedostatkem železa v organizmu, 

obvykle u mladých dívek. Viz heslo BLEDNIČKA. In: VOKURKA, Martin. Praktický slovník medicíny,  

s. 299. 

28  Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku. 
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oslabeny valným počtem, náchylny k tuberkulose, porušeny dědičně tuberkulosou.  

N e c h y b u j e m e,  k d y ž   s k r o f u l o s u   z o v e m e    t u b e r k u l o s o u    

d ě t s k é h o  v ě k u !“29  

Hamza byl naprosto přesvědčen, že toto onemocnění začíná už v dětském věku a 

právě u dětí je vyléčitelné: „Neléčí-li se včas, zachvátí celý organismus a nemoc je již 

neléčitelná.“30 V důsledku toho začal v letech 1898−1900 budovat dětskou léčebnu. Místo 

si nevybral náhodou, obec Luže z počátku roku 1300, ležící v široké lužské kotlině, 

považoval za klimaticky vhodné prostředí pro vybudování tuberkulózního ústavu. 

Dominantou zdejší krajiny je dvouvěžový poutní kostel Panny Marie Pomocnice, 

postavený podle návrhu P. I. Bayera italským stavitelem G. B. Alliprandim v letech  

1690−1695 ve stylu raného baroka. Nedaleko kostela se nachází zřícenina hradu 

Košumberka z počátku 14. století.31 Manželé Hamzovi se sem přistěhovali v listopadu roku 

1897. Hamza zde nastoupil jako městský lékař a od roku 1900 se stal obvodním lékařem.  

Jako obvodní lékař si získal důvěru lužských obyvatel tak, že si ho zvolili do 

zastupitelstva a v roce 1902 se stal starostou. Následně nechal zalesnit stráně nad místem 

zvané Hvězda a to nejen pro estetický dojem a odpočinek, ale hlavně pro dostatek kyslíku, 

který měl blahodárné účinky na zdraví dětí. Ztotožnil se zejména s myšlenkou, že právě 

obecná neznalost základních hygienických zásad a chybějící základní hygienicko-

technická výbava v našich městech a domácnostech jsou jednou z hlavních příčin šíření 

nakažlivých a životu ohrožujících nemocí. Právě tato myšlenka ho vedla k realizaci na 

tehdejší dobu moderních sociálně-hygienických představ.  

Dalším jeho krokem bylo zrušení hygienicky nevyhovující židovsko-německé 

školy. Podařilo se mu tím přemoci odpor obce proti stavbě nové školy a postavit  

na tehdejší dobu moderní školní budovu. Původní byla zrenovována a využita jako 

mateřská škola. Další hygienickou zásadou bylo zavedení kanalizace a vodovodu. 

                                                 
29 HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra F. Hamzy. Praha: Edvard  

Leschinger, 1909, s. 3. Uloženo V Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 

80, 538 54  Luže. 

30  HAMZA, František. O tuberkulose věku dětského, Brno: Česká zemská péče o mládež na Moravě, 1923,  

s. 25. 

31  HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. Hamzova léčebna v Luži–Košumberku 

v proměnách času, 1901−2014. [s.l.]:  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, s.d. 
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Hygienická likvidace odpadu a nezávadná pitná voda byly základní podmínky v boji 

s přenosnými nemocemi. Nechyběla ani další rozsáhlá výsadba zeleně. 32  

V této době byla tuberkulóza považována za nevyléčitelnou a nebezpečnou nemoc, 

málokdo se odvážil k jakémukoli kroku proti ní. Strach z onemocnění byl tak velký, že mu 

podléhali i mnozí lékaři. Své obavy z nákazy přiznává ve své knize „Lékař vzpomíná“  

i prof. MUDr. Vladimír Vondráček: „Tuberkulóze se tehdy říkalo bílý mor.“33 Když 

Hamza ústav zakládal, musel nejednou obyvatele Luže uklidňovat.34 Není divu, na tuto 

nemoc umíralo příliš mnoho lidí, ročně 50−55 tisíc. Její mortalita byla dvakrát větší než na 

všechny infekční nemoci dohromady.35  

Prvním krokem v budování sanatoria bylo zakoupení pozemku pod Chlumkem od 

Josefa Kvapila z Radimi. Na mírně svažitém pozemku, který se zvedal k poutnímu kostelu 

na Chlumku, nechal postavit první budovu, tedy vilu č. p. 250. Nejprve se jednalo  

o přízemní budovu s devíti místnostmi. Vzhledem k tomu, že se v Luži jedná o jedno 

z nejvýše položených míst, zřejmě ani v tomto případě nebyl výběr náhodný. Můžeme tedy 

předpokládat, že stejně cíleně, jako hledal lokalitu, našel i pozemky pro výstavbu této 

budovy. Krátce po její dostavbě nechal přistavět první patro (1900). O tomto objektu 

mluvil jako o pevnosti proti tuberkulóze.36  

Motto: „Snažil jsem se, aby ústav nebyl starou, uzavřenou léčebnou, ale lidovou  

zdravotní pevností, zařazenou přímo do pospolitého života: sociální péčí  

zdravotní o ošetřovance.“ (Fr. Hamza, 1923)37 

Soukromé sanatorium pro léčbu skrofulózy, tedy tuberkulózy dětského věku, 

zahájilo svou činnost dne 1. května 1901 pod názvem „Léčebný ústav M.U.Dra Františka 

                                                 
32  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949 II.B.5/20, kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA v Zámrsku). 

33  VONDRÁČEK, Vladimír. Lékař vzpomíná, s 84.  

34  HAMZA, František. O tuberkulose věku dětského. 

35 LINHARTOVÁ, Věra. Prof. MUDr. František Hamza – lékař a pedagog. In: Universitas: revue 

Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, Roč. 41, č. 4 (2008), s. 3−11. 

36   Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949 II.B.5/20, kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, SOA v Zámrsku. 

37  HAMZA, František. O tuberkulóze věku dětského. Brno: Česká zemská péče o mládež na Moravě, 1923,  

 s. 8.  
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Hamzy, sanatorium pro skrofulosní, léčebný ústav chorob dětských“38. Jednalo se o první 

dětskou léčebnu ve střední Evropě. V sanatoriu, jehož budovu dle učitele Václava Svatka 

lužští obyvatelé nazývali „štación“, protože jim připomínalo nádražní budovu39 (viz 

příloha č. 4), se do konce roku 1901 léčilo celkem 11 dětí40. Jednalo se o 10 dívek a  

1 chlapce, což dokládá níže uvedená tabulka. 

Tabulka č. 1 – Statistické údaje v roce 1901 

Rok 

Dle pohlaví Dle různých osob nově přijatých 

Chlapců                    

(v témž roce) Děvčat Všech 

Chlapců                         

(v témž roce) Děvčat Všech 

1901 1 10 11 1 10 11 

   

Rok 

Dle hygienické životosprávy rodičů Dle věku 

Dobré Měnlivé Špatné do 6 r. 6 – 15 15 – 25 

1901 3 2 6 2 5 4 

Zdroj: Převzato a upraveno autorkou dle Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži 

s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha č. 876, fond Hamzova dětská 

léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku (příloha)  

                                                 
38 Vývoj názvu léčebny je více než pestrý. Výrazný vliv na něj měly historické politické události.  

1909 − 1918 − Královský český zemský jubilejní ústav pro děti skrofulosní v Luži  

1918 − 1928 − Zemský ústav pro děti skrofulosní v Luži 

1928 − 1950 − Zemský ústav pro tuberkulosní děti na Košumberku 

1950 – 1966 − Gottwaldova státní léčebna pro děti na Košumberku, Gottwaldova státní léčebna pro děti 

v Košumberku, Gottwaldova dětská léčebna pro tuberkulózy v Luži–Košumberk,                           

Gottwaldova léčebna dětské tuberkulózy v Luži, Gottwaldova dětská léčebna v Luži 

1967 –  1968 − Gottwaldova dětská odborná léčebna v Luži 

1969 –  1989 − Gottwaldova dětská léčebna pohybových poruch Luže–Košumberk   

1989 –  1990 − Dětská ortopedická léčebna 

1990 –  2001 − Hamzova dětská léčebna Luže–Košumberk (od 8. 1. 1990) 

2002 –  2005 − Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Luži–Košumberku 

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ. Hamzova léčebna v Luži–Košumberku 

v proměnách času, 1901−2014. [s.l.]:  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, s.d. 

39  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20, kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

40 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, příloha. 
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Původní sanatorium s kapacitou 32 osob mělo osm ložnic, ordinaci, koupelnu, 

společenský pokoj, pískoviště s altánem a ovocný sad. Pod zvýšeným přízemím byla 

ústavní kuchyň. Nechyběla ani vlastní studna se zdravotně nezávadnou vodou a jímka na 

odpad. Jednalo se o úplnou novinku, v Rakousko-Uhersku dosud taková léčebna 

neexistovala. Hamza už věděl o několika existujících léčebných ústavech – například  

o ústavu přírodního léčitele Vincence Priessnitze (1799–1851) v Jeseníku, založený v roce 

1832 jako první vodoléčebný ústav u nás. Z vlastních investigativních cest znal mimo jiné 

také Spenglerovo tuberkulózní sanatorium v Davosu z roku 1857 v Graubűndenském 

kantonu v Rhétských Alpách. Právě to bylo zajímavé také tím, že k němu  

MUDr. Alexander Spengler společně s  holandským obchodníkem Willemem Holsboerem 

navrhli úzkorozchodnou železniční trať Rhétské dráhy. Důvodem jejího založení byl snazší 

přístup pacientů do lázní.41  

K tomu, aby Hamza založil sanatorium pro takto vážně nemocné děti, byla potřeba 

velká statečnost. Jak sám píše (1921): „Bylo odvahou založiti ve vlasti naší sanatorium pro 

skrofulosní. Opřel jsem se tím názoru mnohdy dosti neoprávněnému, jako by jen a jen 

ústavy přímořské honositi se mohly úspěchy léčebnými. Vždyť i na pevnině anglické, 

německé atd. prosperuje celá řada podobných léčeben, vždyť právě povolané autority 

vynikající poukazují ku zdárnému léčení i v ústavech nepřímořských, v ovzduší a slunci 

rodné země, v poměrech ovšem upravených náležitě ve směru hygienickém a 

therapeutickém. 

Proti skrofulose nepůsobí specificky ani léčiva, ani moře, ani cokoli jiného. Nebylo 

by však pravdivo přezírati skutečné výsledky ústavů přímořských, ale rovněž sluší 

uvědomiti si, že i četné jiné, po celý rok přístupné ústavy vykazují stejně znamenité úspěchy 

a že pouhé saisonní léčení nestačí, vždy upraviti trvale těžší projevy skrofulosní. Jsouť 

příliš mocnými činiteli, jichž therapie musí sledovati jak poměry klimatické, v nichž 

organismus vyrostl, jimž uvykl a v nichž v budoucnu žíti bude, tak únavu dlouhé cesty do 

ciziny, přizpůsobování se zcela novým poměrům po odjezdu do ciziny a po opětném 

návratu do domova.“42 

Péče byla koncipována tak, aby nemocným dětem usnadňovala život. Hamza netajil 

podstatu nemoci, odpovídal na dětské dotazy a vychovával. Nikdy nezavedl třídní dělení, 

                                                 
41  LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi. 

42  HAMZA, František. Úvahy o sociální péči zdravotní, s. 31. 
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které bylo zvykem v zahraničních ústavech, protože jak sám poznamenal: „Třídní péče 

roztrpčuje srdce i ducha člověka, rodí závist, nenávist a hněv proti nespravedlivé lidské 

společnosti.“43 Dále zavedl „systém svěřenců“, což znamenalo, že každý starší pacient měl 

na starost jedno malé dítě, a léčebna tak fungovala jako jedna velká rodina. Rodinné 

prostředí tak mělo svůj domácí řád, který zakázal pobyt rodičů a příbuzných u pacientů 

s tím, že dovoloval pouze občasné návštěvy. Bylo to proto, že Hamza vyžadoval klid 

pacientů, který neměl být rušen ani návštěvami. Řád také nedovoloval zásilky sladkostí ani 

dalších jiných potravin.44   

Stejně jako bavorský kněz a léčitel Sebastian Kneipp využíval i graduovaný lékař 

František Hamza přírodní léčivé metody. Jak sám uvádí (1923): „Tuberkulózní bacil žije a 

rozmnožuje se pouze v těle lidském a zvířecím a největším jeho nepřítelem je volné čisté 

ovzduší, sluncem přímo prosvěcované. Na slunci velmi rychle umírá, ano záhy hyne i 

v rozptýleném světle; mnohem déle žije ve vlhkém tmavém prostředí.“45 Spolu s nimi 

používal také metody medicínské, v případě skrofulózy i chirurgické. Přínosné pro 

lékařskou veřejnost byly Hamzovy časté přednášky, kterými dělal osvětu v boji proti 

tuberkulóze. Zároveň studoval nejnovější literaturu a každou dovolenou jezdil do 

podobných zahraničních ústavů za účelem získání stále nových poznatků, které pak byly 

aplikovány v jeho sanatoriu.  

3.3 Průběh léčby 

K tuberkulóznímu onemocnění přispívaly nevyhovující sociální podmínky. Právě to 

bylo důvodem, proč Hamza usiloval nejen o jejich zlepšení, ale především prosazoval 

důslednou profylaxi a prevenci podmíněnou systematickou zdravotní výchovou. Základem  

léčby byly hygienicko-dietetické terapie zaměřené na posílení tělesné soustavy.  

Mezi tyto terapie patřilo: 

 omývání těla, koupele a zábaly (celkové i lokální). Do koupelí byly 

přidávány různé solné roztoky, písek atd., 

                                                 
43  Tamtéž, s. 48. 

44  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, nv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

45 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, s. 10. 
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 chirurgické zákroky, léčba onemocnění očí, kůže, uší atd. K léčbě byly 

využívány speciální přístroje, pomůcky apod. V souvislosti s tím byla 

upravena i lůžka jednotlivých pacientů, 

 speciální léčba za pomoci vhodných léků.46 

Léčba vyžadovala precizní znalost lékařské vědy včetně léčebných metod a  

léčiv: „Vždy, u všech ošetřovanců, útočíme současně proti tuberkulose mízních žlaz 

plicních (peribronchiálních) velmi často i proti tuberkulose mízních žlaz břišních 

(mesenteriálnich) ať si kterýkoli jiný projev tuberkulosní je patrnější. Vždyť jinak by nestal 

se neškodným právě ústřední (anebo aspoň nejčastější a nejnebezpečnější) pramen 

tuberkulosy! Odborná péče ústavní ozdravuje koupelemi vzduchovými, slunečními, 

vodními, pískovými — nátěry léčebnými roztoky solnými a mýdlovými (kuchyňské soli, 

draselnatého mýdla) aj., masáží.  

Methodami specifické therapie (tuberkuliny, vakcinami snaží se ústav nejen 

prospěti svým ošetřovancům, ale i otvírati brány do říše nové therapie. Mocně tu slouží 

dětem methody ozařovací (Roentgenem, Finsenem, křemičitými lampami rtuťovými, 

lampami elektrickýmí, radiem atd.). Chirurgickou tuberkulosu léčí ústav moderními 

methodami konservativními a varuje se předčasných radikálních operací, jež bývají velmi 

osudny. 

  Methodami orthopaedickými upravují se tu kloubní a kostní poruchy a umenšuje se 

tím počet mrzáků práce neschopných. Pestré místní poruchy tuberkulosní (žlazové, 

slizniční, kostní, kloubní, oční, ušní, orgánové), pestré příznaky tuberkulosních 

onemocnění, pestré přidružené choroby — léčí ústav příslušnými methodami odborné 

therapie. Pomocnými léčivy vnitřními jsou ústavu zvláště sůl (slaná jídla, slané vody, rybí 

tuk, arsen atd.). Důležitou pomocnou methodou léčebnou je v ústavu i pomocná dětská 

práce (v domácnosti, zahradě aj.), určovaná lékařem dle schopností a tělesných sil 

ošetřovancových.“47 

Založením košíkářské dílny, ke které později přibyla knihvazárna a truhlářská dílna, 

byl Hamza pravděpodobně prvním propagátorem pracovní výchovy ve školním vyučování 

                                                 
46  HAMZA, František. O tuberkulose věku dětského. 

47  Tamtéž, s. 30. 
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(ergoterapie48) u nás. Právě pracovní výchova sloužila k tomu, aby připravovala ošetřované 

děti na budoucí povolání. „Kuchyně cvičí hospodyňky, dětská oddělení ošetřovatelky a 

ošetřovatele, zahrada zahradníky, košíkářská dílna košíkáře, truhlářská dílna truhláře, 

knihvazárna knihaře. Nejsou už ojedinělé toho příklady. I mezi ústavními zaměstnanci jsou 

mnozí, kdož bývali ústavními ošetřovanci.“49 Velkým přínosem pro pacienty bylo vedle 

praktických postranních verand i zřízení slunečního pavilonu (1923), kde děti pobývaly 

několik hodin denně. Byl vybudován na jižním svahu nejvíce vyvýšeného místa ústavu, 

poblíž zřícenin hradu Košumberka. Pohled z něj byl do přilehlých lesů a údolí řeky 

Olšinky.  

3.4 Denní režim sanatoria 

Hamzovo sanatorium se od těch zahraničních lišilo již zmíněnou rodinnou 

strukturou a zdravotní i pracovní výchovou. Mělo přesně stanovený denní režim. Nemocné 

děti vstávaly v 6.00 h, pod dohledem ošetřovatelů si ustlaly nemocniční lůžko a 

následovala ranní hygiena. V 7.00 h byla na řadě snídaně, kterou vystřídala ranní vizita 

(9.00 h). Ta probíhala tak, že děti, stojící v řadě, čekaly na příchod ošetřujícího lékaře. 

Součástí lékařské prohlídky bylo i hodnocení jejich chování. To bylo netradiční tím, že  

o jeho případném nevhodném způsobu muselo lékaře informovat samo dítě. Vedle 

výchovného napomenutí byly udělovány také tresty, mezi které patřilo „stání v koutě“. 

V případě vážného porušení kázně bylo ve výjimečných případech použito i trestu 

tělesného v podobě „vytahání“ za vlasy či pohlavku.  

K lékařskému vyšetření děti obvykle docházely 3x týdně (v případě potřeby  

i denně). Stejně tak i do lázní, kde probíhalo tzv. „drhnutí“. Jednalo se o mytí pod studenou 

sprchou, při kterém se pomocí kartáčů masírovalo celé tělo. Tímto způsobem mytí 

docházelo k lepšímu prokrvení pokožky a údajně bylo mezi dětmi velmi oblíbené.50  

Velký důraz byl kladen především na výběr a kvalitu stravy, která obsahovala 

převážně dostatek masa, zeleniny, ovoce a kozího mléka. To Hamza pokládal díky jeho 

                                                 
48 Ergoterapie znamená léčbu prací. Dostupná z http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=ergoterapie&typ=0  

[cit. 2014-07-01]. 

49 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, s. 74. 

50  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=ergoterapie&typ=0
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podobnosti s mlékem mateřským přímo za lék. Aby ho získal opravdu zdravé a 

plnohodnotné, založil i svůj chov čistokrevných sánských koz. První stádo tohoto druhu 

bylo do ústavu dovezeno přímo ze Švýcarska. Stravování bylo 5x denně:  

      7.00 h  snídaně – káva nebo kakao s pečivem  

    10.00 h  svačina – chléb s máslem, sádlem, škvarky nebo medem 

    12.00 h  oběd – polévka, maso (neomezené množství) s přílohou   

    15.00 h  odpolední svačina – káva, čaj, kakao nebo mléko  

    18.00 h  večeře – většinou opět teplá s dostatečným množstvím masa  

V pátek bývala k obědu bramborová polévka a buchty, k večeři pak uzenina. 

Některým dětem byla podávána minerální voda a v zimě všem nemocným rybí tuk. Nic 

z výše jmenovaného v praxi nevynechával, protože vše považoval za účinné a ozdravné 

jako celek.51 

3.5 Rozšiřování sanatoria 

Vzhledem k tomu, že původní vila měla kapacitu jen 32 pacientů a nemocných 

nadále přibývalo, začalo se sanatorium rozšiřovat i na sousední pozemky v Luži tak, že 

bylo rozděleno na tři části: 

 První část  

Tuto část tvořila vila sanatoria, u které byla zřízena elektrárna. Elektrickým 

proudem byl v této době dle učitele Václava Svatka osvětlován „pouze ústav, dům 

pana ředitele a Náglův hotel. Zbytek městečka bylo osvětleno na rozích umístěnými 

petrolejovými lampami“.52 V zahradě nad vilou stál dřevěný pavilon, který byl 

zakoupen na výstavě v Pardubicích. „Tento pavilon nazval podle svého profesora 

MUDr. Karla Maydla – Maydlův pavilon (r. 1905 – viz příloha č. 5) a byl využíván 

od jara do podzimu jako letní ložnice.“53 

                                                 
51 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

52  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku, s. 5.   

53 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, s. 7. 



 - 27 - 

 Druhá část  

Jednalo se o prostory hned naproti vile, kde byly postaveny kamenné „Purkyňovy 

lázně“ (r. 1902 – v přízemí byly vodní lázně, ordinace a operační sál, v prvním 

patře ložnice a koupelna) a za nimi dřevěný „Eiseltův pavilon“ (r. 1905 – 

v pavilonu byly umístěny letní ložnice s verandou). Hamza pojmenovával pavilony 

po významných osobnostech české medicíny, které pro něj byly také vzorem. Na 

spodní části pozemku byl zrenovován jednopatrový dům pro ubytování 

zaměstnanců, ke kterému byly přistaveny stáje pro koně. Zbylá část pozemku byla 

osázena ovocnými stromy.  

 Třetí část  

Zde se nacházel jednopatrový dům, který byl upraven na kanceláře, a v prvním 

patře byly zřízeny další lékařské ordinace. Nechyběly ani další stáje a stodola. Na 

zahradě byl postaven altán pro návštěvy sanatoria včetně zahradního domku, který 

sloužil jako skladiště.54  

Vhledem k dalšímu přílivu nemocných časem nestačily ani tyto prostory. „Ústav 

stísněný na prostor asi pěti korců (1 korec představuje 0,288 hektarů)55 roztříštěných do tří 

oddělení, nemohl tu dále utěšeně rozvinout. I pomyslil jsem, aby trvale a konečně byl 

vybudován na rozkošné prostorné náhorní rovině sousední obce košumberské, mezi 

zříceninami hradu Košumberka a Mariánským chrámem na Chlumku.“56 Tyto pozemky 

postupně zakoupil včetně svahu a luk k řece Olšince, u které nechal postavit říční lázně. 

Přibyly tak další rozsáhlé stavební prostory v košumberské části. Pozemky byly zalesněny 

a ohrazeny. Vysazen byl ovocný sad a provedeny další úpravy včetně založení cest.  

Vhodných klimatických podmínek krajiny využilo i hlavní město Praha a v roce 

1903 postavilo Mellanův dům českých feriálních osad, kam jezdily na prázdniny pražské 

děti z chudých rodin. Dnes se v bývalém Mellanově domě nachází 1. až 5. ročník základní 

školy. Mezi severovýchodní a jihozápadní hranicí nového areálu sanatoria byla 

vybudována prostorná přízemní budova o čtyřech pokojích, dvou verandách a dvou 

                                                 
54  Tamtéž. 

55  Dostupné z http://www.jednotky.cz/obsah/korec/ [cit. 2014-09-06]. 

56  Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, s. 7. 

http://www.jednotky.cz/obsah/korec/
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dětských koupelnách. Touto budovou přibyly další letní ložnice. Na jihozápadní straně (na 

stráni do údolí řeky Olšinky) byla postavena jednopatrová vila Zálesí. Součástí takto 

rozšířeného ústavu byly dvě lékařské ordinace, dva sály na převazy, operační sál, čtyři 

koupelny, chemická a bakteriální laboratoř.57 Učitel Václav Svatek ve svých pamětech 

uvádí, že Hamza zřídil také fotografický ateliér, ve kterém pravidelně pořizoval snímky 

nově příchozích pacientů. Ty mu pak sloužily k porovnání jejich zdravotního stavu při 

příchodu a před odchodem ze sanatoria. Košumberská část byla určena pro dívky a malé 

děti, kterým se zde říkalo „pinďata“.  

Jeho léčebné úspěchy byly srovnatelné s nejslavnějšími evropskými ústavy. On sám 

dokázal, že léčba tuberkulózy ve vhodném přírodním prostředí je podobná již zmíněné 

léčbě ve vysokohorských nebo přímořských oblastech. „Ozdravovati a léčiti se mohou 

skrofulosní děti nejlépe v tom prostředí (ovšem hygienicky vyvoleném a uspořádaném), ve 

kterém se rodily a v němž budou žíti. Nutno je tu odborně tříditi a odborně rozhodovati, 

kde kterému skrofulosnímu onemocnění nejlépe by se dařilo.  

Nepravím, že jsou bez léčebného významu některé účinky přírodní ve vyvolených 

cizích krajinách horských a přímořských. Jsou věru požehnané, ale požehnanější jsou naše 

domácí vlasti! Rady, které napořád a mechanicky štvou naše oslabené a skrofulosní děti do 

ciziny, jsou neodborné, nesociální, přímo ubohé. Nerozhoduje podnebí, ale ošetření. Naše 

četná, překrásná území česká, moravská, slezská, slovenská i podkarpatská jsou pro 

skrofulosní děti téže ceny jako cizí horské krajiny. Ani moře nás valně nepřesvědčí o jiném 

poznání. Doporučuji rád a s přesvědčením, aby pro určitá naše onemocněni, jimž nejlépe 

může posloužiti moře, byl vybudován odborný ústav (např. na pobřeží jugoslávském), který 

by nebyl sezonní léčebnou, ale trvalým domovem.“58  

Že byl ústav skutečně výjimečný, dokládá i o 20 let později psaný dopis docenta 

Františka Zahradnického. Ten Hamzovi psal: „Ať jsem byl v Hohenlychenu u Berlína, nebo 

v Buchu, nebo v Sahlenbergu u Cuxhavenu, nebo v Bad Rappenau u Heidelbergu, vždy 

vzpomínkou na krásný ústav domácí v Luži měl jsem radost, že nic lepšího jsem neviděl.“59  

                                                 
57  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

58  HAMZA, František. O tuberkulose věku dětského, s. 31. 

59  BRANALD, Adolf. Ztráty a nálezy. Praha: Československý spisovatel, 1961, s. 30. 
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Když skrofulóza zasáhla celý organizmus, změnila tak tělesnou stavbu dítěte. 

Pacienty tak bylo možné rozdělit na dva zcela různé typy dle jejich vlastností a celkového 

vzhledu.60 Jak uvádí Hamza: „Náklonnost k tuberkulose a zvláště dlouhotrvající choroba 

skrofulosní pozměňuje habitus dítěte tak, že můžeme ve mnohých případech rozlišit dva 

zcela různé typy: t y p   e r e t i c k ý   a   t y p   t o r p i d n í.  

Typ eretický vyznačuje se štíhlou postavou ostrých rysů, jemnou kostrou, suchou, 

jemnou koží, bledou sliznicí, přelétajícími růžemi ve tvářích, řídkým a slabým svalstvem, 

slabým, jemným a bujným vlasem, hlubokým, planoucím okem atd. Věštívá dědičnou 

náklonnost k tuberkulose a je náchylný zvláště k tuberkulose bacilární. Kdežto typ torpidní 

vyznačuje se statnější postavou hrubých, zakulacených tvarů, dosti vyvinutou kostrou, 

bledou vlhkou koží, hojným množstvím podkožního tuku, prosycením měkkých tkání 

mízními šťávami, zduřelým nosem, odulými rty, hrubším vlasem, mdlým okem atd. Věštívá 

vrozenou nebo získanou náklonnost k tuberkulose, porušení zvláště chemickými 

škodlivinami tuberkulosními a je náchylný k místním projevům skrofulosním.“61 

Léčba obou výše zmíněných typů v cizím prostředí by dle Hamzy (1909) měla 

následující projevy: „Děti torpidní, churavé fungosní skrofulosou, slušely by tomuto 

ústavu. Ale varoval bych před mořskými koupelemi děti eretické, děti trpící očními, ušními 

chorobami skrofulosními. Vždy však – pro nepoměrně větší počet našich skrofulosních 

nemocných dětí dokonale postačí budovati ústavy v rodné zemi, budovati je soustavou 

pavilónovou stavbami rozptýlenými ve volném, čistém, sluncem prosvěcovaném prostředí.  

Ve vzdálené cizí zemi často a těžce stýská se dětem, rodičům po dětech. 

Ošetřovanec nezvyká tu snadno cizím poměrům, cizí životosprávě. A sotva uvykne, vrací se 

po několika týdnech nebo měsících do svého domova, aby tu opět nově se přizpůsoboval 

domácím poměrům. Vrací se domů v té době, kdy přírodní nepohody mu uzavřely moře. 

Lakotná touha po cizině nemůže sloužiti všem četným skrofulosním dětem, neboť vyčerpává 

naše finanční prostředky a slouží pouze několika vyvoleným.  

Snahám těm musíme učiniti dokonale přítrž, neboť jsou jen módou, která svádí 

odbornou i sociální péči do nepravých cest. Mohu ověřiti tento svůj posudek vlastním 

                                                 
60 Viz heslo SKROFULÓZA In: OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 1. vyd. Praha: Jan Otto, 1900,  

s. 268−269.  

61  HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy, s. 5–6. Uloženo 

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže. 
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názorem, osobním poznáním všech nejvýznamnějších ústavů evropských. Dětem oslabeným 

nebo skrofulosou již ohroženým dejme slunce a vzduch – čisté, ne příliš vlhké ovzduší 

poblíž lesů, v podhorském klimatu krajiny domácí. Zvláště se hodí pahorkatá krajina do 

400 m nad mořem položená; výšiny přes 900 m nejsou vhodny, neboť teplota jejich značně 

kolísá, ovzduší pak bývá suché a chladné. Torpidní soustavě sluší spíše suchá a teplá 

krajina, jejíž relativní vlhkost je ca. 60 %; eretické pak spíše krajina 80 % relativní 

vlhkosti. Byt dětí budiž slunný, čistý, prostorný, větraný. Ložnice pokud vůbec to možno 

nech, ať slouží výhradně účelu svému. V pohodě – nejen jarní, letní a podzimní, ale  

i zimní – utužují se děti pobytem venku, v době větrů, dešťů a mlhovin je ovšem třeba, aby 

zdržovaly se v besídkách a pavilonech hrazených nebo v pokoji společenském.“62  

Vzhledem k tomu, že dětí z uspořádaných a dobře situovaných rodin bylo méně než 

těch, které přicházely z rodin neúplných, chudých a sociálně deformovaných, nebral 

Hamza při zakládání sanatoria ohled na jejich sociální původ ani majetkové poměry. 

Podstatné bylo to, že ke všem dětem v ústavu bylo přistupováno stejně.  

Na konci roku 1907 zhodnotil svou dosavadní činnost následovně: „V domácnosti 

ústavu začali jsme jako chudí lidé. Ale co se stalo, stalo se s nadšením a láskou a věrnou 

prací. Všichni jsme dělali všechno, kde jak kdo stačil, kde čeho bylo třeba. Déle dvou roků 

jsem si sám večer a v noci obsluhoval strojní zařízení čerpací a osvětlovací. Ústavní 

zaměstnance, zvláště opatrovnictví, sám jsem si vychoval z dělníků obuvnických a dívek 

služebných. Mnozí z nich vyškolili se, že neznám nad ně povolanějších, odbornějších a 

věrnějších… ještě dnes jsme jednou rodinou, stisknutím ruky si vypravujeme, že zdejší 

základy jsou naším společným dílem.“63 Měl za sebou velký kus práce a ještě větší před 

sebou. 

Ve vedení sanatoria je třeba ocenit i další Hamzův přístup a to sociologicko-

statistický, kdy si vedl přesné statistické údaje o každém dětském pacientovi. Jednalo se  

o léčebné listy, které měly význam nejen pro lékaře, ale sloužily i výzkumným účelům – 

stážujícím medikům a dalším kolegům z lékařského oboru.  

 

 

                                                 
62  Tamtéž, s. 7. 

63  Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, s. 76. 
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Graf č. 1 – Počet dětských skrofulózních pacientů dle pohlaví  

v letech 1901–1921 

 

 

Zdroj: Převzato a upraveno autorkou dle Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži 

s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha č. 876, fond Hamzova dětská 

léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku (příloha)  

Z grafu je patrný vyšší výskyt nemocných pacientů  ̶  děvčat. Ze zdravotní statistiky 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ze srpna roku 2003 je onemocnění 

tuberkulózou 2x častěji diagnostikováno u mužů než u žen pouze v případě TBC 

dýchacího ústrojí. Ženy naopak onemocní častěji než muži jinou tuberkulózou než 

dýchacího ústrojí.64 Na můj dotaz, zda tento závěr platí i v případě údajů z let 1901−1921, 

mi bylo pracovnicí ústavu sděleno: „Přesné důvody vyššího výskytu onemocnění u žen 

v historii nám nejsou známy.“65  

                                                 
64 Zdravotní statistika Ústavu zdravotnických informací s názvem Ženy a muži v číslech zdravotnické 

statistiky ze srpna roku 2003. Dostupná z http://uzis.cz/system/files/zeny_muzi_cisl_zdr_stat.pdf   

[cit. 2014-07-01]. 

65  E-mail ze dne 7. 7. 2014 zaslaný Ing. Zdeňkou Novákovou, pracovnicí Odboru analýz, publikací a externí 

spolupráce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (viz příloha č. 6).   
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Skrofulóza byla obávaná nemoc, neléčená vedla k předčasné smrti anebo k těžkým 

tělesným deformacím kloubů a kostí. Podle Hamzových statistických údajů po dvacátém 

roce věku byla polovina tělesně postižených právě následkem tuberkulózy.66 

Tabulka č. 2 – Statistické údaje podle věku dětí v letech 1901–1921 

Rok 

Dle věku 

Rok 

Dle věku 

do 6 let 6–15 15–25 do 6 let 6–15 15–25 

1901 2 5 4 1912 30 388 41 

1902 1 25 5 1913 31 366 34 

1903 3 41 7 1914 36 358 32 

1904 12 123 14 1915 34 273 17 

1905 14 175 21 1916 41 283 28 

1906 21 218 218 1917 41 274 23 

1907 29 284 48 1918 52 272 16 

1908 38 338 41 1919 85 409 33 

1909 43 384 4 1920 95 537 69 

1910 30 338 29 1921 91 617 64 

1911 35 340 39  

Zdroj: Převzato dle Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, 

inv. č. 1834, sine sign, kniha č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk,  

SOA v Zámrsku (příloha)  

 

                                                 
66  Tamtéž. 
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Tabulka č. 3 – Statistické údaje dětských pacientů v letech 1901–1921 

Rok 

Vyléčeni Zlepšeni Nezlepšeni Zemřeli Vyléčeni dle věku 

m. d. úhrn. m. d. úhrn. m. d. úhrn. m. d. úhrn. do 6 6-15 15-25 

1901 1 4 5 ― 3 3 ― ― ― ― ― ― 2 2 1 

1902 3 10 13 4 1 5 ― 3 3 ― 1 1 ― 11 2 

1903 6 12 18 10 2 12 3 6 9 ― ― ― 2 13 3 

1904 22 59 81 8 24 32 2 4 6 ― ― ― 5 67 9 

1905 28 46 74 29 44 73 2 3 5 1 1 3 2 66 6 

1906 47 65 112 32 25 57 2 3 5 ― 3 3 3 101 8 

1907 46 66 112 37 35 72 7 12 19 ― 2 2 9 85 18 

1908 46 58 104 72 96 168 12 14 26 3 ― 3 6 78 20 

1909 26 57 83 72 94 166 7 9 16 3 1 4 4 76 3 

1910 44 71 115 60 89 149 4 5 9 1 2 3 9 93 8 

1911 48 56 104 34 35 69 6 8 14 ― 1 1 9 83 12 

1912 56 102 158 49 32 81 11 8 19 ― 1 1 7 135 16 

1913 43 81 124 30 63 93 5 4 9 4 3 7 9 106 9 

1914 55 104 159 36 59 95 5 3 8 2 1 3 7 135 17 

1915 47 71 118 13 18 31 3 6 9 1 1 2 8 104 6 

1916 25 48 73 47 51 98 7 7 14 2 1 3 9 57 7 

1917 30 58 88 26 55 81 3 8 11 6 3 9 9 73 6 

1918 55 48 103 20 39 59 5 7 12 4 10 14 11 87 5 

1919 29 55 84 54 63 117 6 3 9 4 10 14 8 67 9 

1920 63 140 203 51 44 95 8 6 14 9 7 16 16 156 31 

1921 84 181 265 50 56 106 13 9 22 7 13 20 28 226 11 

Zdroj: Převzato dle Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, 

inv. č. 1834, sine sign, kniha č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk,  

SOA v Zámrsku (příloha)  
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Ze statistiky, kterou prof. MUDr. František Hamza ve své práci z roku 1921 uvádí, 

vyplývá, že v roce 1918 zemřelo v Československu na tuberkulózu 53 062 osob. V Prusku 

umíralo na toto onemocnění jen 13,6 osob z 10 000 žijících (r. 1913), ale v roce 1917 se 

jejich počet navýšil na 20,3. Ve Vídni v roce 1917 zemřelo 52 osob z 10 000 nemocných. 

V Nizozemí v roce 1914 zemřelo 13,94 osob (z 10 000) a v roce 1918 už  

20,25 osob (z 10 000). Tuberkulózní onemocnění se vyskytovalo s postupujícím věkem 

čím dál častěji. V 1. roce života dítěte byl výskyt tuberkulózy u cca 6 %, v 5. roce u 34 %  

a v 15. roce už se její počet navýšil na 75 %. Neobyčejný význam v úmrtnosti na toto 

onemocnění měla přeplněná obydlí a uzavřené ústavy, jako byly kláštery. Podle 

Kayserlingovy berlínské bytové statistiky celých 41 % lidí zemřelo v bytech o jednom až 

dvou pokojích.67     

3.6 Další významné události v chodu ústavu 

Hamza byl jedním ze zakladatelů sítě tzv. Lidových ústavů pro sociální péči. 

Ideově mu byl dle Linhartové (2008) nápomocen i jeho kolega ze Spolku mediků  

MUDr. Ivan Honl, který se věnoval problematice přenosných chorob, zejména 

tuberkulóze, také výzkumně. To, co Hamza na začátku století iniciativně realizoval už 

v praxi, podpořil Honl přístupem systémovým, když v roce 1899 spoluzaložil již zmíněný 

„Spolek ke zřizování a vydržování léčeben pro nemoci plicní v Království českém, 

Markrabství moravském a Vévodství slezském“.68 

Držet krok se světem v léčebných postupech, lékařském a technickém vybavení, 

v medicínských výsledcích a ve výchově už bylo nad síly jednotlivce. Zvláště když víme, 

že v roce 1908 již léčil 417(!) pacientů. Těžko dnes rozhodnout, zda se jednalo o Hamzovu 

iniciativu nebo o podnět přísedícího zemského výboru Karla Adámka69, ale během  

roku 1907 se začalo jednat o převedení sanatoria pod územní samosprávu. Právě Karel 

Adámek stál u samého začátku jeho záměru v budování sanatoria, kdy mu pomáhal vybrat 

tu nejlepší lokalitu hned v době jeho studia medicíny v Praze. Adámek se o sanatoriu 

                                                 
67  HAMZA, František. Úvahy o sociální péči zdravotní. 

68  LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi. 

69  Karel Adámek byl politik a publicista, který žil v letech 1840–1918. Vedle funkce přísedícího zemského 

výboru zastával i funkci poslance Českého zemského sněmu a byl také členem Panské sněmovny Říšské 

rady. Zabýval se otázkami hospodářskými, živnostenskými, sociálně politickými, školskými, 

samosprávnými a ochranou památek. Viz ADÁMEK Karel. In: Masarykův slovník naučný: lidová 

encyklopedie všeobecných vědomostí. Praha: Československý kompas, 1925, XV, 1166 s., 29 příl., s. 20.  
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zmínil následovně: „Zemský výbor je povinen zabezpečit lidu vaše dílo. Vaši nemocní jsou 

našimi nemocnými. Politika je povinna starati se o tyto naše děti.“70 Tato slova podpory 

jsou z doby, kdy už Hamza nebyl schopen celý chod léčebny financovat a od prodeje si 

sliboval, že stát bude její dostatečnou finanční oporou a bude pokračovat v jejím 

rozšiřování.  

Sanatorium bylo prodáno zemskému výboru v prosinci roku 1908, tedy v době 

jubilea císaře Františka Josefa.71 Prodejní cena byla vyčíslena na 360 000 korun. Ředitelem 

zemského ústavu byl jmenován právě František Hamza.72 Jak o něm píše učitel  

Svatek: „Jako představený byl laskavý a spravedlivý. Bylo-li potřeba, dovedl býti i velmi 

přísný. Z vnitřního života mu nic neuniklo, o všem věděl, třebas i to nedal na sobě znáti. 

Leccos dovedl prominout, jen nepěkné jednání a chování se k nemocným nepromíjel. Stejně 

tak nestrpěl ani nepoctivé jednání v dodávkách a dovedl ostře zakročit. Úzkostlivě dbal na 

pořádek a čistotu. Kamkoliv vstoupil, vešel s ním i jeho osobitý humor a nikdy nedal na 

sobě znát známky únavy nebo rozmrzelosti. Ve prospěch ústavu dovedl přesvědčivě bojovat 

i na nejvyšších místech, což bylo znát na každém jeho kroku.“73  

Bohužel Hamzovy očekávané změny k lepšímu se nenaplnily a zklamání přišlo 

poměrně brzy. Nejednou litoval, že ústav prodal, a později byl dokonce přesvědčen, že by 

se jako soukromý rozvíjel lépe. „Nevýslovnou byla moje radost – stokráte poté oželená – 

že ústav nyní rychle rozkvete. Bohužel nenaplnily se mé naděje. Trudné politické zápasy ve 

sněmu českém, neutěšené poměry hospodářské, nedostatek porozumění (často i při dobré 

vůli) zadržovaly rozvoj ústavu tak drsně, že by se tak nebylo ani stalo, kdyby byl ústav 

soukromým majetkem v době světové války. Jedinou snad světlou vzpomínkou z této doby je 

novostavba pavilonu infekčního a novostavba strojovny s prádelnou. Ale i ta vzpomínka je 

zakalena tím, že obě budovy nebyly postaveny tam, kde by lépe slušely příštímu rozvoji 

ústavnímu. Marny byly mé prosby a rady. Poznání mé odborné, hospodářské i správní, tak 

těžce získané osvědčenou domácí prací a studiem všech nejvýznamnějších ústavů 

                                                 
70 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku, s. 76−77. 

71 Smlouva o prodeji ústavu zemskému   výboru, 1909 1909, inv. č. 313, II.B.1/5, kart. č. 1, fond Hamzova 

dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku.  

72 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku. 

73  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku, s. 8. 
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evropských, nemohlo zvítěziti nad těmi, kdož někdy nemohli, jindy nerozuměli, často 

nechtěli. Marně a opětovně se snažil pomoci náš otcovský přítel K. Adámek. I odhodlal 

jsem se, i za cenu své existence ústavní, ochrániti ústav. Vypracoval jsem memorandum, 

jež starosta Spolku českých lékařů prof. Dr. Hlava předložil předsedovi zemského výboru. 

Ale memorandum, zaslané právě před převratem, bylo dodáno již po převratu do vzácné 

vlídné ruky Dra Boh. Franty, předsedy zemského správního výboru.“74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, s. 50. 
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4 Založení 1. ústavní školy ve střední Evropě 

4.1 Založení ústavní školy 

Motto: „Můj dům je má zdravotní pevnost a má rodina je obráncem této pevnosti.  

Škola jest ovšem součástí tohoto vzorného hygienického domova, od něhož nemůže býti 

oddělena ani svým účelem, ani zařízením, ani osnovou, ani správou.  

Děti jsou příštím osudem naším.“ (Fr. Hamza, 1923)75      

 Prof. MUDr. František Hamza, od roku 1909 ředitel „Královského českého 

zemského jubilejního ústavu pro děti skrofulosní v Luži“, věděl už od samého začátku, že 

skrofulózní děti, které léčil, potřebují speciální výchovu a vyučování. Byl si vědom toho, 

že základní onemocnění je často doprovázeno tělesnými a psychickými poruchami. Právě 

proto také studoval a sledoval školní poznatky ve vyučování nemocných. Jak sám  

tvrdil: „Závady tělesné poměrně snadněji lze výchovou upravovati, léčiti, než závady 

duševní. Škola jest součást tohoto vzorného hygienického domova, od něhož nemůže býti 

oddělena ani svým účelem, ani zařízením, ani osnovou, ani správou.“76 Dalším důvodem 

bylo také to, že kvůli nemoci dětem ubíhal čas, který by jinak věnovaly školnímu 

vzdělávání.    

Měl zkušenost, že „tělesná poškození lze léčit a upravovat také výchovou, a to 

úspěšněji než poruchy duševní“.77 Proto si dal za úkol děti nejen léčit, ale i vzdělávat a 

vychovávat, což přineslo do ústavu další novinku − ústavní školu. Jako otec tří  

synů − Miloše (1. 10. 1898 – 25. 3. 1945), Jaromíra (3. 9. 1901 – 7. 12. 1978)  

a Božeje (24. 7. 1905 – 24. 7. 190778) moc dobře věděl, co děti potřebují − rodičovské 

vedení, lásku a vzdělávání. S plněním jeho úkolu mu opět pomohl přísedící správního 

výboru Karel Adámek, který získal povolení zemského výboru k založení 1. ústavní školy 

ve střední Evropě.  

                                                 
75 HAMZA, František. O tuberkulóze věku dětského. Brno: Česká zemská péče o mládež na Moravě, 1923, 

s. 10 

76 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku, s. 75. 

77 Tamtéž, s. 76 

78 Nejmladší syn Božej bohužel zemřel jako dvouletý na záškrt. In: BORSKÁ, Ilona. Kdo zachránil jeden 

život. 
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Dne 7. dubna 1908 dostal prof. MUDr. František Hamza od c. k. okresní školské 

rady ve Vysokém Mýtě „povolení ke zřízení dvou zatímních tříd, náležejících k obecné 

škole v Luži na tak dlouho, pokud majitel ústavu toho náklad na umístění a na věcné 

potřeby tříd těch z vlastních svých prostředků ponese. Třídy ty otevřou se, jakmile vynesení 

toto moci práva nabude a místnosti i věcné potřeby opatřeny a úředně schváleny budou. 

Podotýkáme, že styk obecné školy v Luži s tuto povolenými pomocnými třídami jest 

zdravotně nepřípustný. Nákazy přenáší se prostřednictvím osob, šatů, knihami, učebními 

pomůckami a jest tedy naprosto nutno, každý takovýto styk zameziti. Přenášení jakýchkoliv 

předmětů /na příklad též kancelářských potřeb/ z veřejné školy do tříd sanatoria a naopak 

jest vyloučen. Orgán konající dohled nad pomocnými třídami, nechž se se státním okresním 

lékařem ve příčině zachování potřebných opatrností při návštěvě pomocných tříd smluví, 

aby nákaza se nepřenesla, zejména nechť bezprostředně po takové návštěvě do veřejné 

školy nevchází. To týče se učitele náboženství. Učebny pomocných tříd i zařízení jejich 

musí požadavkům zdravotním náležitě vyhovovati.  

Učebny musí býti velmi vzdušné, k větrání zařízené a dobře osvětlené s podlahami 

tvrdými, velmi řádně vyspárovanými, napuštěnými neb natřenými tak, aby zdvihání prachu 

se zamezilo. Čištění školy musí se konati pečlivě každodenně cestou vlhkou, velké čištění 

pak musí se konati nejméně jednou za měsíc a bílení nejméně dvakrát do roka. Počet 

plivátek musí býti značný a každé kašlající tubekulosní dítě musí míti hygienické plivátko 

po ruce. Za účelem otevření obou zřízených tříd pomocných, budiž sem neprodleně 

oznámeno, od kterého dne místnosti a potřeby školní úplně hotové budou, aby úředně 

prohlédnuty a vyučování v nich ihned započato býti mohlo“.79   

První školní rok 1908/1909 byl zahájen dne 15. dubna 1908. Jednalo se o typ 

výuky, který v této době neměl obdoby. Podstatou výuky bylo prolnutí léčebné péče  

s vlastním vzděláváním. Zvláštní pozornost byla věnována také výchově pro praktický 

život.80 V kronice školy je tato významná historická událost popsána následovně: 

„Sanatorium zdejší pořízeno bylo jen skalopevnou vůlí M. U. Dr. Fr. Hamzy. Slovůtný81 

                                                 
79 Kopie povolení c. k. zemské školní rady na zřízení 2 prozatímních tříd při léčebně (1908), inv. č. 309, 

II.B.1/1, kart. č. 1, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

80 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1939. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

81  Slovůtný znamená dle Slovenského synonymickém slovníku vážený či slavný.  

     Dostupné z:  http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=slovutn%C3%BD  [cit. 2013-04-12]. 

http://slovnik.azet.sk/synonyma/?q=slovutn%C3%BD
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náš pan Dr. pečoval o své dítky jako otec, by navrátil dětem ubohým zdraví, jehož jim bylo 

v prvé řadě zapotřebí. Ale snaha otce nebohých šla ještě dále. Snažil se všemocně, by 

mládež jemu svěřená nevyrůstala bez všeho vzdělání, ale přemýšlel o tom, jak poskytnouti 

by mohl mládeži potravy duševní. Ovoce snah jeho uzrálo… Dětem postavena byla škola. 

Za přítomnosti vzácných hostí a kolaudační komise otevřeny byly síně učeben a děti 

s radostí v oku kráčely v posvátný chrám -------- do školy. Školní rok počal slavnostně. Za 

účasti velikého množství pacientů zasadili jsme tré dvojic krásných stromků na oslavu 

jubilea cís. a krále Fr. Jozefa I, 2 javory věnovány byly školní mládeží příteli a dobrodinci 

naší školy říšs. posl. slovutnému pánu Adámkovi, poslední dva stromy zasadili jsme 

zesnulému Sv. Čechovi. Sešlost ukončili jsme rak. nár. hymnou a dojemnou písní „Kde 

domov můj.“ Pod staroslavným Košumberkem postavili jsme pomník třem mužům, jichž 

snahy směřovaly a směřují ku blahu všech lidí, nejvíce ku blahu budoucího národa ------- 

našich dětí. Bůh žehnej Vám!“82 

Za vilou v Zálesí byla postavena nejprve přízemní, potom jednopatrová školní 

budova. Za letními ložnicemi, v březovém háji, byl založen stanový tábor, který tvořily 

dřevěné stany rozložené po obvodu stanového pískoviště. Ty sloužily pro helioterapii83 a 

léčbu na zdravém vzduchu. Významnou roli zde hrálo pískoviště, tedy místo, kde se 

ošetřované děti zotavovaly ve vyhřátém písku. Poblíž tábora se nacházely cvičné školní 

zahrady. Nedaleko školy byl postaven další jednopatrový altán (viz příloha č. 7). Přízemí 

sloužilo jako laboratoř a první patro jako letní učebna. V blízkosti školy nechybělo ani 

další pískoviště a lesní třídy.84 

Jak už bylo zmíněno, v ústavu byla jednotná péče o všechny nemocné. Důkazem 

toho bylo stejné oblečení, tzv. černý empír. Hamza nechal pořídit toto specifické oblečení 

podle vzoru ústavu v Berck sur Mere ve Francii, který navštívil už během svých studijních 

let.85 Dle Borské (2008) měl tento speciální oděv výhodu také v tom, že černá barva 

přitahovala více slunečních paprsků. Díky tomu došlo k dostatečnému prohřátí organizmu. 

                                                 
82 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1908–1939, s. 1. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

83  Helioterapie znamená léčbu slunečním zářením. Viz heslo HELIOTERAPIE. In: KÁBRT, Jan a Vladislav 

VALACH. Lékařský slovník, s. 161.   

84 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku. 

85  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku.  
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Další významnou roli hrála psychická pohoda dětí. To bylo na tehdejší dobu značně 

pokrokové.  

Hamza, lékař a trojnásobný otec, myslel i na to, že se dětem odloučených od jejich 

rodin stýská. Byl si vědom toho, že jim mnohaměsíční léčbou utíká dětství a mládí, tedy 

čas, kdy mají být vedle zábavy také vychovávány a vyučovány. Jedině tak bylo možné, aby 

se mohly uplatnit i v dospělém životě. O významu rodinného života při léčbě se do té doby 

nikdo z jeho teoretických předchůdců nezmiňoval. Pro Hamzu, jehož vzorem byly 

pedagogické názory Jana Amose Komenského, byla rodina základem. V ní se děti učily 

vztahům, práci a toleranci. Rodina jim měla být citovým zázemím i ekonomickou 

ochranou, měla je naučit samostatnosti a nasměrovat k budoucímu povolání. Vzhledem 

k tomu, že ji ctil jako ideální uspořádání, přenesl její formu i do struktury svého ústavu. 

Vedle Komenského uznával také myšlenky zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, 

které ho ovlivňovaly již v době studií. Stejně tak se jimi řídily všechny jeho kroky v Luži, 

protože měl zálibu v heslech i citátech a zdobil jimi i průčelí pavilónů v léčebně. Na 

každou fasádu postupně stavěných budov nechával vyrýt krátké veršíky, které skládal on 

sám, nebo je vymýšlel s ředitelem Českých feriálních osad Josefem Košťálkem.86 Nápisy 

plnily funkci pravidel, která měly nemocné děti neustále na očích a která jim pomáhala si 

zapamatovat zásady zdravého životního stylu. Ten měl být v budoucnosti hlavním 

východiskem v jejich ochraně před tímto onemocněním.  

Na lázních v košumberské části (budovy zbořeny v roce 1924 a na jejich místě 

postaven dnešní pavilón C) byla vyryta následující pravidla (viz příloha č. 8):  

„Koupel a sprcha studená, sílu a zdraví znamená.“ 

„Utužte tělo, ozdobte duši, dvojí se zbavíte tísně. Do každé dětské zahrádky vsaďte cvičení 

prostná, hry, písně.“ 

Na stěnách verand v Luži byla formulována tato pravidla:  

„Leť, pravdo, věrná širým světem a zvěstuj zdravý ruch: ó, dejte, dejte chorým dětem, 

potravu vhodnou, slunce, vzduch!“ 

„Svůj domov uprav sluncem bohatě, zvi čerstvý větřík denně na besedu, spi v loži čistém 

lépe než ve zlatě, nečistých věcí varuj se jak jedu.“ 

                                                 
86  LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi. 
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„Nemoc se neptá po zlatě, kdekoliv kroky své staví!  Šťasten jen může být zdravý.“ 

„Našich dětí škola dvojí: duch cvičí, tělo hojí.“  

„Znáte k zdraví cesty jisté? Tělo přímé, tělo čisté!“ 

Dodnes se dochovaly pouze verše na fasádě školní haly, která dnes slouží jako  

konferenční sál:  

„Kde vadne statný kmen, kde stůně mladý květ, tam mléko přivolá, ztracené síly zpět.“ 

„Mysl čistá, mysl přímá, něhou šeptá, silou hřímá.“   

„I statný padne kmen i kvítek májový, když kořen otráví mu nápoj lihový.“87 

Správcem a učitelem školy byl pan František Citta (po 2 letech ho nahradil pan 

Václav Svatek88) a literní učitelkou Jana Lhotanová89. Ze začátku byla škola rozdělena 

podle pohlaví tak, že v sanatoriu v Luži byla škola chlapecká (pod vedením učitele 

Františka Citty) a na Košumberku dívčí (pod vedením učitelky Jany Lhotanové). Ruční 

práce vyučovala paní Emilie Jančurová a náboženství pan Josef Bauer (po 3 letech ho 

nahradil p. Josef Baťa, který učil náboženství necelý rok, poté byl vystřídán panem Janem 

Dudkem, správcem lužské fary). Děvčata a chlapci byli vyučováni ve dvou třídách s tím, 

že každá z nich byla rozdělena na dvě oddělení (viz příloha č. 9).90  

4.2 Pedagogické přesvědčení Františka Hamzy 

Jak píše Linhartová (2008): „Této socializační funkci, kterou ústav po dobu léčby 

na sebe přebíral, přikládal Hamza značnou důležitost. Z dob pražských studií byl ovlivněn 

                                                 
87  Paměti učitele a správce ústavní školy Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku, s. 16. 

88 Správce zařízení František Citta nepracoval v ústavu dlouho. Hned 1. 1. 1911 ho nahradil pan Václav 

Svatek, který byl hned v roce 1914 mobilizován a poslán na frontu, ze které se vrátil v roce 1920.  

Od 1. 1. 1932 byl jmenován ředitelem školy. Sám vedl školní kroniku a snažil se naplňovat odkaz  

prof. MUDr. Františka Hamzy. V době protektorátu byl podle nařízení penzionován. Toto nařízení se 

týkalo všech učitelů starších 55 let, jemu ale bylo teprve 52 let. V květnu r. 1945 se Svatek znovu vrátil 

do školy a opustil ji až na konci školního roku 1950/1951. In: Paměti učitele a správce ústavní školy 

Václava Svatka, 1910−1950, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna Luže, 

Košumberk, SOA v Zámrsku. 

89 Vzhledem k vážné nemoci učitelky Jany Lhotanové ji v  roce 1909 nahradila paní Anna Havlíková.  

In: Památní kniha  Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé 

Luže, 1908–1939,  s. 13–14. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

90 Památní kniha  Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé,   

1908–1939. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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vědeckými poznatky rozvíjejících se společenských věd – sociologie, pedagogiky, 

psychologie. Nebyl mu zcela cizí jistý pedocentrismus amerického filozofa a psychologa 

zakladatele filozofie pragmatismu Williama Jamese (1842–1910), který razil myšlenku, že 

dítě je středem dění, a proto má vzdělávání vycházet z jeho potřeb, které právě vyhovovaly 

ústavní formě výchovy a vyučování dětí hluboce poškozených chorobou. Respektoval  

i poznatky Sigmunda Freuda (1856–1939) o rozdílnosti dětské a dospělé psychiky, na něž 

jako jeden z prvních u nás upozornil při výzkumu neurotických pacientů.  

Seznámil se i s výsledky experimentální psychologie německého fyziologa a 

psychologa Wilhelma Wundta (1832–1920), který jako první v Experimentální laboratoři 

pro zkoumání duševních pochodů v Lipsku (1879) rovněž upozorňoval na nutnost přihlížet 

při léčbě k pacientově psychice. I když Hamza kladl důraz na výchovu, nedal se zmást 

mechanistickým behaviorismem profesora baltimorské univerzity Broaduse Johna Watsona 

(1878–1958), který výchovu přeceňoval natolik, že téměř ignoroval psychické dispozice 

vychovávaných. Hamza naopak psychice nemocných dětí přikládal velký význam a usiloval 

o to, co v jeho době nebylo běžné. Nejraději připomínal Komenského zásady názornosti, 

přirozenosti a přiměřenosti ve vyučování i ve výchově a především individuální přístup ke 

každému dítěti tak, jak je jeho milovaný učitel národů shrnul v Informatoriu školy mateřské 

(1630) a v Didaktice velké (1657).“91  

Vychovávat a hlavně učit skrofulózní děti nebylo snadné. Vzhledem k tomu, že 

onemocnění žáků bylo velmi specifické, nebylo vždy možné držet se předepsaného 

rozvrhu vyučovacích hodin. Předměty, které vyžadovaly pozornost a větší soustředění, 

musely být vystřídány snadnějšími úkoly. To vyžadovalo nejen pochopení učitelů a vcítění 

se do konkrétních žáků, ale také jejich značnou pedagogickou trpělivost. Nesměla chybět 

ani výborná znalost zdravotních problémů jednotlivých dětí, což byla zásadní podmínka 

individuálního přístupu. Některé děti měly potíže s dýcháním, jiné špatně slyšely nebo 

viděly, další měly značně omezenou hybnost končetin. Vlivem nemoci se rychleji unavily, 

bývaly neklidné, náladové, snadno se rozrušily, neudržely dlouho pozornost. Do ústavu se 

velice často dostávaly děti, které díky nemoci zanedbávaly školní docházku natolik, že  

i v pokročilém věku ještě neuměly číst ani psát. Právě proto byl Hamza přesvědčen, že 

                                                 
91   LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 67–68. 
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v léčebných ústavech musí být děti také přiměřeně vzdělávány. Ukázka vysvědčení z roku 

1908 (viz příloha č. 10).92  

Jak uvádí Hamza: „A stejně želeti musíme duše dítěte skrofulosního. Pochopíme, že 

strastná choroba, ochromující po mnohá léta mnohonásobně síly tělesné, sklíčí rovněž  

i ducha mládeže. Veliká většina dětí skrofulosních vyrůstá bez výchovy domácí, bez 

výchovy školské. A přece i mezi skrofulosními jsou děti značně nadané, které – jakmile 

jejich choroba ulevuje – budívají podiv až úžas. I neumíme srovnati s láskou k bližnímu a 

se svou sociální povinností, abychom léčili tělo skrofulosního dítěte a zapomněli ušlechtit 

jeho duši. Naše úspěchy léčebné vrcholí obyčejně v době, kdy se dítě blíží věku dospělému. 

S jakým asi pocitem mohli bychom propustiti svěřence svého na prahu takřka nového 

samostatného života, když by neuměl čísti, psáti, počítati, když by neměl toho, čím nás 

vyzbrojuje výchova rodinná i školská? Co by si počal, na koho by naříkal mladý ten 

člověk? V ústavě v Luži, kde již zřízena je pomocná škola pro chovance skrofulosní, 

přesvědčiti se může každý, kterak snahy ty jsou opravdu ušlechtilé. Ústavní péče o duši 

dítěte, o vzdělání jeho ducha je nová. Teprve prvé tyto průpravné školy pokusné poučují 

nás prakticky, jak máme co účelně zříditi.“93  

Hamza společně s již několikrát zmíněným přísedícím zemského výboru Karlem 

Adámkem a hlavně s učitelem Václavem Svatkem formuloval zásady a pravidla postupu 

při vyučování ve školních lavicích (viz příloha č. 11), na hřišti (viz příloha č. 12), v lese 

(viz příloha č. 13), na louce (viz příloha č. 14), v košíkářské dílně (viz příloha č. 15), na 

pískovišti (viz příloha č. 16), v ovocném sadu, v zelinářské zahradě i kuchyni. Výuka ve 

venkovském prostředí Luže děti připravovala na život v dospělosti. V učebnách školy se 

zdržovaly pouze v zimě a v případě špatného počasí.  

Lékař Hamza od učitelů vyžadoval vedle znalostí zdravotního stavu dětí také tvůrčí 

postupy a školení v teoretických otázkách právě se rozvíjející psychologie a  

pedagogiky (i speciální). Hlavními výchovnými zásadami pro něj byla sociální  

rovnost a pracovní výchova, bez rozdílu rodinného původu dítěte. Vyléčené děti měly bez 

ohledu na vícečetná poškození umět zvládat deprese a nepodléhat komplexům 

                                                 
92 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1939. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

93  HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy, s. 3–4. Uloženo 

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže. 
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méněcennosti. Cílem léčby byl plnohodnotný návrat do běžného života. Zároveň si byl 

vědom toho, že na dětský charakter i rozvoj intelektu, citů, vůle i svědomí má komplexní 

vliv prostředí, chod ústavu i příklad každého člověka v něm. Proto tak usiloval o udržování 

přátelských vztahů a bezstresové atmosféry. Z tohoto důvodu chodil velice často mezi 

ústavní děti a také s nimi obědval. Jak píše Borská (2012): „Společný oběd, v čele stolu 

pan doktor, hodný, avšak hromovládný.“94 

4.3 Školská výchova dětí skrofulosních  

– studie MUDr. Františka Hamzy 

Podle Hamzy trpěl organizmus „skrofulosou celkově i na určitých místech, na těle  

i na duchu“.95  Následkem nemoci bylo:  

 opoždění ve vývoji,  

 celkové oslabení, 

 předčasná únava, 

 špatná funkce jednotlivých orgánů, 

 dlouhotrvající ochabnutí,  

 náchylnost k různým chorobám atd. 

Dítě se poměrně brzy unavilo i krátkou procházkou. Než bylo schopno další chůze, 

potřebovalo delší čas na odpočinek. „Dítě eretické reagovalo i na jemný popud snadno, 

rychle a mocně, kdežto dítě torpidní reagovalo i na hrubé popudy těžce, volně  

a chabě. Oběma typům společná předčasná únava je zcela rozdílná u typu eretického a  

u typu torpidního. Pokyneme rukou dítěti eretickému, stíženému též zduřením mízních žláz. 

Jako rtuť přiběhne, uposlechne a lakotně touží po dalších vašich rozkazech; anebo vzdorně 

hlavou pohodí a nožkama zadupe, ostře odmluví a odvrátí se od vás. Pohrozte mu  

prstem — ; snad uposlechne ihned, snad rozpláčete je, snad zahrozí zpět prstem, zlobně 

okem zasvítí, udělá pravý opak. Pokyňte rukou dítěti torpidnímu, stíženému též zduřením 

mízních žláz. Uposlechne lenivě anebo neuposlechne vůbec; a hned zase je lhostejno, jako 

                                                 
94 BORSKÁ, Ilona. Kdo zachránil jeden život, s. 67. 

95 HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy, s. 5. Uloženo 

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže.  
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byste ani přítomni nebyli. Pohrozte mu prstem: chápe to těžce, anebo nechápe, lhostejně se 

vás ptá mdlým pohledem.  

Uložte schopnému dítěti eretickému, aby čtlo. Čte zprvu rychle, bystře; po té se 

zřejmě neklidem v pohybech, ve zraku, v řeči. Přinuťme je, aby čtlo dále. Slzy se mu derou 

do očí, zajíká se, škytá pláčem, chvěje se na celém těle. Jistě ještě po půl hodině jest 

únavou rozčileno. Poručte totéž vhodnému dítěti torpidnímu; musíme dvakráte, třikráte 

poručit. Dítě čte líně, u každé čárky vyčkává, zastaví, až přestane číst nadobro. Přinuťme 

je, aby čtlo dále. Zaslzí, tupě sklopí hlavu a zarputile, klidně mlčí. Po chvilce už ani 

nevzpomene vašeho rozkazu.“96 Následkem nemoci děti trpěly také nechutenstvím. Na 

jídlo často reagovaly zvracením a průjmy. 

Do oboru lokální poruchy řadíme: 

 onemocnění mízní soustavy (mízní žlázy na krku, v podpaží, hrudníku atd.), 

 onemocnění kostní dřeně, kostí a kloubů, 

 onemocnění sliznic a tkání (zvláště nemoci oční, ušní, nosní, dále nemoci hltanu, 

hrtanu, mandlí, plic atd.), 

 onemocnění kůže. 

Společné znaky všech skrofulozních projevů jsou následující: 

 Vyskytují se především u mladého organizmu, tedy u dětí. 

 Jedná se o dlouhotrvající, nepravidelně postupující problémy, které se snadno 

vracejí. Zhoršení nastává vlivem nepříznivých hygienických poměrů. 

 Každé skrofulózní onemocnění (např. i zdánlivě lehká flykténa97) je náchylné 

k tuberkulóze bacilární. Významným poznáním lékařské vědy bylo, že každá 

nevyléčitelná skrofulóza se dále rozvine v další formy tuberkulózy. Na základě 

dopisu prof. MUDr. Jana Holčíka, DrSc., bývalého přednosty Ústavu sociálního 

lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

                                                 
96  Tamtéž, s. 5–6. 

97  Flykténa znamená zánět spojivky očního bulbu a rohovky viz heslo FLYKTÉNA. In: KÁBRT, Jan  

a Vladislav VALACH. Stručný lékařský slovník,  2. vyd. Martin: Osveta, 1981, s. 247. 
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v Brně (viz příloha č. 2), jsem původní text „propukne v bacilární tuberkulózu“ 

nahradila textem „se dále rozvine v další formy tuberkulózy“. 

 Ke všem skrofulózním onemocněním se velice často přidávají i další nemoci. 

Obtíže způsobené skrofulózou: 

 Ve škole byly zaznamenány děti a mládež s poruchou zraku, sluchu, řeči, 

pohybu (ať už na kloubech, končetinách atd.). 

 Děti trpěly bolestmi hlavy, slabostí, neklidem, celkovou nevolností. 

 Četné hnisající rány nemocných někdy silně zapáchaly nebo vzbuzovaly odpor. 

 Mezi školními dětmi se však nacházely i takové, jejichž zrak, sluch a pohyb byl 

bez jakýchkoli komplikací.  

 Nemocné děti bylo třeba rozdělit do příslušných skupin podle druhu 

onemocnění. 

 V případě otevřených hnisajících ran a u všech onemocnění sliznic a kůže bylo 

potřeba dbát přísné hygieny.  

 Děti typu eretického a děti tomuto typu blízké byly psychicky nadanější než děti 

torpidní. Eretičtí nemocní se oproti torpidnímu typu mohli lépe učit. Mezi 

eretickými typy se často nacházely i děti s vynikajícími učebními výsledky.  

 Neexistovaly ryze vyhraněné typy eretické nebo torpidní. Většina žáků byla 

přechodem mezi oběma typy.  

 Bylo pochopitelné, že ze strany lékařů a učitelů byla věnována velká pozornost 

prvotním příznakům nervozity. 98  

V případě psychické činnosti tuberkulózního dítěte si lékař i učitel nejprve všímali 

těch rozdílů, které byly patrny v nervové soustavě a které se projevovaly nervozitou. 

Týkalo se to převážně dětí eretických.  

 

                                                 
98 HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy. Uloženo  

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54 Luže. 
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K projevům patřily: 

 „abnormální reakce (místo radosti či příjemného pocitu se dostavoval 

zármutek, neodůvodněná rozmrzelost, lekavost atd.), 

 halucinace, blouznění, náhlé až prudké rozrušení (u eretických), 

 pseudologie,99 

 náhlá psychická únava, 

 nucené představy, 

 idiosynkrasie,100 

 motorický neklid (neklidné pohyby, okusování nehtů...), 

 různé projevy nervového původu (bušení srdce, bolesti hlavy, mdloby, zvracení, 

závratě, bolesti v zádech, končetinách atd.)“. 101 

V případě, že by tyto projevy nebyly brány v úvahu, nemohlo by se dítě ani léčit, 

ani vyučovat.  

Překážky výchovy v domácím prostředí a vzdělávání skrofulózních dětí: 

Skrofulóza si bohužel nevybírala. Procento chudých domácností bylo výrazně 

vyšší. Některé děti, jednalo se převážně o děti chudé a opuštěné, žily v  nehygienickém 

prostředí. Byly však i takové, které sice měly chudé rodiče, ale pečovala o ně vzorná 

matka. I tak byla péče nedostačující. Je tedy pochopitelné, že chudá a méně majetná rodina 

nebyla schopna takto nemocné dítě opatrovat, vychovat a ani vzdělat.   

V rodinách bohatých lidí se poměry života a výchovy utvářely trochu jinak. Rodiče 

odjížděli se svým nemocným do zahraničí, tedy do neznámých poměrů životosprávy, 

výživy apod., aby tam, u většiny případů, utráceli jak své peníze, tak svou naději. Enormní 

                                                 
99 Pseudologie znamenala chorobnou touhu po lhaní a podvádění. Viz heslo PSEUDOLOGIE. In: KÁBRT, 

Jan a Vladislav VALACH. Lékařský slovník, 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní zdravotnické 

nakladatelství, 1962, s. 384.   

100 Idiosynkrasie znamenala neobyčejně velkou citlivost na některé látky a vjemy, např. pohled na myš, 

housenku apod. Viz heslo IDIOSYNKRASIE. In: KÁBRT, Jan a Vladislav VALACH. Lékařský slovník, 

s. 200.   

101 HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy, s. 8. Uloženo  

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže. 
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péče spíše škodila, než prospívala. Tímto způsobem byly děti tak akorát rozmazlené a 

zchoulostivělé. Na druhou stranu ale mohli nemocným zaplatit školní vzdělání, které 

zajišťoval soukromý vyučující.  

Lužský ústav byl novým hygienickým domovem pro všechny skrofulózní pacienty. 

Úpravou životosprávy, přísnou hygienou, pobytem na slunci a pohybem se upevňovalo 

zdraví nemocných dětí. Průměrná doba léčby byla v rozmezí 1–1,5 roku. Mezitím ovšem 

byli přijímáni noví nemocní a další odsud odcházeli. Časté střídání pacientů bylo dosti 

zásadní a neodstranitelnou překážkou. Vzhledem k tomu, že změny byly nejčastější 

v měsíci červnu a prosinci, byly tyto dva měsíce vymezeny na hlavní prázdniny a potřebné 

opravy i úpravy (viz příloha č. 17).  

Léčení a lékařské vyšetření bylo upřednostňováno před samotným rozvrhem učiva. 

Podstatou léčení byl i pobyt v přírodě. Do stejné školy, stejného oddělení i třídy přicházely 

děti různého věku. Vedle šestiletého žáka mohl být žák mnohem starší, který ovšem nebyl 

dostatečně psychicky vyvinutý a díky nemoci byl až do této doby bez školské výchovy. 

Povinností lékaře bylo správně posoudit zdravotní způsobilost pacientů a následně je 

rozdělit podle druhu onemocnění. Dalším jeho úkolem bylo informovat učitele o všech 

dosavadních odborných vyšetřeních v případě, že by byly potřeba k jejich výchově. Na 

žádné jiné škole nebyla tato spolupráce tak zásadní jako na ústavní škole pro skrofulózní 

děti. Lékař ovšem nezasahoval do odborných pedagogických metod, tímto jeho role 

končila. Rozsah výuky byl plně v kompetenci učitele.102  

Není pochyb, že naprosto zásadní roli tu zastával právě učitel, který měl před sebou 

velice náročný úkol. Škole mohl dle Hamzy pomoci jen tehdy, „když je náležitě vzdělán, 

pedagogicky vyzbrojen a ušlechtilé povahy. Ve škole se stoupiti musí duševně ke každému 

žáku. Nemůže ovládati žáky své jediným povelem, ale každého zvlášť. Není ovšem a ani 

nemůže býti vázán podrobnou učebnou osnovou, ale tato volnost jest velice zodpovědná! 

Nové a nové úkoly jsou mu volností tou přikazovány, nové a nové pokusy cvičné jsou mu 

svěřovány. Nemůže ani a nesmí tomu býti jinak na řádné škole pro děti skrofulosní. Učitel 

školy ústavní oddati se musí dětem skrofulosním mnohem více, než se věnuje učitel žákům 

                                                 
102 Paměti učitele a správce ústavní školy – Václava Svatka, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond Hamzova 

dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 
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školy veřejné; povolaným učitelem dětí skrofulosních stane se jen tehdy, když se jim oddá 

s nadšením a láskou“.103  

Úkolem ústavní školy bylo: 

 upevňovat vědomosti a dovednosti získané z národní školy, 

 získané vědomosti a dovednosti dále doplňovat a rozšiřovat, 

 vychovávat a vzdělávat v duchu rodinné výchovy tak, aby skrofulózní dítě 

umělo v budoucnosti chránit nejen své zdraví, ale také zdraví svých 

příbuzných, 

 výchovou a vzděláváním skrofulózní děti připravit na vlastní samostatný 

život.104 

Učební plány zahrnovaly cíleně vybrané a upravené učivo národní školy, základy 

zdravého životního stylu, cvičení, společenské hry a zábavu, četbu, hudbu, zpěv a 

vycházky do přírody. Součástí vyučování byly také domácí, výtvarné, řemeslné a ruční 

práce, stejně jako práce na zahradě apod. „Ústav jest rodinným hygienickým domovem, 

v němž všechny děti jsou stejně spravedlivě, chorobě své přiměřeně opatřeny a léčeny, 

v němž není třídních rozdílů, v němž lékař je dobrým otcem všech svěřených nemocných. 

Příkazy hygienické a léčebné určují všechen ústavní život a pronikají všude i osnovu 

učební. Škola jest ovšem součástí tohoto vzorného hygienického domova, od něhož nemůže 

býti oddělena ani svým účelem, ani zařízením, ani osnovou, ani správou.“105 Charakter 

ústavu i školy byl přizpůsoben tak, aby odpoutával myšlenky nemocných dětí od nemoci, 

bolesti, strachu a pomáhal překonat smutek z odloučení od rodiny.  

„Kdykoli je to možno, vyučují se děti ve volné přírodě, v sadech, na lučinách, na 

vycházkách atd. Učitel s dětmi svými ve průvodu opatrovnictví vychází do volné přírody, 

kde rázem si upravuje školní učebnu. Děti mají s sebou své lehké, přenosné židle, 

opatrovnictví tabuli a pomůcky učebné dle učitelova příkazu. Lékaři, jakožto otci ústavního 

                                                 
103 HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy, s. 10. Uloženo  

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže. 

104 Tamtéž. 

105 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

      č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku, s. 66. 
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domova, přísluší, aby v ústavu i ve škole pečoval pevnou autoritou, aby dům i škola děti 

tuberkulosních byly domem sjednoceným. Lékaři sluší, aby správně usoudil o povaze 

choroby, aby roztřídil nemocné dle chorobných projevů, aby vytyčil zdravotně potřebné a 

nutné požadavky výchovy školské ve volném ovzduší, aby pozoroval žáka „doma“ i ve 

škole.  

Učitel ústavní školy sestupuje až přímo k dítěti, k oslabené dětské mysli. Školská 

výchova je tu individuální. Není ovšem možno, aby každé dítě bylo předmětem ojedinělé 

zvláštní péče učitelovy, ale aspoň pokud bez individuální výchovy nemohou být četné malé 

skupiny dětí stejnorodě oslabených (na př. chorobami očními neb ušními atd.). Jsou tu 

však i děti duševně opožděné, zanedbané, jimž opravdu je třeba výchovy individuální 

v užším smyslu slova toho. Učiteli nelze omeziti styky jeho s ústavem, se školou, na určitý 

počet učebních hodin. Duch i srdce učitelovo bezděčně prozařovati musí duchem i srdcem 

dítěte. Zušlechťující vliv učitelům v i v mimoškolním životu ústavním, ve volných dětských 

zábavách, hrách, v dětské práci, v názorech a snahách. Ve škole dítek tuberkulosních jest 

značnou měrou lékař učitelem, učitel lékařem.“106  

Na ústavní škole o 200 žácích Hamza doporučoval, „aby působili dva literární 

učitelé, dvě učitelky literní, učitel příslušného náboženského vyznání (katecheta atd.), 

industriální učitelka a lékař. Pro 200 dětí skrofulózní postačí 2 učebny, 2 pracovny,  

2 dvorany a příslušenství (kabinet, sborovna apod.)“.107 Při rozdělení školních dětí do více 

skupin se jich v každé z nich vyučovalo cca 15−20. Při menším počtu vyučovacích hodin a 

při délce vyučování v maximálním rozsahu 30−45 minut byl počet místností dostačující.  

V dívčí třídě se vyučovaly ruční práce. Dívky  tam spravovaly punčochy, šily na 

stroji, pletly, háčkovaly a šily. V chlapecké třídě se učili základům řemesla. To mělo 

velkou výhodu v tom, že potvrzení školy mohlo zkrátit jejich výuční dobu. Hygienicky a 

zdraví škodlivému přeplnění tříd se bylo možné vyvarovat díky dvěma velkým sálům. 

Další výhodou těchto otevřených prostor bylo i to, že děti bylo možné lépe kontrolovat a 

individuálně vychovávat. 

 

                                                 
106 Tamtéž, s. 68. 

107 HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy, s. 11. Uloženo  

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže. 
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4.4 Průběh vyučování 

Vyučování 1. třídy začínalo v 8.30 h. „Přál bych Vám viděti s jakou radostí a 

nevšedním výrazem tváře zasedají do lavic. Když rozezvučí se síní školní píseň před 

vyučováním, spatřiti lze již domácí rodinnou kázeň, která celou hodinu vyučovací provází. 

Kázeň u všech dětí docíliti možno vzornou, ačkoliv mnohé z nich z rodiny a z prostředí 

svrchovaně zanedbaného. Příčinu tu dlužno hledati v odstranění namnoze škodlivého vlivu 

domova.“108 Délka vyučovací hodiny byla přizpůsobena schopnostem dětí udržet 

pozornost, a jak už bylo zmíněno, nesměla přesáhnout 45 minut. Delší vyučovací dobou by 

se dítěti více uškodilo, než prospělo. Velký důraz byl kladen na to, aby vyučovaná látka 

byla učitelem podána co nejzajímavějším způsobem a svou náplní byla všestranně 

zaměřená. „Názornému učení a reáliím vůbec prospívá, že je jim ponecháno dosti a mnoho 

místa na vycházkách.“109  

I přes nízký počet vyučovacích hodin, byl velký důraz připisován jazykovému 

vyučování a tehdejším počtům. Matematická látka vyžadovala postupnost a 

systematičnost, což vyžadovalo od učitelů znalost elementárního počítání jednotlivých 

žáků. Každé dítě mohlo dosáhnout určitých školních úspěchů. Vyučování bylo ve velké 

míře ovlivněno nejen jejich léčbou, ale i častou výměnou žáků a změnami jejich paměti a 

pozornosti, které byly způsobeny jejich nemocí. 

Největší úspěchy byly dle pamětní knihy zaznamenány u dětí „normálně 

vynikajících, kdy každá změna šla ruku v ruce s  léčebnými výsledky. Záhy a patrně jeví se 

též výsledky u dětí opožděných, ačkoliv jejich pozornost těkavá a neustálená nedá se tak 

snadno říditi jako u dětí vynikajících. Uvedeli konečně učitel opožděné po bok dětí 

normálních, jest u ideální síly snah svých“.110 Z výše uvedeného je evidentní, že práci 

učitele řídily samy děti. Průběh vyučování ovlivňovaly průběžné vědomosti a léčení, které 

zmenšovalo překážky tělesného i psychického rozvoje. Tím vším byl také ovlivňován 

rozsah učební látky.  

Obrovský význam pro nemocné děti měl už několikrát zmíněný pobyt ve volné 

přírodě, protože pro svou léčbu potřebovaly spoustu slunce a zdravého ovzduší. „Škola 

                                                 
108  Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

 1908–1939, s. 24. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54 Luže. 

109  Tamtéž, s. 25. 
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tato smete z teoretického stolu úředního mnohý požadavek dosavadních osnov učebných. A 

kdyby úspěch její rovnal se úspěchu dnešní školy národní, již tím vykonáno dosti. U nás je 

radostná podívaná na tu malou drobotinu, která po 8. hodině ráno chápe se slabikářů a 

čítanek, aby pod společným praporem vytáhla na nivy do zátiší starobylého hradu 

Košumberku, do lesa, neb na ústavní louku. Pochodové písně udržují v kroku leckterého 

smrtelníka, kterého příroda obdařila veselejší letorou111. Pojednou toto tažení zastaví. Žák 

našel brouka, rostlinu, kámen apod. Otázek a odpovědí není konce. Žáci se mezi sebou  

o předmětu baví a učitel aranžuje skupení a doplňuje výkladem.“112  

V lesních třídách nebylo potřeba počítadlo. Stejnou funkci nahradily obyčejné 

kamínky, pomocí kterých bylo možné dosáhnout stejného výsledku zcela jednoduše –

pomocí názornosti. Operaci odčítání 2 – 1 = 1 bylo možné ilustrovat pomocí lesních plodů, 

například každý žák utrhl 2 borůvky (jahody,…) a 1 snědl. V přírodě se vyučovaly i ostatní 

předměty (náboženství, čtení, zeměpis, dějepis, ruční práce, zpěv), jejichž cílem bylo 

uplatnění všestranných požadavků moderního vyučování. Stejně tak příroda poskytovala  

i místo k pochopení dalších početních operací a mluvnice.  

Při hodinách kreslení děti malovaly do svých náčrtníků zvolené motivy a využívaly 

tak svých dosavadních schopností. Práce v přírodě byla mnohem zajímavější především 

pro ty, které byly neklidné, protože jak je psáno v kronice: „Příroda nerozrušuje, spíše 

uklidňuje. Dítěti tak přináší nové a nové síly k další práci.“113 

4.5 Pedagogický přístup aplikovaný v ústavní škole 

Vzdělávací plány ústavní školy se lišily od plánů standardních škol. Nejprve se 

jednalo o provizorní instituci a to do té doby, než měla být zřízena čtyřtřídní škola. Učitel 

měl před sebou velký úkol. Při výběru učiva musel přihlédnout k řadě somatických a 

psychických činitelů, dále k jejich schopnostem, znalostem a vnímání.  

Při vyučování bylo potřeba, aby skrofulózní děti byly léčeny v obzvlášť přísných 

hygienických podmínkách, a to proto, aby se při ošetřování zhnisaných ran zabránilo 

infekci. Dalším důvodem bylo oddělení těchto pacientů od dětí zdravých, aby nedošlo  

                                                 
111 Letora znamená povahu, temperament. Viz heslo LETORA. In: Masarykův slovník naučný: lidová 

encyklopedie všeobecných vědomostí, s. 429. 

112 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1939, s. 27. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

113 Tamtéž, s. 28. 
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k nákaze. Separace těchto dětí byla správná také z estetických důvodů, protože reakce 

ostatních dětí by mohly ovlivnit jejich psychiku. Právě z tohoto hlediska bylo nutné 

nemocné děti vychovávat a současně poučovat o hygienických zásadách nejen v době 

jejich léčby, ale i do budoucna.  

Práce s těmito žáky byla velmi náročná. Učitel musel pro každého najít takovou 

pracovní metodu, která by nenarušila jeho charakter a přitom dokázala dítě s jakýmkoli 

postižením vybavit základními vědomostmi a připravit ho tak na samostatný život. 

K nalezení potřebné rovnováhy byly nejdůležitější pedagogické dovednosti, ohleduplnost, 

porozumění a osobní přístup. 

Skrofulózní děti byly rozdělovány podle: 

 pohlaví; 

 mentálních schopností.114 

U žáků bylo nutné zmapovat jejich mentální rozvoj pomocí otázek z různých oborů.  

To probíhalo tak, že byla vybrána konkrétní látka, na níž učitel průběžně zjišťoval jejich 

dosavadní znalosti. Následně pak žáky třídil do příslušných skupin (viz příloha č. 18). 

V těchto skupinách je pak mohl vyučovat a vychovávat dle jejich individuálních potřeb. 

Nevýhodou ovšem bylo to, že všechny skupiny byly díky nedostatku prostor vyučovány 

v jedné třídě. Tento způsob sice nebyl ideální představou vyučujících, ale nebyla jiná 

možnost. Samotné rozdělení bylo pro učitele velmi náročné, protože během něho mohlo 

snadno dojít k opomenutí odlišného psychického oslabení nemocných dětí. „Nic by nebylo 

lehčí, než pokračovati s několika žáky vpřed a nechati ostatní tápati po několik měsíců a 

čekati, až školu naši opustí. Tím by vlastně učitel těžce hřešil, kdyby při vyučování 

postupoval dál a dále, nevšímaje si veliké řady těch, jimž základy elementární úplně chybí. 

Ovšem, že učitel se žáky nadanými pokračovati by mohl rychleji, kdyby nebylo (veliké 

řady) – těch mezer, které nutno zaceliti u žáků nových, aneb zanedbaných, duševně 

tupých.“115   

Připomeňme si, že rozvrh hodin a provizorní učební plán stál na principech 

školního vyučování s důrazem na domácí výchovu. Stejně důležité byly už několikrát 
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jmenované hygienické zásady. Ústavní výchova se prolínala s léčebnou péčí i vzděláváním 

a výchovné plány navazovaly na rehabilitační programy i učební plány. Vedle toho 

zahrnovala veškeré výchovné aktivity v době mimo vyučování, kdy zvláštní pozornost byla 

věnována výchově pro praktický život.  

Plán byl jednotně orientován do těchto oblastí: 

Rozumová výchova − zahrnovala přípravu na vyučování a další rozvíjení rozumových 

schopností. 

Mravní výchova − vedla dítě k hledání morálního cíle svého života.  

Pracovní výchova − jejím základem bylo vytváření praktické dovednosti, tedy  

i soběstačnosti, a řadíme k ní: 

 Léčbu prací  

Ta byla zaměřena na obnovení pohybových funkcí. Dodržování správných poloh 

při pracovní činnosti vedlo i k celkové úpravě pohybové vady. 

 Pracovní vyučování  

V tomto případě byl výsledkem už konkrétní výrobek a nepřímo i vytvářená 

vlastnost osobní užitečnosti. 

 Estetickou výchovu  

Tento druh výchovy vedl k citlivému postoji k věcem i lidem a ke zvýšení 

vnímavosti či vytváření empatie. 

 Tělesnou výchovu 

Pohyb vyvolával optimistickou náladu a pomáhal uvolnit či odstranit napětí. 116  

Lékaři a další odborníci, kterými byli specialisté z celého světa (hlavně z oboru 

logopedie, psychologie), hledali další cesty co možná nejefektivnějšího výchovného a 

rehabilitačního postupu. Hamza pochopil nutnost řízené činnosti dětí i v době osobního 

                                                 
116 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  
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volna. Hlavním důvodem byl tzv. „boj proti nudě“. Právě nuda byla podle něj největším 

nepřítelem léčby a plánované aktivity pokládal za terapii. Další jeho snahou byla úspěšná 

socializace léčených dětí. Jeho koncepce ústavní činnosti se blíží dnešnímu pojetí ucelené 

rehabilitace. 

4.6 Převzetí ústavu i školy zemskou správou 

Jak je psáno v pamětní knize: „Klidně bral se rok 1908. Po bouři, kterou vyvolali 

němečtí poslanci na sněmu českém, nedošlo k projednání onoho návrhu, se kterým jsme se 

sbratřili v době založení ústavu. Poněvadž ústav měl býti nazván jubilejním a měl býti 

převzat v zemskou správu v roce 1908, nekynula již aférou zemského sněmu ústavu našemu 

mimořádná naděje, která měla změniti mínění naše. Od onoho osudného dne, kdy příčinou 

obstrukce německé rozpuštěn byl zemský sněm, byla celá doba ta vyplněna slavnostmi na 

počest šedesáti letých narozenin Františka Josera cís. a krále, kterému byla přána 

upřímnost, oddanost a láska lidu českého.“117 Také ústav pořádal výroční oslavy, na 

kterých vystupovali žáci ústavní školy.  

Od 1. 1. 1909 sanatorium převzal pod svou správu zemský ústav a úřední název 

školy byl změněn na „Pomocné třídy při královském českém zemském jubilejním ústavu 

pro děti skrofulosní v Luži“.118 Jak píše Hamza v závěru své studie z roku 1909: 

„Nepochybuji, že ti, kteří jsou mocni, kteří rozumějí lásce k bližnímu a milují děti dvakrát 

nešťastné — tělem churavé a duchem opožděné — vytvoří ze školy dosavadní školu 

vzornou, která bude dokonalou záchranou ducha dětského a ozdobou tvůrců a stavitelů 

svých. Mnohé a mnohé poučení ze školy této rozšíří se pak i do všech škol národních. A v té 

důvěře věnuji prostinkou úvahu svoji veleslavnému zemskému výboru království českého a 

uctivě prosím za děti skrofulosní.“119 Z textu je více než patrné jeho sociální cítění 

k nemocným dětem.       

Převedením ústavu pod zemskou správu hradil veškeré náklady stát − mimo těch, 

které se týkaly pedagogických pracovníků. I když byl rozpočet ústavní školy ve  
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119  HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka. Hamzy, s. 12. 

Uloženo v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže. 
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výši 500 korun, ani to nestačilo na to, aby učitelé pořídili všechny potřebné pomůcky. 

Většina částky byla použita jen na zakoupení základních školních potřeb, jako jsou sešity, 

psací potřeby apod.120   

Je třeba zmínit, že v roce 1909 se ústav spolupodílel na přípravě „Prvého českého 

sjezdu pro péči a slabomyslné a školství pomocné“ pořádaného ve dnech 27. – 29. června 

téhož roku v Praze. Cílem tohoto sjezdu bylo seznámit veřejnost s jednotnou představou  

o tom, jak je možné pracovat s tělesně a psychicky oslabenými dětmi. Obrovský zájem byl 

způsoben také tím, že právě v tomto roce začaly snahy o to, aby v každém okrese byla 

založena minimálně jedna pomocná škola, která by se specializovala na děti „duševně 

zatížené a odstranila tím jednu překážku rychlého postupu u vyučování dětí 

normálních“.121  

Vzhledem k tomu, že škola byla teprve na začátku pedagogických znalostí 

týkajících se schopností těchto žáků, nebylo možné přesně vymezit a rozdělit děti na 

„normální, oslabené a abnormální“. Ovšem i přesto byli učitelé schopni charakterizovat 

svou pedagogickou činnost z různých kategorií psychické dislokace. Výsledky dětí byly 

rozděleny dle druhu práce do tří oblastí: 

 grafické práce, 

 ruční práce chlapců, 

 ruční práce dívek. 

Výsledky všech tří oblastí byly prezentovány takto: 

 „Úkoly žáků byly rozděleny na dvě hlavní skupiny. Nápadně lišily se práce žáků 

povahy torpidní od dětí povahy eretické. Byly vystavovány i práce levou rukou, 

které pozornost interesantů budily. Výkresy podaly pěknou ukázku postupu moder. 

kreslení od nejnižšího stupně až ke stupni zručnosti kreslířské. Zcela patrný byl 

rozdíl prací dětí poměrně normálních od prací dětí abnormálních.   

                                                 
120  Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku. 

121 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1940, s. 15. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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 Ruční práce chlapecké podávaly si přátelskou pravici s kreslením. Vystaveny byly 

práce, které týž žák vyřezával ze dřeva nebo vystřihoval z papíru a potom dle nich 

kreslil. Motivy k těmto pracím brány byly z přírody. Za příklad budiž uvedeny 

pumpa, boží muka, lopata, kovárna, stodola… 

 Exposice ručních prací dívčích se zdařila, ač jí bylo vykázáno místo velmi malé. 

Obsahovala: pletený vzorník hustý z bavlny, dvě tobolky z korálků, dvě utírátka na 

péra, podložku pod lampu ze sametu a vlny, podložky pod svícen a knihu, jehelníček 

ve tvaru slunečnice, stojan na doutníky, kabátky a karkulky dětské, z bavlny 

vyšívané lesklou přízí…“122  

Sjezd učitelů pomocných škol umožnil otevřít bádání v oboru pomocného školství. 

Nové poznatky přicházely z Německa, Švýcarska a z Anglie, kde se tímto druhem školství 

zabývali už několik let. Také u nás se začaly zřizovat pomocné školy a v souvislosti s tím 

došlo i k úpravám učebních plánů. Odborné materiály však byly vydávány málokdy, proto 

byl pro naše školství velkým přínosem právě již několikrát zmiňovaný Hamzův spis  

z roku 1909 s názvem „Školská výchova dětí skrofulosních“. 

4.7 Oddělení ústavní školy od Obecné školy v Luži 

Teprve výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 15. dubna 1912, vedeným pod  

č. I–315/1, byla ústavní škola oddělena od Obecné školy v Luži a stejně jako ústav 

financována zemským správním výborem. Nový název školy byl změněn na „Pomocné 

třídy obecné veřejné školy při ústavu M. U. Dr. Hamzy v Luži.“123 Chlapeckou  

1. třídu (v Luži) vyučoval řídící učitel Josef Votroubek a dívčí 2. třídu (na Košumberku) 

pan Václav Svatek. Školní rok 1912/1913 byl zahájen dne 1. září 1912 a uspořádání školy 

zůstalo nezměněno.124 

Mezi nemocnými byl i nadále určitý počet psychicky oslabených dětí, které při 

vyučování zaostávaly. Ředitel Hamza se nechal inspirovat speciálními třídami, které viděl 

                                                 
122 HAMZA, František. Školská výchova dětí skrofulosních. Studie MUDra Františka Hamzy, s. 12. Uloženo  

v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 538 54  Luže. 

123 Kopie povolení c. k. zemské školní rady na zřízení samostatné dvoutřídky obecné školy při 

ústavu  (1912),  inv. č. 309, II.B.1/1, kart. č. 1, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA  

v Zámrsku. 

124Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1940. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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na svých cestách v Německu, a nechal v ústavu zřídit podobnou třídu pro takto 

znevýhodněné děti. Výnosem c. k. zemské školní rady ze dne 27. března 1913 (č. I. 315/8) 

byla založena „3. pomocná třída pro slabomyslné děti“ (duševně opožděné – viz příloha  

č. 19). Na Hamzovu výzvu složil učitel Václav Svatek zkoušku, která byla nutná 

k vyučování této specifické třídy, v níž začal vyučovat od školního roku 1913/1914.125 

V této třídě bylo vyučováno cca 15–20 dětí a umístěna byla vedle chlapecké třídy 

v bývalých prostorách malé jídelny. V dívčí třídě nahradil učitele Svatka pan Josef Tesař 

z Rychmburku. 

Před zahájením školního roku dostal učitel od lékaře osobní spis pacienta, který 

obsahoval informace o jeho zdravotním i psychickém stavu. Úkolem učitele bylo se s ním 

seznámit a výuku tak přizpůsobit jeho potřebám a schopnostem. Ve své podstatě se jednalo 

o vytvoření individuálního plánu pro každé dítě. Většina z těch, které navštěvovaly 

pomocné třídy, byla opožděna ve vývoji a výjimkou nebyla ani častá unavitelnost. Tyto 

poruchy pak byly v mnoha případech doprovázeny ještě specifickými vadami sluchu, zraku 

apod. Proto bylo nutné brát ohled na všechny výše zmíněné obtíže a výuku průběžně 

upravovat dle aktuálního stavu dítěte. To bylo hlavním důvodem, proč nebylo možné  

v ústavní škole zavést stejné vyučovací osnovy jako na běžných školách.  

Těmto požadavkům musela být přizpůsobena i výuka: „Učebná osnova školní může 

tu vysloviti pouze principy školní výchovy; a vysloviti je může pouze všeobecně. Nesmí 

podrobnými, titěrnými příkazy vázati ani učitele ani žáky. Volnosti takové děsívají se 

obyčejně staré ztrnulé soustavy, ale jedině z ní vyrůstá lepší poznání a další rozvoj. Obsah 

i rozsah učiva i počet hodin jest určitě a značně omezen. Škola vybírá si z učebné látky 

pouze nejdůležitější. V posledních ročnících její vstupuje dítě přímo do veřejného života. 

Škola naše nemůže nevšímati si choroboplodného zdroje, který nám tak hrozně 

tuberkulosou škodí. Jest její povinností mládež v oboru tom do budoucna nejen varovati, 

ale i poučiti a vychovati. Hygieně vyučuje tu lékař.“126  

Právě zdravověda byla stejně důležitá jako čtení, psaní, počty apod. Učební metody 

zahrnovaly hlavně názorné vyučování a vycházkové programy. „Prvopočáteční učení 

věcné (realie) upravuje se dle postupu hlavně časového. Mezery vznikající školskou 

                                                 
125 Paměti učitele a správce ústavní školy – Václava Svatka, inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond Hamzova 

dětská léčebna Luže, Košumberk,  SOA v Zámrsku. 

126  Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1940, s. 129−130. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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výchovou ve volné přírodě, doplňují se v domácí učebně školní v době nepohody a v době 

zimní.“127  

Vzhledem k přibývajícímu počtu nemocných nemohl být dalším měřítkem pro 

třídění tuberkulózních žáků jejich věk, ale rozsah a obsah školního vzdělávání. Z tohoto 

důvodu byla škola rozdělena následujícím způsobem: 

 „Přípravná třída pro děti psychicky opožděné a zanedbané. 

 Pomocná (speciální) škola obecná. 

 Pokračovací škola dětí tuberkulózních.“128 

Přípravná třída pro děti psychicky opožděné a zanedbané 

Jak už vyplývá ze samotného názvu, do této třídy byly soustřeďovány děti bez 

rozdílu věku a pohlaví, které byly psychicky opožděné v jejich vývoji a nemohly tak stačit 

ostatním žákům. Cílem těchto tříd bylo poznání charakterových projevů dětí a jejich 

vzdělávacích schopností. V těchto třídách se vyučovalo deset hodin týdně, a to češtině, 

počtům, zpěvu, tělesné výchově a náboženství.129 Přestávky mezi vyučovacími hodinami 

byly přirozeně delší, aby děti měly dostatek času na odpočinek. Samozřejmostí byla 

přítomnost učitele. Větší procento žáků bylo dětí torpidních, převážně z prvních ročníků 

(cca 5–10 %).  V tomto případě připadala v úvahu jedině individuální výchova.  

Pomocná (speciální) škola obecná 

Tato škola měla čtyři třídy. Jednalo se o smíšené třídy chlapců a dívek s tím, že 

v každé třídě byly eretické a torpidní děti odděleny od dětí s onemocněním plic, očí, uší.130 

V první z nich se učilo jedenáct hodin týdně stejným předmětům jako v přípravných 

třídách, navíc byly jen dvě hodiny zdravotní výchovy. Ve druhé třídě se učilo stejným 

                                                 
127 Tamtéž, s. 130.  

128 Druhý český sjezd pro péči o slabomyslné a školství pomocné dne 29. a 30. září 1911 v Brně: Předn. a 

zprávu o jednání sjezdovém i výstavě se sjezdem spojené vyd. Stálý výbor sjezdový, s. 129. Uloženo 

v Národní lékařské knihovně na adrese: Sokolská 54, 121 32 Praha 2, signatura: MA 3941. 

129 LINHARTOVÁ, Věra. Prof. MUDr. František Hamza – lékař a pedagog. In: Universitas: revue 

Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, Roč. 41, č. 4 (2008), s. 3−11. 

130 Druhý český sjezd pro péči o slabomyslné a školství pomocné dne 29. a 30. září 1911 v Brně: Předn. a 

zprávu o jednání sjezdovém i výstavě se sjezdem spojené vyd. Stálý výbor sjezdový. Uloženo v Národní 

lékařské knihovně na adrese: Sokolská 54, 121 32 Praha 2, signatura: MA 3941. 
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předmětům jako v první, pouze hodiny byly navýšeny o psaní a kreslení – celkově tedy na 

13 hod. Ve třetí třídě bylo 15,5 hodiny věnováno všem předchozím předmětům a přidána 

byla přírodověda, zeměpis, dějepis a ruční práce. Stejné předměty byly vyučovány i ve 

čtvrté třídě, ale rozvrženy byly do 16 hodin.131   

Pokračovací škola dětí tuberkulózních  

V navazující pokračovací škole se nemocné děti připravovaly na budoucí povolání. 

Vyučovala se čeština, zdravověda, domácí hospodářství, ruční práce, dějepis a počty. 

Nechyběla ani praktická cvičení v kuchyni, na zahradě, na poli a v hospodářství. Jejich 

účast na praktických cvičeních byla ovlivňována nejen jejich zdravotním stavem, ale také 

počasím a možnostmi ústavu během roční doby.132  

4.8 Významné události a návštěvy  

Významných událostí a návštěv v pamětní knize moc nenajdeme. Většinou se jedná 

o neustále se opakující akce identického charakteru (oslavy narozenin, výročí…). Jednou 

z pravidelných akcí byly koncerty na počest císaře a krále Františka Josefa I., každoročně 

pořádané ústavními dětmi dne 18. srpna v sálu na Košumberku. Navštěvovány byly celou 

řadou lužských významných osobností.  

V červenci roku 1912 sanatorium „navštívil náš nejvyšší jeho chef. Na informační 

své cestě zavítal do ústavu Jeho Excelence hrabě Vojtěch Schönborn. Na vlastní oči shlédl 

dobrodiní zemské ve prospěch těch najubožších – dojat hluboce slíbil podporování zemí co 

největší“.133 Dne 30. dubna 1914 do ústavu přijela zemská správní komise za účelem 

rozšíření ústavu o další prostory včetně školních tříd. „Přítomni byli p. dvorní rada Spora, 

p. vrchní rada Vaněk, p. MUDr. Odstrčil, p. Ing. Kvěch. Při této příležitosti žáci ústavní 

školy zazpívali píseň a vybraný žák přednesl uvítací proslov.“134  

                                                 
131 LINHARTOVÁ, Věra. Prof. MUDr. František Hamza – lékař a pedagog. In: Universitas: revue 

Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, Roč. 41, č. 4 (2008), s. 3−11. 

132 Druhý český sjezd pro péči o slabomyslné a školství pomocné dne 29. a 30. září 1911 v Brně: Předn. a 

zprávu o jednání sjezdovém i výstavě se sjezdem spojené vyd. Stálý výbor sjezdový, s. 129. Uloženo 

v Národní lékařské knihovně na adrese: Sokolská 54, 121 32 Praha 2, signatura: MA 3941. 

133 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

 r. 1912, s. 31. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

134 Tamtéž, r. 1914, s. 33. 



 - 61 - 

V ústavní kapli se 3. července 1914 konala zádušní mše za arcivévodu a nástupce 

rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii, na které byl  

dne 27. června 1914 spáchán atentát. Přítomni byli všichni žáci školy včetně lékařů, 

úředníků, učitelů a ostatního personálu.   

Významným dnem byl také 3. březen 1918. Na tuto dobu byla učitelským sborem 

na Košumberku uspořádána oslava 50. narozenin zakladatele ústavu prof. MUDr. Františka 

Hamzy. Na oslavě bylo přítomno více než 100 hostů. (viz příloha č. 20, kde jsou vidět děti 

v národních krojích).  

První výročí vzniku republiky připomněla dětská slavnost dne 28. října 1919. 

Dalším významným svátkem byl 7. březen 1920, kdy byly oslaveny 70. narozeniny 

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1920 koupil ústav loutkové 

divadlo a začátkem školního roku 1923/1924 i skioptikon.135  

4.9 Promítnutí 1. světové války na chod ústavu  

Pamětní kniha zachycuje, i když jen stručně, promítnutí 1. světové války na činnost 

ústavu: „V 9 hodin ráno dne 26. července 1914 došel telegram na zdejší obecní úřad, že je 

nařízena částečná mobilizace a že potřebné listiny budou ještě týž den dodány. Asi  

o ½ 11 hodině dopoledne přijel na kole úředník berního úřadu ve Vys. Mýtě (byl to syn p. 

Bergra cukráře) a přivezl mobilizační listiny, které byly hned na rozích vyvěšeny. Byly 

žluté. Dvě vyhlášky nařizovaly částečnou mobilizaci a to jedna pro řadové vojsko a druhá 

pro domobranu do 39 let. V Praze jen do 37 let…“136  Pro Luži to znamenalo, že v pondělí 

dne 27. července 1914 narukovalo asi 140–150 mužů, mezi kterými byl i učitel ústavní  

školy Václav Svatek.137  

                                                 
135 Skioptikon nebo také laterna magica je promítací zařízení, které sloužilo k názornému vyučování. 

Využívalo se nejen ke zvětšení obrazu, ale i k promítání fyzikálních nebo chemických pokusů, které by 

žáci nemohli vidět z lavic, viz heslo SKIOPTIKON. In: OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 1. vyd. Praha: 

Jan Otto, 1905, s. 1009.  

136 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1908–1940, s. 47. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

137 Na místo učitele Václava Svatka nastoupil František Abraham z Dobokova, který ale brzy odešel. Poté ho 

nahradil pan František Tamele z Poličky, který učil až do konce školního roku 1914/1915, kdy z ústavu 

odešel. Františka Tamele vystřídala slečna Marie Huebrová z Vysokého Mýta (Památní kniha Základní 

školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1908–1940. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže). 
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Dne 1. srpna 1914 byla vyhlášena všeobecná mobilizace dvěma bílými vyhláškami. 

Druhá vlna se v Luži týkala těch, kteří nepatřili k českým plukům. Krátce po mobilizaci 

byl značný nedostatek soli a drobných mincí. Právě nedostatku drobných mincí vláda 

alespoň částečně zamezila tím, že vydala papírové dvoukoruny. Zároveň se přestalo 

pracovat v několika továrnách. Ceny potravin začaly rapidně stoupat a následovaly další 

odvody. V říjnu 1914 byl ve feriálních osadách zřízen válečný lazaret, kam byli posíláni 

ranění nebo nemocní vojáci z okolních nemocnic. Učitelé se žáky sbírali z okolních domů 

kovy, které pak odnášeli na nejbližší dělostřelecké velitelství. Jednalo se hlavně o měď, 

mosaz, bronz, cín, zinek a olovo.  

Ministerským nařízením z 8. května 1915 byl omezen prodej masa a masitých 

potravin. V nařízení bylo napsáno: „Prodej masa syrového nebo připravovaného 

(vařeného, pečeného, uzeného atd.) jakož i živnostenské podávání jídel, která se skládají 

úplně nebo z části z masa, jsou dovoleny pouze po pět dnů v týdnu. Za maso považuje se 

v citovaném nařízení maso hovězí, telecí, vepřové, kuřata – s výjimkou uzenářského zboží 

z vnitřních ústrojí poražených zvířat, jako plic, jater, ledvin, morku apod. – V případech 

zvláštního zřetele hodných, zvláště pro léčebné ústavy, může okresní polit. úřad povoliti 

žádost o případu k případu jisté výjimky z výše cit. ustanovení. Ustanovení ta netýkají se 

prodeje masa za účelem výživy vojenských osob. Ve dnech, v nichž není povolen prodej 

masa (totiž ve středu a v pátek), nesmějí míti živnostníci maso uloženo v obchodních 

místnostech zákazníkům přístupných. Přestupky proti tomuto nařízení budou trestány 

pokutou až do 200 K nebo vězením do tří měsíců; při přitěžujících okolnostech však 

peněžitou pokutou do 5 000 K nebo vězením do šesti měsíců.“138 Císařským nařízením ze 

dne 7. srpna 1915 byly vydány nové předpisy o zásobování obyvatelstva.  

Od 2. září do 2. října byla všem školám nařízena sbírka vlněných hadříků a 

ostřižků. V Luži byla provedena dne 29. září 1915. Vedle toho sbíraly školní děti také 

duběnky139 na vydělávání kůží, stejně jako ostružinové a jahodové listy na výrobu čaje pro 

vojáky. Dne 31. října 1915 ve 14.00 h proběhla v ústavní škole „vlastenecká přednáška“, 

                                                 
138 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1914–1915, nestránkováno. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

139 Duběnka znamená borku dubu sametového, která je bohatá na třísloviny, a v minulosti byla důležitým 

zdrojem pro vydělávání kůží.  

Viz heslo BORKA. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_sametov%C3%BD [cit. 2014-07-05]      

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_sametov%C3%BD
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které se zúčastnili lékaři, úředníci, zřízenci, opatrovníci i žáci.140 „Správce školy vylíčil 

v delší řeči lásku národů rakouských k Jeho Veličenstvu a učitel Josef Tesař poukázal na 

výhody při upisování na III. válečnou půjčku. Všichni členové sboru včetně lékařů se 

válečné půjčce upsali.“141 V únoru roku 1916 provedl školní inspekci142 pan Josef Novák.  

Hned na začátku odešli ke svým plukům i ústavní lékaři MUDr. Malý a  

MUDr. Šmeler, stejně tak i další zaměstnanci. Školní vyučování i život v ústavu byl pod 

tlakem války. Dívky z ústavní školy šily pro válečný lazaret ponožky, rukavice a nátělníky. 

„Ve válečné době dostal ústav nařízení, aby se dostatečně zásobil obilím a moukou. Ceny 

masa dosahovaly velké výše, tudíž děti dostávaly mnohem méně masa než dříve. Další 

prohlídka školy byla vykonána okresním školním inspektorem dne 11. prosince 1917.  

C. k. zemská školní rada pak výnosem ze dne 11. ledna 1918, č. I-1447-88489 vyslovila 

veškerému učitelstvu pochvalu za obětavé a vydatné spolupůsobení ve prospěch pomocné 

akce válečné.“143  

O vzniku samostatného Československa se v Luži dozvěděli z telegramu, který 

došel dne 29. října 1918 na obecní úřad a informoval o zákonu vydaném Národním 

výborem dne 28. října. V poválečném období se objevil zvýšený výskyt tuberkulózního 

onemocnění a počet pacientů neúměrně stoupal. Věkové složení nemocných se v zásadě 

nijak nezměnilo a nejsilnější skupinou nemocných tak zůstávala skupina dětí ve věku  

od 6 do 15 let. I přesto se objevovaly případy nemocných velmi nízkého věku. Malí 

pacienti byli rozdělováni na skupinu kojenců (1 rok života), skupinu batolat (do 3 let) a 

                                                 
140 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1940. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

141 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1915–1916, nestránkováno. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

142 Jak je uvedeno v pamětech učitele Svatka: „Inspektoři měli takový strach před TBC, že v ústavě nikdy 

nesáhli holou rukou na kliku a dveře otevírali loktem. Když to Hamza vypozoroval, nařídil, aby vrchní 

opatrovník Cimburek chodil vždy před inspekcí a otevíral jim dveře. Před takovýmito zkostnatělými 

byrokraty neprojevoval veliký respekt.“ In: Paměti učitele a správce ústavní školy – Václava Svatka,  

inv. č. 949, II.B.5/20,  kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku,  

s. 16). 

143 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1908–1940, šk. r. 1916/1917, nestránkováno. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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skupinu malých dětí (3−6 let). První dvě skupiny však byly do ústavu přijímány jen 

výjimečně.144   

Před válkou se v ústavu léčilo kolem 300 dětí ročně, v roce 1919 už 500 a v roce 

1921 dokonce 772(!). Sám Hamza, v té době již zdravotní inspektor ústavu, navrhoval 

další nevyhnutelné stavební rozšíření. Ke zvýšení kapacity měla pomoci i výstavba další 

stanové osady v Luži a nově otevřená pobočka ústavu. Tou byl pronajatý zámek ze  

17. století v Chroustovicích, vzdálený od Luže 9 km. Tím se měla kapacita lůžek navýšit 

na 800. „Škola ústavní rozšířena byla s celoroční jednotřídní expositurou v zámku 

chroustovickém a to od 1. dubna 1921. Při této exposituře145 ustanovena zatímní učitelka 

Marie Tesařová. Dne 9. listopadu 1921 byla zřízena při celoroční exposituře jedna zatímní 

pobočka.“146   

Další učitelkou byla pí. Blanka Huebrová. Chroustovický zámek byl upraven tak, 

aby byl zachován starobylý ráz interiérů francouzského stylu. Další kapacitní rozšiřování 

již Hamza nedoporučoval, protože se domníval, že větší rozšíření by už „vůdčí ústavní 

lékař“ nemohl zvládnout. Tato myšlenka opět vycházela z jeho představy, že vedoucí lékař 

má být zároveň správcem celého ústavu, tudíž hranice 800 lůžek nebyla překročena ani při 

značném stavebním rozvoji v meziválečném období. 

Začátkem školního roku 1919/1920 byly upraveny školní prázdniny jako na jiných 

školách a v březnu se vrátil legionář Václav Svatek. Ve stejném školním roce byl 

Národním shromážděním přijat zákon, kterým se zvýšily platy učitelů. Pro ústav tento rok 

znamenal velké stavební změny. Byly postaveny tři velké léčebné budovy, vrátnice a 

budova pro zřízence. O rok později byla přistavěna centrální kuchyně a sluneční pavilon 

pro helioterapii.  

Vzhledem k nárůstům skrofulózních pacientů byla na začátku školního roku 

1922/1923 v ústavní škole v Luži otevřena další zatímní pobočka pro chlapce a novými 

učitelkami byly ustanoveny – Alžběta Hubáčková, Marie Frantová a Marie Randová.  

I v tomto roce pokračovalo další rozšiřování ústavu, kdy byl postaven ještě i dům pro 

                                                 
144 Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, inv. č. 1834, sine sign, kniha  

č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v  Zámrsku. 

145 Expositura znamená pobočku, filiálku viz heslo EXPOSITURA.  

Dostupné z http://www.slovnik-cizich- slov.cz/?q=expositura&typ=0 [cit. 2014-07-02] 

146 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1908–1940, šk. r. 1921/1922, nestránkováno. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 



 - 65 - 

úředníky, pitevna, velký pavilon pro plicní choroby a sluneční pavilon pod 

Košumberkem.147 

Tabulka č. 4 − Vývoj počtu školních dětí v letech 1912−1923 

Školní rok 

Počet dětí do 

školy vůbec 

přijatých  

Na konci                  

školního  roku  

1912/1913 231 149 

1913/1914 310 175 

1914/1915 153 132 

1915/1916 147 132 

1917/1918 159 141 

1918/1919 255 364 

1919/1920 378 315 

1920/1921 359 329 

1921/1922 314 394 

1922/1923 335 415 

Zdroj: Převzato dle Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži s odbočkou v Chroustovicích, 

inv. č. 1834, sine sign, kniha č. 876, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA 

v Zámrsku (příloha)  

                                                 
147 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1908–1940, šk. r. 1919−1923, nestránkováno. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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4.10 Rezignace prof. MUDr. Františka Hamzy 

Dokud byl Hamza ředitelem ústavu, probíhala spolupráce s pedagogy, lékaři a 

ošetřovateli podle jeho představ. Na podzim roku 1918 dostal nabídku od svého přítele 

z medicínských studií MUDr. Vavry Šrobára (1867–1950), ministra veřejného 

zdravotnictví v Kramářově vládě (od 14. 11. 1918), nastoupit do funkce sekčního šéfa 

odboru sociálních věcí. Ředitelem ústavu tak byl v roce 1919 jmenován  

MUDr. Jan Janeček a Hamza sem docházel jen jako zdravotní inspektor. 

Na práci ve státních službách Ministerstva veřejného zdravotnictví, mládeže a 

tělovýchovy se rozhodl rezignovat poté, co mu prof. MUDr. Edward Babák nabídl místo 

na nově založené Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. „Profesor Babák měl  

o Hamzově dosavadním působení v medicíně i při organizaci československého 

zdravotnictví dobrý přehled, znal jeho léčebné výsledky včetně léčebných úspěchů lužského 

sanatoria, stejně tak se ztotožňoval s jeho názory na sociální pojetí medicíny, léčby i péče. 

Babákova písemná žádost (oficiální) má datum 12. října 1921. Hamza o Babákově návrhu 

dlouho uvažoval a nakonec jej přijal s příslibem, že nastoupí 1. října 1922. Období mezi 

říjnem 1921 a 1922 bral jako jeden z jeho osobně nejtěžších roků. Se ctí chtěl dokončit 

práci na ministerstvu a vzhledem k odchodu do Brna musel také dořešit svou roli v ústavu 

v Luži. Hamzovo rozcestí mezi Prahou, Luží a Brnem bylo bez nadsázky bolestné.“148  

Později, už z Brna, se o svém psychickém rozpoložení svěřoval v dopise svému 

kolegovi MUDr. Františku Malému (ze dne 19. 2. 1923): „Někdy se práce, hlavně ta 

tvůrčí, stane těžkým křížem, pod nímž se padá a trpí. Páté kolo k vozu nepatří, není 

k ničemu potřebné, nic nepodpírá, nic nedrží.“149 Těmito slovy z citovaného dopisu 

Hamza narážel na celkový nezájem o jeho další působení ze strany vedení lužsko-

košumberského ústavu. 

Nedorozumění mezi ním, ředitelem Janečkem a správní radou stále narůstalo a 

prohlubovalo se. Týkalo se hlavně další organizace ústavu ve změněných politických 

podmínkách. Generace, která přicházela do ústavu po jeho odchodu z místa ředitele, měla 

jiný názor nejen na léčbu, ale i vnitřní chod. Ignorovala jeho osvědčenou představu 

jednotného vedení ústavu, stejně jako zásadu, že ředitel musí být odpovědný také za jeho 

                                                 
148 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 78. 

149 Fotokopie dopisu F. Malému z 19. 2. 1923, inv. č. 911, II.B.4/9, kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna 

Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 
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hospodářskou i provozní činnost včetně veškerého personálu. Přestal se respektovat 

výchovný i hospodářský smysl zavedeného pracovního vyučování a zrušen byl chov 

sánských koz. Dětem se tak přestalo podávat kozí mléko, jehož účinky považoval za jednu 

z léčebných metod.   

Novému vedení se navíc nelíbilo, že by mělo spravovat zámek a pozemky 

v Chroustovicích. Postupně se začínal vytrácet i zájem o zavedenou soběstačnost sanatoria 

v produkci základních potravin a hospodářství, která se osvědčila nejen při nedostatečném 

zásobování během války. Nechtěl už dále ustupovat před rozhodnutími, které šly proti jeho 

zásadám. V již citovaném dopise primáři ústavu MUDr. Františku Malému si stěžoval: 

„Viděl jsem, že ústav hyne, dnes je celý zájem léčebný už pouhé torzo. Měl jsem oprávněný 

pocit, že i mnozí z těch, kteří se mnou sdílejí nevděk, se v duchu smějí a radují z úpadku mé 

moci.“150  

Hamza zavrhoval také to, že MUDr. Janeček rezignoval na některé své 

kompetence. Nelíbilo se mu, že o důležitých věcech rozhodoval někdo další. Svým 

ústupným chováním, kdy vyhodil jednoho z nejlepších pracovníků, porušil léty 

vybudované kolegiální a přátelské vztahy. Z ústavu vymizela rodinná atmosféra, na které si 

profesor Hamza přímo zakládal.151 Věděl, že se blíží konec jeho role v Luži, a poslední 

kapkou pro něj bylo, když Janeček schválil výstavbu nové kotelny v blízkosti léčebných 

pavilónů (viz příloha č. 21). V důsledku toho rezignoval na svou funkci zdravotního 

inspektora, což dokládá jeho velice emotivní dopis ze dne 20. února 1923.152 Ústavu dále 

nabízel své bezplatné služby a pomoc, ale s podmínkou, že v ústavu zůstanou zachovány 

jeho zásady a léčebná strategie. Velice brzy ale pochopil, že právě to Janeček nechtěl. 

Hamzovu funkci zdravotního inspektora totiž považoval za oslabení svých kompetencí, 

nikoliv za podporu a pomoc. 

Jeho definitivní odchod z lužsko-košumberského ústavu byl provázen pocitem 

křivdy, kterou nikdy nedokázal překonat: „Janeček mi uzavřel cestu k úřadu. K mému dílu, 

pro které jsem s dobrou svojí ženou tolik pracoval, že utrpení to nelze vypsat. Odpouštím, 

                                                 
150 Tamtéž. 

151 Vlastní životopis prof. MUDr. Františka  Hamzy, 904, II. B.4/2, kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna 

Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

152 Rezignace MUDr. F. Hamzy na místo inspektora, žádost o rezignaci, vysvětlení, přípis Zemského výboru  

o pozastavení, inv. č. 911, II.B.4/9, kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA  

v Zámrsku. 
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ale pamatuji. (…) Ano, já chtěl soustředění, (…) rozvoj – ale ne jako pán. (…) Za všechna 

léta života v ústavu neměl jsem s lékaři rozporu. To muselo skončit definitivním odchodem 

z ústavu. (…) Nedivte se, že vida to, věru často jsem odcházel z ústavu zarmoucen a že 

cestička z Luže k mé vile slýchávala mé vzdechy, ano, vidívala mé slzy! Nebo nevíte, co 

jsme vytrpěli, co jsme se nastarali, co jsme zkusili, než jsme založili ústavní dílo. Obětoval 

jsem tomu dílu všechno. Zapomínal jsem pro to dílo na sebe, na rodinu, ale jedno nemohu 

obětovat: to je moje čest a cit. (…)  

Mnoho velmi mnoho by se muselo změnit, abych byl mohl překročit brány mého 

milovaného ústavu. Mé výtky byly otcovské, má důvěra byla dětinná, mé zklamání nade vše 

pomyšlení (…) nedej se Vám dožíti takového zklamání v životním díle, jakého jsem se dožil 

já. (…) Ale nevím, nevím, kdo by mohl více milovat ústav a všechny, kdož mu slouží, než já. 

(…) Kolego, ztratil jste dítě, jako kdysi já, takže víte, jaká je to bolest. I Luže byla také 

mým dítětem. Svou ústavní Luži jsem nerad ztrácel, (…) ale smýšlení dr. Janečka mě 

přimělo k rozhodnutí – tiše odejít, což jsem učinil. (…) Umlkám o ústavu, do něhož nemohu 

vkročit, aniž bych nezaplakal.“153  

S Hamzovým odchodem v roce 1923 souvisí vyprávění, které, i když písemně 

nepodložené, působí důvěryhodně a logicky. Z protějšího kopce se údajně Hamza s lítostí 

díval na „svůj“ ústav po neshodách s vedením léčebny. Po zbytek života se do Luže ani do 

ústavu nepodíval, pouze často vzpomínal.154 Ránu, kterou dostal v souvislosti s ústavem, 

neuměl zahojit. I v dopisech přátelům zakazoval cokoliv mu o Luži psát. Bohužel ani jeho 

nástup na Masarykovu univerzitu v Brně na podzim roku 1922 nepatřil k příjemným 

okamžikům v jeho životě. Velice ho tížil souběh problémů související s jeho nástupem 

a lužským zklamáním, proto se lze právem domnívat, že právě tehdy se začalo pomalu 

zhoršovat i jeho zdraví.    

Hamzovy pedagogické názory byly uvedeny v předchozích kapitolách. Je třeba 

ještě zmínit, že se při první příležitosti v Brně angažoval také v dětském lékařství. Proto se 

také brzy po přijetí na fakultu stal členem „Společnosti pro výzkum dítěte a péči o dítě v 

Brně“, jejímž spoluzakladatelem a zároveň 1. předsedou byl prof. MUDr. Edward Babák. 

Ten ho požádal, aby vystoupil na jejím 1. sjezdu v Brně (1922). Hamza nabídku rád přijal, 

                                                 
153 Fotokopie dopisu F. Malému z 19. 2. 1923, inv. č. 911, II.B.4/9, kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna 

Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

154 BORSKÁ, Ilona. Kdo zachránil jeden život. 
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protože tak mohl využít možnosti prezentovat své dosavadní odborné zkušenosti z Luže. 

Svůj příspěvek nazval „Výzkum dítěte lékařem-vychovatelem“. Cíl sjezdu se shodoval 

s jeho požadavky uplatňovanými při vedení ústavu v Luži-Košumberku.  

On sám v ústavní škole vyžadoval od lékařů vychovatelské a pedagogické 

schopnosti, jak už bylo zmíněno dříve. Sledováním rozdílných tělesných typů a jejich 

charakteristických projevů upozornil na tělesný i duševní rozdíl mezi eretickými a 

torpidními dětmi a na vliv sociálního prostředí, ve kterém tyto děti vyrůstají. „To vše 

pozorně prozkoumal již za svého působení v lužském ústavu prostřednictvím rodinné a 

školní výchovy. Přesvědčil se, že až 25 % školních dětí je oslabených a chorobných, proto 

považoval odborný výzkum dítěte bez účasti lékaře za naprosto nemožný. Zároveň 

zdůrazňoval, že po dítěti nelze požadovat, aby se chovalo jako dospělý, ale že je třeba 

respektovat psychologické zvláštnosti dětství a mládí. V citované přednášce také zdůraznil, 

obdobně jako kdysi Rousseau v knize Emil aneb o výchově, význam kojení, kde zdůvodnil, 

jak je v rané výchově důležité kojení matkou, nikoliv kojnou a jak je při tomto aktu ničím 

nenahraditelný mateřský úsměv. Dále se pak věnoval důležitosti zdravotní výchovy doma  

i ve škole, v čemž má naše společnost deficit dodnes.“155  

Svým vystoupením účastníky přesvědčil, jak důkladně při své práci lékaře 

vypozoroval to, co dosud nebylo dostatečně bráno v úvahu, a tím přispěl k teoretickému 

rozvoji psychologie a pedagogiky dětského věku.  

Shrňme tedy Hamzovy pedagogické názory: 

 Výchova má rozhodující vliv na samotném začátku, kdy se dítě učí ovládat 

samo sebe, učí se pořádku a osobní čistotě. 

 V případě výuky cizích jazyků je třeba začínat od mateřštiny a neučit se 

dvěma jazykům současně (důsledky takového učení jsou pak patrny  

i v pozdějším dvojím charakteru člověka, na což upozorňoval už Hus a 

Komenský). 

 Pečlivě odměřit pochvaly i tresty. 

 Nedávat dětem hračky hygienicky závadné ani takové, kterým ještě 

nerozumí. 

                                                 
155  LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 116. 
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 Děti účelně zaměstnávat, učit je pozorovat, vydržet při práci a cvičit 

fyzickou zdatnost. 

 Tělesnou výchovou a sportem rozvíjet celé tělo. 

 Učit dobrým způsobům. 

 Mluvit s dítětem slovy, kterým rozumí. 

 Pro rozvoj dětského talentu zvolit vhodnou dobu. 

 Ve školní výchově respektovat zdravotně-pedagogické zásady (pracovní 

dobu prokládat přestávkami). 

 Děti tělesně a duševně oslabené vychovávat ve speciálních školách. 

Není pochyb o dosavadní platnosti vyjmenovaných zásad a o Hamzově jisté prioritě 

při formování teoretických základů pedagogiky dětského věku. Dovolím si připomenout 

Hamzovu myšlenku, že společně s učitelem by se měl na výchově podílet i doktor. Proto 

hlavně od školních lékařů očekával, že poučí nejprve rodiče, učitele a vychovatele o tom, 

jak s dítětem zacházet. Hamzova přednáška, z níž bylo citováno, se dodnes zachovala 

v tištěné podobě a je stále aktuální. Její tehdejší objevnost byla uznávána také jeho kolegy.  

Když psal v roce 1926 profesor Babák v rámci své činnosti ve Společnosti pro 

výzkum dítěte a péči o dítě „Úvod do biologie dítěte“ (jednalo se o jeho poslední dílo před 

jeho smrtí), věnoval v něm značnou pozornost právě Hamzovým myšlenkám z jeho 

přednášky na 1. sjezdu tohoto uskupení. Příkladem je jeho myšlenka, že dítě není 

zmenšeninou dospělého, a proto medicínské znalosti dospělého těla nelze mechanicky 

uplatňovat na tělo dětské. Jednalo se o základní teze, které odstartovaly postupné 

osamostatňování dětské medicíny jako medicínské specializace – pediatrie.  
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5 Vývoj školy po odchodu zakladatele  

prof. MUDr. Františka Hamzy  

5.1 Škola v letech 1923−1938 

Ve školním roce 1923/1924 byla zahájena stavba nové školní budovy. Původní 

dřevěný pavilon byl odstraněn a na jeho místě byla postavena nová budova. Během stavby 

byla škola přemístěna do infekčního pavilonu (viz příloha č. 22). Nová budova byla 

zkolaudována dne 21. listopadu 1925 a učitelský sbor požádal zemský správní výbor, aby 

nesla název „Škola Masarykova“. „Dle sdělení kanceláře presidenta republiky ze  

dne 11. srpna 1925, č. II. 6408/25  svolil president k tomu, aby nová škola v zem. ústav 

byla nazvána školou Masarykovou. Počátkem měsíce září 1925 byla zasazena nad 

vchodem do nové školní budovy bronzová plaketa s hlavou presidenta s nápisem: „1850. 

Škola Masarykova 1925“. Ústav po válce se novými stavbami rozšiřoval na katastru obce 

Košumberk. Když i kancelář ústavní se z Luže přestěhovala na půdu Košumberku  

v měsíci září 1925, bylo žádáno ob. zast. v Luži, aby ústav byl přijat do svazku a tím do 

katastru obce Luže. Město Luže zem. ústav nepřijalo do svého katastru z příčin politických. 

Ústav pak musil změnit své jméno a od té doby se jmenuje takto: Zemský ústav pro děti 

tuberkulosní na Košumberce.“156  

Masarykova ústavní škola s rozsáhlou školní zahradou měla 7 tříd, 4 pracovny,  

4 kabinety, kinosál, sál s loutkovým divadlem a knihovnou. Na střeše školy byla zřízena 

meteorologická stanice. Chroustovický zámek s kapacitou 140 lůžek byl určen pro 

rekonvalescenci dívek a byly zde umístěny 3 třídy. Během let 1925−1926 byla provedena 

restrikce všech zaměstnanců včetně učitelů: „Přesloužilci byli dáváni do výslužby. Mnoho 

mladých učitelů bylo bez místa. Pro nedostatek dětí (následek války) byly zrušeny pobočky 

ve školách a spojovány třídy.“157  

Příchodem MUDr. Miloslava Havránka v roce 1927, asistenta profesora  

MUDr. Vítězslava Chlumského z bratislavské kliniky, nastaly v léčebně zásadní změny 

v léčbě kostní tuberkulózy. Byl otevřen první chirurgicko-ortopedický primariát a v léčbě 

                                                 
156 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně Luže,  

1908–1940, šk. r. 1925/1926, nestránkováno. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže.  

157 SVATEK, Václav. Zdravotnictví, tělovýchova, turistika. In: Vlastivědné čtení o okrese vysokomýtském a 

skutečském. Vysoké Mýto: Vlastivědná komise školního okresu vysokomýtského, 1931, s. 490. 
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zaveden tzv. klidový režim, který se dosud v léčebně nepraktikoval. Nemocné končetiny 

byly zasádrovány a pacient byl uložen na lůžko. Po odstranění sádrových obvazů byla 

postižená místa masírována, nahřívána a polohována pomocí ortopedických aparátů, 

umožňující pacientům s kostní tuberkulózou omezený pohyb. Tímto způsobem vznikla 

první protetická dílna a bandažista Jan Soukup spolu krejčím panem Křivským začal 

vyrábět ortopedické aparáty.  

Pro srovnání − Hamza propagoval vzdušné, volné prostory, vyučování převážně 

venku a jednotný oděv (empír), kdežto později se děti začaly vyučovat na lůžku v tzv. 

nemocničních třídách, což je patrné z pozdějších fotografií (viz přílohy  

č. 23–26).158 Na začátku října 1938 byly uvolněny prostory chroustovického zámku pro 

evakuovanou dívčí vychovatelnu z Kostomlat u Bíliny. Děti tak byly přestěhovány na 

Košumberk, konkrétně na pavilon C a do třech místností ve 2. patře školy. Na základě 

nařízení byla dne 20. dubna 1939, tedy v den padesátých narozenin říšského vůdce Adolfa 

Hitlera, na škole vyvěšena říšskoněmecká vlajka a státní vlajka. 159        

5.2 Škola v letech 1939–1945 

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava došlo ke změnám v oblasti řízení a 

správy školství. Dále byly zaváděny nové postupy ve vzdělávání a výchově mládeže. 

Pamětní kniha z let 1908–1940 je zakončena textem: „Tato pamětní kniha byla dle výnosu 

ministerstva šk. a nár. osv. z 6. listopadu 1940 č. 138.018/40-I./1 zabalena, zapečetěna a 

uložena ve škol. archivu. O provedení tohoto opatření musel býti sepsán protokol, 

podepsaný správcem školy a jeho vpis zaslán se zprávou okr. šk. v. do 28. prosince 1940. 

Léta temna a hrůzy jsou vypsána v Pamětní knize let 1940−45.“160 Výnosem Ministerstva 

školství a národní osvěty z 5. 8. 1940 (č. 6040) byla provedena německo-česká úprava 

nápisů ve školách. V souvislosti s tím bylo změněno školní razítko (viz příloha  

č. 27). 

Zemský výbor vypověděl k 1. 1. 1940 nájemní smlouvu zámku v Chroustovicích. 

Jedním důvodem byly nevyhovující zdravotní podmínky a druhým jeho vzdálenost, která 

                                                 
158 Paměti učitele a správce ústavní školy – Václava Svatka 1910-1950, inv. č. 949, II.B.5/20, kart. č. 43, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 
159 Památní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, 

1908–1940, šk. r. 1938/1939. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

160 Tamtéž., šk. r. 1939-1940, nestránkováno. 
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byla posouzena za závažnou překážku v administrativě. Tyto prostory byly nahrazeny 

výstavbou nového rozsáhlého pavilonu v areálu léčebny. Výnosem z roku 1941 bylo 

ustanoveno, „že ředitelé a řídící učitelé všech protektorátních a veřejných škol 

v Protektorátě Čechy a Morava se musí podrobiti zkoušce z německého jazyka do konce 

března r. 1942. Aby usnadněna byla příprava k této zkoušce, byl zřízen pro vedoucí škol 

kurs o prázdninách od 7. do 25. července v Rychmburku. Vyučováno bylo pětkrát týdně na 

5 hod. denně. Celý  kurs měl 95 vyuč. hodin“.161 Zároveň bylo přerušeno vyučování 

dějepisu, církevních dějin a dějin literatury.  

Do roku 1942 sloužil ústav jen českým dětem, teprve 25. listopadu 1942 přišly na 

pavilon D první Němci. Na tento pavilon byly přeřazeny i německy mluvící sestry a 

lékařkou byla jmenována MUDr. Anna Seydelmayerová z Mnichova. Paradoxem bylo to, 

že snahou této lékařky byla komunikace se sestrami v českém jazyce, zatímco někteří Češi 

zdravili nacisticky zdviženou pravicí.  

V pamětní knize je zaznamenáno stanovisko ředitelství ústavu z roku 1943 

následovně: „V nynější válečné době přestal býti pro četné děti ústav ozdravovnou. Nejsou 

přijímány zesláblé děti nebo tuberkulosou ohrožené, nýbrž jen tuberkulosní děti, které 

nebyly vzaty z normální školy proto, aby zde navštěvovaly zase normální školu, nýbrž 

především proto, aby se léčily a teprve potom vyučováním, jeho zdravotnímu stavu 

přiměřeným, školní znalosti udržovaly, ve vyučování pokračovaly. Děti s léčebným 

pobytem do 3 měsíců, nebudou vyučovány, aby se léčení neprodlužovalo zásahem 

vyučování. Vyučovány budou jen léčitelné děti.“162  

Děti byly rozděleny do 3 skupin:    

 Děti s tříměsíční dobou léčení nebyly vyučovány, ale jen vychovávány. 

Důvodem bylo jejich rozdělení do jednotlivých pavilonů, proto bylo velice 

náročné jim přidělit učitele. 

                                                 
161 Pamětní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1940–1945, šk. r. 1941/1942, s. 7. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

162 Pamětní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1945–1953, šk. r. 1945/1946, s. 37–38. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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 Děti s dobou léčení 3–12 měsíců (interní oddělení, plicní oddělení) byly 

vyučovány jen 2 hodiny denně tak, aby vyučování významně nenarušovalo 

jejich léčení. 

 Děti s několikaletou dobou léčení (chirurgické pavilony) byly vyučovány a 

vychovávány v jednotlivých blocích:  

Pavilony  A, B …………...8.30–09.45 h,     10.30–11.45 h   16.00–17.00 h 

                        Pavilony C, H, G a škola... 8.30–10.00 h,     10.30–12.00 h163  

Po zjištění počtu německých dětí v roce 1944 bylo ředitelství ústavu zemským 

úřadem vyzváno, aby předložilo žádost o zřízení německé školy. Výnosem ministerstva 

z 15. 2. 1944 bylo žádosti vyhověno a povolena byla jednotřídní obecná a mateřská škola 

s německým vyučovacím jazykem. K zahájení vyučování však vůbec nedošlo. Důvod je 

popsán následovně: „Nezahájení výuky bylo zásluhou dr. Pospíšila, ředitele ústavu, který 

spoluprací s německou lékařkou (protinacistkou) snižoval počet německých dětí.“164 Dne 

16. dubna 1945 byly německé děti narychlo odvezeny z ústavu.  

Velice emotivním textem jsou v pamětní knize zaznamenány oslavy osvobození 

republiky: „Mír! Je mír! Toto kouzelné slovo jako by rázem otevřelo brány, za nimiž se po 

celých 6 let krčil smích, ten nejlidštější projev radosti. Pyšné Hitlerovo Německo 

kapitulovalo, rozdrceno obrovitou a nepřemožitelnou silou Rudé armády. Připomínajíce si 

porážku Německa vzpomínáme s neskonalou vděčností všech těch, kteří položili za nás a 

pro nás své životy, především statečných vojáků Rudé armády v bojovníků západních 

mocností. Nezapomínáme, že po boku těchto spojenců na všech evropských bojištích 

krváceli také synové našeho národa; Češi a Slováci. S pokornou úctou kráčíme kolem 

hrobů těch, jimž se stala naše země Čechů a Slováků posledním útulkem.  

Tatáž úcta patří příslušníkům našeho národa, kteří zemřeli buď popraveni, nebo 

utýráni k smrti v koncentračních táborech, v mučírnách gestapáckých vězení a žalářních 

kobkách. I jim patří naše úcta, náš dík v hodině osvobození… S prahu ponížení se opět  

zvedají chrámy národu drahé české školy. Surové nacistické hordy165 slavily v nich orgie, 

                                                 
163 Tamtéž 

164 Tamtéž, s. 62. 

165 Hordy znamenaly hanl. skupinu násilníků, bandu; h. výtržníků. Viz heslo HORDY. In: FILIPEC, Josef, 

František DANEŠ a Vladimír MEJSTŘÍK, Slovník spisovné češtiny. Dotisk 3. vyd. Praha: Academia 

2005, s. 98. 
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vstřikovaly do jejich žil jedy své nauky. Chtěly české škole naočkovat úctu k nacistické 

nauce moci a práva silnějšího. Kazily náš mateřský jazyk nesmyslnými zákazy  

o nepřeložitelnosti německých jmen a povýšily němčinu na první místo v rozvrhu hodin. 

Celá naše minulost se měla udusit pod popelem zapomenutí, aby naše budoucnost tím 

snáze zmizela v bahně německého nacismu. Německý běs vraždil a věznil české učitele, ze 

škol dělal válečně důležité podniky. Dnes již vše je jinak. Místo hrůzy radost, místo slz 

smích, místo zrady obnovené přátelství, místo školy zotročené – škola svobodná.“166  

Vedle oslav je vlastní rukou zapsána vzpomínka generál majora V. Klementjova na 

pobyt Rudé armády v ústavu ve dnech 27. 5. – 30. 5. 1945, kdy tu bylo na výcviku  

cca 80 důstojníků. Klementjov zde vzpomíná na milé přijetí všech zaměstnanců ústavu 

včetně pacientů. Školní sál byl upraven na jídelnu a vojáci byli ubytováni ve sborovně.  

Po revolučním květnovém převratu byla ustanovena „vyšetřující komise vedena primáři 

drem Kadlecem a Hoppem, která v popřevratových dnech přísně vyšetřovala domnělé  

i uskutečněné činy všech jednotlivých zaměstnanců. Každý zaměstnanec byl vyzván, aby 

protokolárně oznámil co je mu známo jak a čím se který zaměstnanec prohřešil proti 

národní cti neb nesociálním jednáním. Je přirozené, že mezi 200 zaměstnanci nebyly a 

obzvláště ve válečné době, i době všeobecného nedostatku, idylické poměry, došlo na 

některých odděleních v poměru podřízených ku představeným k určitým nedorozuměním. 

Doba tato – doba bezprávního stavu – byla jednotlivci využita k osobnímu vyrovnání účtů 

nebo k odstranění osob, na jichž místa sami si činili nároky“.167     

Necelé čtyři roky války prožila v léčebně i paní Milada Večeřová, která se zde 

léčila s tuberkulózou páteře. Ve své knize „Děti z Košumberku“ mimo jiné vzpomíná na 

jarní stěhování na venkovní terasy, kde byli ošetřovaní až do babího léta (viz příloha č. 28). 

Zároveň vzpomíná i na své sádrové lůžko, které představovalo tvrdou sádrovou skořápku 

zevnitř potaženou flanelem, do kterého byla upevněna pomocí kšír. Pod lopatky jí byl 

umístěn malý polštářek plněný prosem. „Pod bradu jí navlékli jakýsi psí náhubek, od 

něhož dozadu přes postel vedla šňůra, zakončená závažím. Říkalo se tomu klička a mělo to 

vytahovat páteř (viz příloha č. 29).“168  

                                                 
166 Pamětní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1940–1945, s. 69–70. Uloženo na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže.  

167 Památní knih Základní školy a mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, 

1908–1940, nestránkováno. Uložena na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

168 VEČEŘOVÁ, Milada. Děti z Košumberku. Pardubice: J. J. Pestalozziho, 2006, s. 31.  
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Vzhledem k válečné době nezapomněla zmínit ani cvičné poplachy pro případ 

náletů. Nemocní se stěhovali do krytu kromě těžkých případů a pooperačních pacientů, 

kteří byli označeni černým proužkem na „teplotce“. Ti zůstávali na pokojích. V celé knize 

se o ústavní škole zmiňuje sporadicky: „Tady je věková směsice a učení podobné jako ve 

dvoutřídce, jenom hodin je míň, asi aby se moc neunavili.“169      

Další pacientkou byla i zpěvačka country a jazzu paní Jitka Vrbová, která byla do 

léčení přijata 4. 4. 1945 s tuberkulózou kyčelního kloubu. Onemocnění dokládá chorobopis 

v německém jazyce, který uvedla v pořadu 13. komnata dne 21. 12. 2012 Česká televize. 

Na dotaz reportérky, co se jí vybaví, když se řekne dětství, hned odpověděla, že poloha 

vleže. Nemoc u ní propukla již ve 4 letech, proto se dostala do léčebny na Košumberku. 

Strávila zde 4 roky, tedy období do 11. 6. 1949.  

Vzhledem ke svému nízkému věku postrádala hlavně mateřskou lásku, protože 

návštěvy v léčebně byly možné pouze 1x za 2 měsíce na 2 hodiny. Po propuštění se učila 

chodit ve speciální konstrukci – aparátu. Ten sloužil k tomu, aby podpíral tuberkulózou 

zvápenatělou a zřídlou kost a zabránil tak jejímu zborcení. Bohužel po necelých 2 letech se 

u ní znovu objevily bolesti, a proto se musela vrátit zpět do léčebny. To už se u nás začaly 

praktikovat speciální operace tzv. artrodézy, které byly určeny těm pacientům, kteří měli 

kloub již před rozpadem. Jednalo se o pevné připojení kloubu k pánevní kosti. Paní Vrbová 

byla z ústavu propuštěna dne 20. 2. 1956. Následky nemoci si nesla po celý život s tím, že 

teprve až operací v roce 2011 došlo ke zhybnění kyčelního kloubu.170  

5.3 Škola v letech 1945–1989 

První školní rok v osvobozené republice byl zahájen dne 3. září 1945. Hned  

od 12. května nesla škola opět název „Masarykova obecná škola v Košumberku“. 

Výnosem ze dne 30. 4. 1946 vznikla ústavní mateřská škola, která byla otevřena dne  

15. listopadu a umístěna v pavilonu C. Na základě nařízení protektorátních úřadů byla 

vyřazena většina knih školní knihovny včetně vyučovacích pomůcek hlavně z dějepisu a 

zeměpisu. Ve školním roce 1945/1946 byl od 3. třídy do vyučování zaveden nový povinný 

předmět politická výchova a od 4. třídy ruština. Na žádost ředitele ústavu byla zřízena 

měšťanská škola, která zahájila svou činnost dne 1. března 1947. Ředitelem byl jmenován 

                                                 
169 Tamtéž, s. 42. 

170 13. komnata Jitky Vrbové [dokument]. Režie Alena Derzsiová. ČT1, 2012.  
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dosavadní řídící učitel Václav Svatek. Týdenní učební plán byl přizpůsoben odlišnému 

typu školy  (viz příloha č. 30).171 

Novým zákonem č. 95/1948 Sb., bylo školství přeměněno na „školy prvního stupně 

(národní) a druhého stupně (střední). Po stránce organizační odděleny byly školy národní 

od škol středních. Ředitelem národní školy byl jmenován Frant. Jílek. Též pomocná třída 

(nyní škola zvláštní, zřízena jednotným školstvím pro mládež vyžadující zvláštní péči) byla 

dnem 1. prosince osamostatněna a jejím ředitelem byl ustanoven uč. Jan Kubánek. 

Prováděcí předpisy (Sb. 61) k tomuto zákonu byly vydány 30. září 1948, č. 179-116-II; 

učebné osnovy a organizační řád byly vydány MŠVU (Ministerstvem školství věd a umění) 

2. 9. 1949 č. 115.350–I. Těmito výnosy jsou upraveny poměry ústavní školy“. 172 

 Politické události se odrážely v celém životě školy. „Žactvu byla vysvětlována 

veškerým vhodným způsobem cesta k novému životu, celé vyučování bylo zaměřeno 

k tomuto cíli. Učitelstvo osvojovalo si nové methody vyučovací a vychovávací, studovalo 

marx leninská díla, plánovalo vyučování a učinilo si socialistické závazky, jež snažilo se 

přesně dodržovat.“173 Výzdoba školy, chodeb i tříd byla zaměřena na určité téma a při 

vyučování se připomínaly významné události (28. 10. − vznik Československa, 7. 11. − 

Velká říjnová revoluce, 21. 1. − úmrtí V. I. Lenina atd.). Stejným způsobem byla volena  

i filmová představení. Většinou se promítaly ruské filmy, zaměřené na nový život ruského 

člověka (pro představu − z 89 promítnutých filmů bylo 36 ruských). V roce 1950 byla 

léčebna přejmenována na „Gottwaldovu státní léčebnu pro děti na Košumberku“.  

Školní rok 1950/1951 byl významným rokem v přeměně dosavadní školy na školu 

socialistickou. Charakter výuky určovalo usnesení „V. konference učitelských 

pracovníků“, konané v červenci roku 1950. Heslo konference „,Za socialistickou školu, za 

socialistickou výchovu' razilo cestu k bojovnějšímu nástupu učitelstva i žactva do školní 

práce a k vytváření nového socialistického člověka“.174 Podmínkou byla důkladná 

připravenost učitelů i všech dalších pedagogických pracovníků, kteří působili na výchovu a 

vzdělávání dětí. Připraveností byla myšlena jak stránka ideová, tak i stránka odborně-

politická. „Překonaly se staré předsudky isolovanosti ústavu od vnějšího světa, otevřely se 

                                                 
171 Pamětní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže,  

1945–1953, šk. r. 1945/1946. Uloženo na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 

172 Tamtéž, šk. r. 1948/1949, nestránkováno. 

173 Tamtéž, nestránkováno. 

174 Tamtéž, šk  r. 1950/1951, nestránkováno. 
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dveře dokořán všemu dění v našem státě, ve světě budujícím socialismus, zejména pak 

v Sovětském svazu.“175 Velkou oporou v práci učitelů byly nové učebnice a vydání nového 

školního řádu. Na pavilonu E vznikla dne 12. února 1951 první pionýrská skupina, později 

i další na pavilonech H a L. Pionýři založili řadu kroužků (šachový, modelářský, 

„maňáskový“), doučování (matematiky, českého jazyka, ruského jazyka) a na starosti měli 

i výzdobu.  

Strádání obyvatelstva za 2. světové války způsobilo velký nárůst tuberkulózního 

onemocnění. V důsledku toho došlo k přeplnění pavilonů, které si vynutilo další řešení 

v jejich umístění. Počet dětských pacientů se pohyboval mezi 800–830(!). Vzhledem 

k častému výskytu spály, spalniček a žloutenky, a tím pádem i izolaci jednotlivých 

pavilónů, se po celý rok školní budova prakticky nevyužívala. To byl také důvod, proč 

byla školní budova přeměněna na léčebný pavilon M. Výuku ve školním roce 1952/1953 

ovlivnilo konání „VII. celostátní konference školských pracovníků“ ve  

dnech 3. a 4. července 1952 v Praze. Požadavky z jejího usnesení byly rozpracovány do 

plánu ústavní školy tímto způsobem:  

 „Prohloubení vlastenecké výchovy, výchovy lásky k presidentu republiky  

soudr. Klementu Gottwaldovi, k bratrskému Sovětskému svazu, k naší vlasti 

budující socialismus. Nutnost pěstování hrdosti v našich dětech nad dílem 

přítomným i nad tím, co bylo pokrokového učiněno v minulosti. 

 Zlepšení prospěchu žactva, aby jeho znalosti odpovídaly současné době a byly 

postaveny na vědeckých základech marxisticko-leninského učení. 

 Zavedení pořádku na všech úsecích školské práce a vedení žáků k zachování 

pravidel chování. 

 Využít pomoci pionýrských organisací a svazáckých organisací k výchově 

nového člověka a nutná podpora dobré činnosti pionýrských oddílů. 

 Důsledné plnění státní disciplíny, dodržování všech výnosů ministerstva.“176 

Vládním opatřením došlo v březnu roku 1953 k přiřazení obcí Zdislavy a 

Košumberka pod obec Luže. Důvodem bylo zhospodárnění administrativy jednotlivých 

obcí. V tomto roce už měla vládnoucí komunistická strana dostatečně upevněny pozice ve 

                                                 
175 Tamtéž, nestránkováno. 

176 Tamtéž, šk. r. 1952/1953, nestránkováno. 
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státě, aby mohla účinně zasahovat do všech součástí společenského života včetně školství. 

Jednotné školství se samozřejmě týkalo i ústavu a platilo až do roku 1989. V padesátých 

létech započala velká společenská úloha v potlačení tuberkulózy a vypukl plánovaný a 

dobře řízený boj proti této sociální nemoci. Za pouhých 10 let se výsledek dostavil a v roce 

1961 už měla léčebna minimální počet dětských pacientů. Bylo tedy rozhodnuto využít 

velké dětské léčebny ke komplexní léčbě některých chronických pohybových poruch dětí 

ortopedického a neurologického charakteru s výrazným uplatněním rehabilitace.  

Pojem rehabilitace je chápán jako společensko-medicínský pohyb, který je 

zajišťován komplexní léčbou a který směřuje k určitému cíli. „Tento pohyb se realizuje na 

ose odborné pediatrické péče. Kol této osy paralelně jde výchova a výuka dítěte, dobré 

klimatické a režimové podmínky, bohatství citových prožitků, rozvoj přirozené aktivity dětí, 

ukojování jejich zvídavosti a kulturní potřeby. Základní osový pohyb je sledován 

paralelním odborným zájmem neurologů, ortopedů, odborníků v léčebné rehabilitaci, 

logopedů, psychologů, sociálních pracovníků, musikoterapeutů, odborných lékařů dalších 

profesí, /zubní, ušní, oční, gynekol./, pracovníků různých laboratoří i škol v léčebně atd. 

Musí jít o komplexní léčbu pojatou v duchu pediatrie. Při všech rozhodnutích je nutné 

hluboké chápání tělesného růstu dítěte, psychického a sociálního rozvoje dítěte a z toho 

resultujícího vývoje každého jednotlivého dítěte.“177 V létech 1961–1968 byla přeměna 

nové léčebny realizována. Vystavěn byl nový 120 lůžkový internát a 8 léčebných pavilonů 

bylo postupně přizpůsobeno a vybaveno k léčbě pohybových poruch. 

5.4 Škola po roce 1989 – současnost 

V lužském ústavu, kterému byl po roce 1989 vrácen název „Hamzova dětská 

léčebna Luže-Košumberk“ (od 8. 1. 1990), se dnes už neléčí tuberkulóza, ale nemoci 

pohybového ústrojí.178 Poslední nemocní tuberkulózou opustili léčebnu v roce 1965. Nic se 

                                                 
177Souhrnná zpráva ředitele Mátla při předávání léčebny novému řediteli − MUDr. Otakarovi Dostalíkovi  

v roce 1979. Z pozůstalosti MUDr. Zdeňka Mátla (ředitele Gottwaldovy dětské léčebny pohybových 

poruch Luže-Košumberk v letech 1961−1979), Historický archiv Hamzovy odborné léčebny pro děti a 

dospělé, netříděný fond. 

178 Boj se smrtelnou chorobou s názvem tuberkulóza lidé beznadějně prohrávali do té doby, než přišel 

mikrobiolog Selman Abraham Waksman (1888−1973), který izoloval na Rutgersově univerzitě (USA) 

nové antibiotikum – streptomycin. V roce 1952 dostal za svůj objev Nobelovu cenu. Viz pojem 

TUBERKULÓZA. In: SCHOTT, Heinz. Kronika medicíny, s. 474. 
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ovšem nemění na tom, že se léčebna stále hrdě hlásí ke svému zakladateli. Stejně tak i obce 

a instituce, jejichž historie je částečně spjata s jeho jménem.  

Nynější škola nese oficiální název „Základní škola a Mateřská škola při Hamzově 

odborné léčebně pro děti a dospělé Luže“ a nachází se v areálu léčebny. Hlavní budova 

školy je umístěna v pavilónu L, další učebny pak v pavilónech M a E. Jejím cílem je 

poskytnout výuku na co nejvyšší úrovni se zachováním individuálního přístupu 

podpořeného přátelským a tvůrčím prostředím pro všechny děti a žáky školy.  

Součástí školy je: 

 Mateřská škola 

 Základní škola 

 Základní škola speciální 

Dnešní škola je školou úplnou s 1. až 9. postupným ročníkem. Jsou zde vyučováni 

žáci, kteří jsou na rehabilitačním pobytu v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé. 

Děti jsou v léčebně většinou na měsíčním, někdy i delším pobytu. Během této doby jsou 

vyučovány právě v této základní škole. Její průměrná kapacita je cca 50 žáků měsíčně. 

Výuka probíhá ve třech samostatných pavilonech, které jsou majetkem léčebny, a škola je 

zde v pronájmu. Všechny tři pavilony M, E, L jsou téměř bezbariérové, uzpůsobené 

potřebám dětí se zdravotním postižením. Výběr pavilonu pro výuku probíhá především  

s ohledem na postižení dětí a jejich fyzické a psychické možnosti. Žáci, kteří navštěvují 

základní školu (patří mezi ně i žáci školy speciální, kteří jsou mobilní), docházejí na 

vyučování do hlavní budovy školy. Děti a žáci imobilní mají učebnu na pavilonu E a 

pedagog za nimi na výuku dochází. Rodiče a žáci, kteří jsou ubytováni na pavilonu M, 

dochází na výuku do pavilonu L nebo E. Žáky bez doprovodu rodičů vodí do školy 

vychovatelé.  

V pavilonech školy se nachází celkem 6 učeben. Tři z nich využívá pro svou výuku 

základní škola, další dvě mateřská škola a poslední z nich je zařízena jako odborná 

počítačová učebna. Pro potřebu pedagogů je určena sborovna a příruční sklad učebnic. 

Většina tříd je velmi dobře a moderně vybavena pomůckami, didaktickou technikou 

(včetně audiovizuální) a je přizpůsobena dětem se zdravotním postižením. Pedagogický 

sbor tvoří 4 vyučující na základní škole a 3 vyučující v mateřské škole. V případě potřeby 

je možná konzultace s logopedem, psychologem i zdravotníky v léčebně. 
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Vzhledem k širokému spektru zdravotních problémů ústavních dětí je skupina žáků 

velmi různorodá. Vzdělávají se zde žáci ze všech typů škol − žáci mimořádně nadaní, se 

zdravotním postižením, se zdravotním i sociálním znevýhodněním apod. Tato skutečnost 

dodnes klade velké nároky na práci učitelů, jejich osobní i profesionální nasazení a 

individuální přístup. Prvotní informace o žácích jsou získávány z dotazníků, které jsou 

rozesílány kmenovým školám před samotným nástupem žáků do léčebny. Tím se snaží 

posílit zpětnou vazbu mezi ústavní a kmenovou školou tak, aby byli zpětně informováni o 

tom, jak se žáci zapojili do vyučování po jejich návratu.  

Všichni učitelé se snaží dětem pomoci překonat obtíže spojené s dočasnou změnou 

školy a usnadnit jim tak zapojení do nového kolektivu včetně zabezpečení kvalitní výuky. 

Velký důraz je kladen hlavně na individuální přístup a respektování jejich zdravotního 

postižení a omezení. O školních výsledcích i chování svých dětí jsou zákonní zástupci i 

škola informování formou písemné zprávy, která je odeslána kmenové škole při ukončení 

pobytu. Počty vyučovacích hodin jsou přizpůsobeny rehabilitačnímu programu a v prvé 

řadě i zdravotnímu stavu. Vzhledem k různorodé skupině žáků a omezené době pobytu je 

ve škole upřednostňováno především slovní hodnocení. Žáci ze speciálních škol jsou 

hodnoceni pouze slovně.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 SPOLU − Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola při Hamzově odborné 

léčebně pro děti a dospělé,  2010. Uložen na adrese školy: Košumberk 37, 538 54  Luže. 
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6 Životopis zakladatele  

prof. MUDr. Františka Hamzy  

6.1 Hamzův život v letech 1868–1897 (narození – svatba)  

Dle Linhartové (2008) „spočívala jeho výjimečnost v cílevědomé pracovitosti, 

v houževnatém (až umanutém) realizování vlastních medicínských představ, jimiž se, jak již 

bylo zmíněno, zapsal do dějin několika protituberkulózních ústavů a léčebně–sociálních 

zařízení i do dějin brněnské lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vliv jeho charakteru  

a jeho osobnosti byl v době jeho aktivní činnosti nesporný“.180 Pracoval i nad rámec svých 

povinností, ať už se jednalo o povinnosti lékaře (staral se i o pedagogické problémy  

a pacienty mimo jejich léčebné prostředí…), veřejného činitele (ve funkci starosty Luže, 

předsedy různých spolků…), ministerského úředníka či vysokoškolského učitele 

(zakladatele institucí).  

Významně se podílel na organizaci československého zdravotnictví, konkrétně na 

aplikaci moderních komplexních léčebných metod, prevence a hygienických opatření 

v praxi. „Závažné místo v praktické orientaci Františka Hamzy patřilo školní zdravotní 

péči a proklamaci společné cesty ke zdraví“.181 Badatelský, praktický a organizační přínos 

Hamzova díla k modernizaci českého zdravotnictví a zdravotní kultury obyvatel je dodnes 

aktuální.     

František Jindřich (druhé jméno nikdy nepoužíval) Hamza se narodil  

dne 6. března 1868 v Kletečné u Humpolce (jako druhý ze čtrnácti dětí). Jako student se 

začal veřejně projevovat už na nižším gymnáziu v Pelhřimově, ale zejména pak 

v Německém (dnešním Havlíčkově) Brodě, kam přešel v kvintě a kde také v roce 1887 

odmaturoval. Jeho veřejná vystoupení byla na místních studentských akcích a besídkách. 

V této době napsal i svou divadelní hru Král Králů.182 Jeho aktivita byla ovlivněna jeho 

                                                 
180 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 9. 

181 MAREČKOVÁ, Marie. 140. Výročí narození prof. MUDr. Františka Hamzy, zakladatele sociálního 

lékařství a protituberkulózních dětských léčeben. In: ŘEHULKA, E. Škola a zdraví pro 21. století,  

Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 45. 

182 ZAVŘELOVÁ, Jana. Historie a vývoj. In Ošetřovatelství – Teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 

Hradec Králové: Lékařská fakulta UK v Praze, 2011. sv. 13, č. 1−2. s. 5.  
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názory o úkolech studentů: „Studentstvo by mělo být nejpřednější stráží řeči a národnosti 

české, oporou vzdělanosti a osvěty, hlasatelem činorodého nadšení, ozdobou národa.“ 183 

 Na konci 19. století byl převážně v Praze, kde si vytyčil dva hlavní cíle. Jedním 

z nich bylo vystudovat lékařství, aby mohl sloužit všem potřebným lidem. Druhým cílem 

bylo zlepšit kvalitu jejich života. Oba záměry se mu vyplnily do písmene. Na českou 

lékařskou fakultu, vzniklou právě pět let před jeho příchodem (1883) rozdělením Karlovo-

Ferdinandovy univerzity, se zapsal v roce 1888 spolu se 163 novými posluchači. Jednalo 

se pouze o muže, ženy byly na univerzitu přijímány až po roce 1904184. Ještě ani po pěti 

letech trvání české univerzity nebyl její zakladatelský proces u konce. Souhlasím 

s Linhartovou (2008), že „možná právě tato situace na studenty natolik zapůsobila, že 

v Hamzově generaci bylo hodně lékařů, kteří si s sebou odnesli „syndrom zakladatelství“ 

do celého aktivního života. Stoprocentně v případě samotného Hamzy“.185  

Když zahájil první rok studia, byli mezi profesory této fakulty filolog Jan Gebauer, 

historik Antonín Rezek, Jaroslav Goll a filozof a sociolog T. G. Masaryk. Právě Masaryk 

už pět let vydával vědecký časopis „Athenaeum“, ve kterém univerzitní profesoři 

publikovali své názory a nové poznatky. Tím napomáhali náročnému programu rozvoje 

české vědy, zahájeném J. E. Purkyněm v šedesátých létech. V Praze prožil  

necelých 10 let studia. Ilona Borská (2012) se stejně jako jiní autoři zabývala otázkou, proč 

tak nadaný mladík, jako byl Hamza, studoval medicínu dlouhých deset let. „Jeho 

spolužáci, kteří s ním promovali, byli o čtyři až pět roků mladší než on. Hamza, funkcionář 

mnoha spolků, navíc literárně tvořil, psal divadelní hry, drobné črty a povídky do 

Šimáčkova Zvonu, do Čechových Květů a navazoval styky s literáty. Není tedy pochyb, že 

bylo velice obtížné skloubit jeho vedlejší aktivity se studiem.“186  

                                                 
183 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 27. 

184 Hamza měl v době, kdy se na fakultě objevily první ženy, na jejich vzdělávání svůj vyhraněný názor. 

Nevyjádřil ho přímo osobně, schovával se tak trochu za své kolegy, když v r. 1895 napsal: „Medik staví 

ženu tam, kam ji postavila příroda. Vidí v ženě rodičku (…) strážkyni domácího krbu a vychovatelku příští 

generace. I zamlouvá se mu, by zvýšeno bylo niveau vzdělanosti všech žen, by ve své přirozené úloze 

matek byly dokonalé.“ In: LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 35−36. Hamza 

připouštěl univerzitní studium jen za účelem získání vzdělání, poněkud se obával konkurence žen 

v lékařské praxi. Myslel si, že ženy zbytečně zaberou na studiích místo mužům, protože pak stejně 

nebudou moci vzhledem k mateřství a starostem o rodinu vykonávat obvodní praxi. To znamená, že již 

předem budou vytěsňovat z trhu práce muže, kteří mají živit rodinu (Tamtéž, s. 36).  

185 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 27. 

186 BORSKÁ, Ilona. Kdo zachránil jeden život, s. 26. 
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Hamza se vedle studií medicíny také podílel (od jara 1891) na přípravě 

Národopisné výstavy českoslovanské v Praze (1895). Jeho zapojení bylo tak intenzivní, že 

byl zvolen předsedou Akademického ústředního odboru. Zároveň byl také členem Muzejní 

rady Národopisného muzea českoslovanského. Právě v této době připravil také dodnes 

velice cennou publikaci „K dějinám českých mediků“, kterou vydal Spolek českých 

mediků v Praze v Ottově nakladatelství jako součást Národopisné výstavy 

českoslovanské.187  

Členem Spolku českých mediků byl Hamza již od začátku svých studií a v roce 

1893 byl zvolen i jeho předsedou. Velkou zkušeností pro něj byly exkurze, pořádané právě 

tímto spolkem od roku 1890, při kterých navštěvovali ústavy pro hluchoněmé, slepce, 

idioty (dobové dělení) a choromyslné. S ním také navštívil centrální umrlčí komoru 

v Olšanech a pražskou nemocnici, což považoval za nesmírně užitečné pro lékařskou praxi. 

„Hamza byl výlety nadšen, o čemž svědčí i to, s jakou energií a zájmem pak obdobné 

exkurze o dvě desetiletí později sám připravoval pro své studenty v Brně. Univerzita pro 

něj znamenala také spojení s intelektuály a studentský spolkový život, který ho brzy zaujal 

natolik, že mu věnoval až neúměrně mnoho času.“188 Vedle toho navštívil i různé sociální 

instituce a továrny, kde měl možnost nahlédnout do pracovních provozů. To zase rozvíjelo 

jeho smysl pro otázky hygienické a sociální. Veřejná činnost ho přiblížila k dělníkům 

(mladým), kteří se po založení rakouské sociálně demokratické strany (1888) stále více 

organizovali, prosazovali a hledali spojence mezi univerzitními studenty.   

Hamza podporoval i rovný přístup k dětem všech společenských vrstev. V praxi ho 

poznal hlavně na dětské klinice, kde získal první medicínské zkušenosti s tuberkulózou 

dětského věku. Tam se také seznámil s názory na její léčbu a s prvními odbornými pracemi 

svých profesorů. Další poznatky získal i z některých ústavů v zahraničí – Německa, 

Francie a Švýcarska. Právě ze Švýcarska si nechával do Luže posílat odbornou literaturu, 

kterou mu překládal lužský farář Hugo Jiroušek. 

Ačkoliv si díky velkému množství aktivit protáhl studium na více semestrů, byl 

výborným studentem. „Není tedy divu, že tak aktivní student nemohl ujít pozornosti 

rakousko-uherské policie. V období pronásledování a intenzivního hlídání mladých 

                                                 
187Vlastní životopis prof. MUDr. Františka  Hamzy, 904, II. B.4/2, kart. č. 43, fond Hamzova dětská léčebna 

Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 

188 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s 27. 
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pokrokářů české studentské a dělnické mládeže (Omladiny) v r. 1893 a při zatýkání těch 

nejradikálnějších bylo lepší na nějakou dobu z Prahy zmizet na utajená místa.“189 Jako 

azyl zvolil dle Borské (2012) „hájenku svého bratrance Emanuela Hraly v Malém Háji 

v Krušných horách“.190 Na mapě severních Čech se obec tohoto názvu nachází kousek od 

hranic, poblíž Hory Svaté Kateřiny.  

František Hamza promoval dne 15. 7. 1897. Z Prahy odcházel po devíti letech a za 

sebou měl i praxi na dětské klinice. Svou politickou orientaci dal najevo tím, že se později 

stal členem národně socialistické strany. Po studiích se vrátil zpět do rodné Kletečné, kde 

měl také dlouholetý vztah s Julií Závodskou (1872−1958), která žila též několik let 

v Praze. V podnájmu byla u paní Patočkové, úřednice ve Výrobním spolku pokrokového 

ženského spolku Minerva, která se přátelila s Eliškou Krásnohorskou, Josefínou 

Náprstkovou i dalšími osobnostmi kolem gymnázia Minerva. To založila Krásnohorská 

v roce 1890 jako vůbec první gymnázium pro dívky v Rakousku-Uhersku (pojmenovala ho 

podle římské bohyně moudrosti a vzdělání). „Emancipovaná paní Patočková zvala na 

terasu svého domu studenty z české univerzity, jednak proto, aby se její dívky naučily 

konverzovat se vzdělanými muži, jednak to bývala příležitost ke vhodnému seznámení.“191 

Scházeli se tu právníci, filozofové a medici včetně Františka Hamzy. Manželé Hamzovi 

byli oddáni dne 20. 10. 1897 v Humpolci (viz příloha č. 31). 

6.2 Hamzův život v letech 1897–1930 (příchod do Luže – smrt)  

V listopadu roku 1897 odjeli Hamzovi do Luže. Jak uvádí Borská (2012): „Lužská 

městská kronika o Hamzově příchodu do městečka mlčí. Dvacet šest let se v ní všemi 

událostmi prolínalo jeho jméno, ale o jeho příchodu a odchodu není ani zmínka. V té době 

nikoho z lužských ani nenapadlo, jak tato rodina změní a ovlivní dosavadní život a dění 

v obci.“192 Jeho začátky lékařské praxe nebyly snadné. Jako městský lékař se stal 

konkurencí pro místního doktora Weisse, který léčil převážně bohatou klientelu, včetně 

majetných Židů. Než si získal své pacienty, posílal mu je jeho starší kolega Langer. 

Doktoru Weissovi se nelíbily Hamzovy lékařské praktiky, protože léčebné novoty 

příliš neuznával. Proto nebylo divu, že se nemocní dělili na „hamziány“ a „weissiány“. 

                                                 
189  Tamtéž, s. 37. 

190  BORSKÁ, Ilona. Kdo zachránil jeden život, s. 48. 

191  LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 39. 

192  BORSKÁ, Ilona. Kdo zachránil jeden život, s. 54. 
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Navíc „Dr. Weiss pracoval jen za honorář, který Hamza u svých pacientů nejednou snížil, 

nebo nemajetným dokonce odpustil. Brzy si za své činy vysloužil přívlastek lidumil“.193  

Hamza založil také Muzejní spolek, Občanský klub a zorganizoval divadelní ochotnický 

soubor194. Nechyběl ani Okrašlovací spolek, který v té době zakládala velká města. Jak už 

bylo zmíněno, hned v roce 1898 začal budovat dětské sanatorium v Luži, jehož součástí 

byl až do své rezignace v roce 1923.  

Aby bylo v Luži postaráno i o děti bez rodičů, založil v roce 1908 sirotčinec. V jeho 

činnosti ho následoval lužský rodák a jeho přítel továrník Vilém Hess, který nechal 

postavit ještě i starobinec (1914). Za všechny své zásluhy se stal čestným občanem Luže a 

za svou veřejnou činnost byl v roce 1908 vyznamenán titulem „Císařského rady“. I když 

tento titul dostávali jen „zasloužilí vysocí úředníci“, ani to neovlivnilo Hamzovu osobnost 

a užíval ho jen výjimečně. Po odchodu lékařů do 1. světové války zůstal jediným lékařem 

pro celé široké okolí. V letech 1914–1915 zařídil v budově feriálních osad vojenskou 

nemocnici Červeného kříže, která se stala azylem pro všechny nemocné a raněné.  

U známých venkovanů sháněl potraviny, chudé léčil bezplatně, ostatní nemocné a válkou 

postižené za minimální částku.195 

Praktický lékař z Hlinska v Čechách MUDr. Čeněk Ježdík v říjnu 1918 navrhl, aby 

byla v Československu založena organizace, která by sdružovala odborníky i ostatní 

občany v boji proti tuberkulóze. Návrh podpořili zkušení znalci této problematiky, tedy 

lékaři František Hamza, Ivan Honl aj. Podpořila ho také Ústřední jednota 

československých lékařů. S plánem byl také seznámen prezident T. G. Masaryk, který tuto 

vznikající dobrovolnou občanskou iniciativu zaštítil. Dne 19. července 1919 tedy zahájila 

svou činnost „Masarykova liga proti tuberkulóze“. Vznikla tak organizace, která měla své 

odbory v každém větším městě našeho území. Starala se o místní dispenzáře a vyplácela 

příspěvky pro nemajetné rodiny postižené tuberkulózou. Dále hradila náklady spojené 

s umístěním nemajetných nemocných do léčebných ústavů a náklady vzniklé při zřizování 

a udržování letních osad pro děti ohrožené tuberkulózou. Spolupracovala s organizacemi, 

                                                 
193 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 41. 

194 Divadelní ochotnický soubor „Jaroslav“ byl velmi aktivní. V Luži byla stará divadelní tradice už  

od 19. století. Téměř každý měsíc bylo divadelní představení v hostinci „U Severního jezera“, kde měl 

spolek vybudované malé jeviště. Představení měla značnou úroveň a byla velmi oblíbena (SOA  Zámrsk,  

fond Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, Paměti učitele a správce ústavní školy – Václava 

Svatka, s. 4). 

195 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi. 
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které vznikly před jejím založením a měly podobné poslání, stejně jako 

s Československým červeným křížem.196   

Liga vydávala svůj „Věstník Masarykovy ligy proti tuberkulóze“, který vycházel od 

roku 1920 jako měsíčník za redakčního vedení prof. MUDr. Františka Hamzy, tehdejšího 

odborového přednosty ministerstva zdravotnictví, a MUDr. Edvarda Břeského, generálního 

tajemníka ligy. Byl určen především pro členy a příznivce Masarykovy ligy proti 

tuberkulóze a vedle populárně vědeckých informací o tuberkulóze přinášel také informace  

o činnosti ústředí i místních odborů ligy. Součástí věstníku byla i část pro děti, jejíž 

redaktorkou byla Marie Majerová.197 Finanční prostředky získávala ze sbírek mezi 

obyvatelstvem, z vládních dotací a z osobních darů (např. v roce 1920 věnoval  

lize 50 000 francouzských franků právě prezident Masaryk). Ve stejné době jako 

Masarykova liga byl založen Československý vědecký spolek proti tuberkulóze. Vznikl 

z podnětu Ivana Honla a jeho cílem bylo pořádání přednášek, vědeckého bádání, vědecké 

publikace, výchova a vzdělávání lékařů či podpora lidového boje proti tuberkulóze. Spolek 

se stal odborným zázemím ligy a spolu s ní připravoval přednáškové cykly pro lékaře 

pracující v dispenzářích.198  

Od roku 1919 byl Hamza ve funkci sekčního šéfa odboru sociálních věcí na nově 

zřízeném Ministerstvu zdravotnictví a tělesné výchovy v Praze. „Svou funkci 

v Masarykově lize proti tuberkulóze bral jako silnou motivaci jak viditelně završit jím 

započaté dílo, kterým byla příprava tzv. tuberkulózního zákona.  Právě práce na něm ho 

přivedla k myšlence vytvořit nezpochybnitelnou platformu pro frontální boj 

s tuberkulózou.“199 Na ministerstvu pracoval do roku 1922.  

Poté přešel na nově založenou Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně, 

kde založil Ústav sociálního lékařství. Byl to čin novátorský. Jednalo se o druhý Ústav 

sociálního lékařství v Evropě. První takový ústav založil v Holandsku I. M. Baart de la 

Faille. Na základě již citovaného dopisu prof. MUDr. Jana Holčíka, DrSc., jsem původní 

tezi, že Hamza „přijal místo na nově vzniklé Fakultě sociálního lékařství“, nahradila výše 

uvedeným textem, že „přešel na nově založenou lékařskou fakultu, kde založil Ústav 

                                                 
196 SCHOTT, Heinz. Kronika medicíny. 

197 KUBÍN, Milan. Začátky a konce Masarykovy ligy proti tuberkulóze – 1. díl. In: Kazuistiky v alergologii, 

pneumologii a ORL. 2013, roč. 10, č. 1, s. 28.  

198 SCHOTT, Heinz. Kronika medicíny. 

199 LINHARTOVÁ, Věra. Skutkem a pravdou milovat lidi, s. 81. 
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sociálního lékařství. Byl to čin novátorský. Byl to druhý Ústav sociálního lékařství 

v Evropě.“ 

 Tam pokračoval ve své práci až do konce svého života (viz fotografie z jeho 

pracovny v příloze č. 32). Svá poznání, vycházející především z praktických zkušeností a 

studií, zobecnil a publikoval ve vědeckých pracích. Vedl zdravotnické kurzy, psal odborné 

lékařské knihy a z jeho iniciativy vznikaly již zmíněné dětské protituberkulózní ústavy. 

Zasadil se o vytvoření instituce školních lékařů a studentských zdravotních ústavů. Jeho 

aktivity překročily rámec medicíny a sahaly do veřejné a kulturní činnosti. Nechyběla ani 

účast na modernizaci zdravotnických zařízení v Brně. 

Známá je i jeho literární tvorba – „Črty ze Zálesí“, dále romány „Šimon kouzelník“ 

a „Želivská romance“. Měl ještě mnoho dalších plánů, ale v šedesáti dvou letech, přesně 

dne 4. června 1930, zemřel (viz příloha č. 33). Příčinou jeho úmrtí byl pravděpodobně 

neléčený žaludeční vřed.200 Dva roky před svou smrtí (5. 3. 1928) napsal poslední z velice 

emotivních dopisů MUDr. Františku Malému, který končil slovy: „Už skoro ani nedoufám, 

že někdy s Vámi v ústavu se shledám. Ale do posledního dechu života svého patří mé srdce 

ústavu, dětem ústavním. A až někdy budu umírat — budu-li při vědomí při tom — budu 

vzpomínat svého ústavu, od něhož jsem byl přímo c y n i c k y  oddalován.“201  Můžeme se 

domnívat, že tomu tak skutečně bylo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 ZAVŘELOVÁ, Jana. Historie a vývoj. In: Ošetřovatelství – Teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 

Hradec Králové: Lékařská fakulta UK v Praze, 2011. sv. 13, č. 1−2, s. 6. 

201 Fotokopie dopisu F. Malému z 5. 3. 1928. inv. č. 911, II.B.4/9, kart. č. 43, Fond Hamzova dětská léčebna 

Luže, Košumberk, SOA v Zámrsku. 
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7 Závěr 

 Smyslem této práce bylo zachytit vznik a historický vývoj 1. ústavní základní školy 

při sanatoriu MUDr. Františka Hamzy v Luži a pochopit tak Hamzovy pedagogické 

názory, aplikované ve vyučování žáků nemocných skrofulózou. Jeho pedagogické myšlení 

bylo nadčasové, nezapomněl respektovat psychologické zvláštnosti dětí a jeho názory 

dodnes udivují svou aktuálností. V organizaci vyučování měli učitelé volnost. S ohledem 

na věk přicházejících školních dětí ho mohli upravovat podle svého uvážení. Při výuce v 

ústavní škole šlo o prolnutí léčebné péče s vlastním vzděláváním.  

Hamzovu odvahu, výjimečnost a cílevědomost v boji proti v té době nevyléčitelné a 

nebezpečné nemoci je nutné ocenit. Zvláště když víme, o jak nebezpečné onemocnění se 

jednalo. Hamzův lužský ústav byl jedinečný. Od těch světových se lišil nejen všestrannou 

výchovou, ale i praktickou přípravou dětí na jejich budoucí povolání. Po jejich propuštění 

z ústavu nechyběla ani následná sociální péče a komunikace s rodinou nemocných.  

Léčebna byla založena jako dětský tuberkulózní léčebný ústav a úspěšně plnila své 

úkoly až do začátku 60. let minulého století. Poté následovalo čtyřicetileté období dětského 

rehabilitačního ústavu s postupnou proměnou na rehabilitační ústav s převahou dospělých 

pacientů. Dodnes zde funguje školní i předškolní vzdělávání, které tvoří pevnou součást 

léčebného plánu a je zajištěno odbornými pedagogy. Výuka zde probíhá podle rámcových 

vzdělávacích programů pro předškolní, školní a speciální vzdělávání, vždy dle potřeb 

dítěte. Hamza vnesl do léčebny mnoho moderních prvků jak po stránce stavební, tak 

provozní. Vštípil jí i moderního ducha, který se udržuje dodnes. Ústav si zachoval pečlivý 

přístup k pacientům, důraz na moderní léčebné postupy, vzdělávání i sledování zájmů a 

spokojenosti pacienta při pobytu v léčebně. Stejně tak podporoval zdravý životní styl a 

léčbu prací, i když tyto programy před více než sto lety nazýval jinak.  

Samotné zpracování práce bylo silným zážitkem, stejně jako návštěva Hamzovy 

odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži a nahlédnutí do dobových fotografií. V průběhu 

zpracování historického materiálu bylo možné proniknout do smyslu a poslání Hamzových 

myšlenek a pochopit tak jejich podstatu a Hamzovo neuvěřitelné sociální cítění.  

Jsem velice ráda, že jsem touto prací mohla poznat člověka, který byl a nadále 

zůstává velkou postavou našeho zdravotnictví. Svými novými metodami a léčebnými 

postupy se snažil v prvé řadě pomáhat. Uvědomoval si paralely tělesného a duševního 
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zdraví a opíral se o mentální aktivitu. Do výuky zařazoval i Komenského zásady 

názornosti, přirozenosti a přiměřenosti, ať už ve vyučování, nebo ve výchově, a především 

individuální přístup ke každému dítěti. Při léčbě nezapomněl dětem vštěpovat význam 

rodinného života, který ctil jako ideální uspořádání a přenesl ho i do struktury svého 

ústavu. V něm se učily děti vztahům, práci a toleranci. Rodina pro ně měla představovat 

citové zázemí i ekonomickou ochranu, měla je naučit samostatnosti a přivést k budoucímu 

povolání.  

Hamzova škola byla 1. ústavní základní školou ve střední Evropě. Teprve později 

začaly vznikat další školy při nemocnicích a dalších léčebných zařízeních. Dodnes tyto 

školy plní zejména vzdělávací a výchovnou funkci. Zároveň mají důležitý pozitivní úkol 

při procesu uzdravování dítěte, protože odpoutávají jeho myšlenky od nemoci, bolesti, 

strachu a pomáhají překonat smutek z odloučení od rodiny. Smyslem tohoto vzdělávání je 

také eliminovat zaostávání žáka za jeho spolužáky po jeho návratu do školy.  

Prof. MUDr. František Hamza byl člověkem, který svůj život obětoval pro druhé, a 

velice mne mrzí, že jeho významná práce, stejně jako práce ostatních pedagogů, je 

opomíjena a upadá v zapomnění. Svými názory a lékařskou činností se spolupodílel na 

utváření teoretických základů pedagogiky a sociologie.  Jeho odkaz je v obětavém nasazení 

a ve skutečném humanizmu. Pochopil, že budoucnost národa je ve zdravých, vychovaných 

a vzdělaných dětech. Tato jednoduchá pravda je dnes velmi aktuální. Možná rozšíření 

povědomí o této významné osobnosti pomůže i tato práce.   
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Pamětní kniha Základní školy a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a 

dospělé Luže, 1940–1945, uloženo na adrese školy: Košumberk 37, 538 54 Luže. 
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archiv v Zámrsku.  

Rezignace MUDr. F. Hamzy na místo inspektora, žádost o rezignaci, vysvětlení, přípis 

Zemského výboru o pozastavení, inv. č. 910, II.B.4/8, kart. č. 43, fond Hamzova 

dětská léčebna Luže, Košumberk, Státní oblastní archiv v Zámrsku. 

Smlouva o prodeji ústavu zemskému výboru, 1909, inv. č. 313, II.B.1/5, kart. č. 1, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, Státní oblastní archiv v Zámrsku. 

 

 



 - 92 - 

Souhrnná zpráva ředitele Mátla při předávání léčebny novému řediteli – MUDr. Otakarovi 

Dostalíkovi v roce 1979. Z pozůstalosti MUDr. Zdeňka Mátla (ředitele Gottwaldovy 

dětské léčebny pohybových poruch Luže-Košumberk v letech 1961–1979).  

Uloženo v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé na adrese: Košumberk 80, 

538 54  Luže. 

Vlastní životopis prof. MUDr. Františka Hamzy, 904 II.B.4/2, kart. č. 43, 42 příloh, fond 

Hamzova dětská léčebna Luže, Košumberk, Státní oblastní archiv v Zámrsku. 

Výkaz docházky a prospěchu z r. 1908, nezpracováno, fond Národní škola v léčebném 
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prof. MUDr. Františka Hamzy 
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Příloha č. 3 – zakladatel sanatoria prof. MUDr. František Hamza  

na fotografii z roku 1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na svatební fotografii ze dne 30. 10. 1897 
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Příloha č. 4 – Původní vila sanatoria (1909) 

 

Příloha č. 5 – Maydlův pavilon (1905) 
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Příloha č. 6 – E-mail ze dne 7. 7. 2014 zaslaný Ing. Zdeňkou Novákovou, pracovnicí 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 

 

---------- Původní zpráva  ---------- 

Od: Nováková Zdeňka Ing. <Zdenka.Novakova@uzis.cz > 

Komu: sona.mikolaskova@email.cz <sona.mikolaskova@email.cz> 

Datum: 7. 7. 2014 9:21:25 

Předmět: RE: FW: FW: Dotaz - statistické údaje skrofulózy - 1091 

Dobrý den,  

přesné důvody vyššího výskytu onemocnění u žen v historii nám nejsou známy.  

S pozdravem  

Ing. Zdeňka Nováková  
Odbor analýz, publikací a externí spolupráce  

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  

Palackého náměstí č. 4  

128 01 Praha 2  

 

 

From: sona.mikolaskova@email.cz  

Sent: Tuesday, July 01, 2014 8:42 AM 

To: UZIS 

Subject: Dotaz - statistické údaje skrofulózy  

Dobrý den,  

vzhledem k tomu, že píši rigorózní práci, která se týká ústavní školy při sanatoriu Františka 

Hamzy v Luži Košumberku, mám na Vás dotaz ohledně statistiky. Ze statistik Zemského 

ústavu pro skrofulózní děti z roku 1923 (jeden z původních názvů dnešní Hamzovy 

léčebny) je ze statistiky z let 1901 - 1921 patrný vyšší výskyt skrofulózních pacientů - 

děvčat. Chtěla jsem Vás tedy zeptat, zda mohu vycházet z informace z Vaší studie z roku 

2003, kde uvádíte, že... u mimoplicní tuberkulózy je častější výskyt u žen. Tedy zda to 

platí i z historického hlediska.  

Předem děkuji za informaci a jsem s pozdravem.  

Soňa Mikolášková  

mailto:sona.mikolaskova@email.cz
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Příloha č. 7 – Jednopatrový altán (1909)  – V přízemí se nacházela laboratoř a  

v prvním patře letní dětská učebna. 

 

Příloha č. 8 – Verše na lázních v košumberské části v roce 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Koupel a sprcha studená, sílu a zdraví znamená.“ 

„Utužte tělo, ozdobte duši, dvojí se zbavíte tísně. Do každé dětské zahrádky vsaďte cvičení 

prostná, hry, písně.“ 
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Příloha č. 9  - Schéma rozdělení chlapeckých a dívčích tříd (1908) 
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Příloha č. 10 – Vysvědčení z roku 1908 
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Příloha č. 11 – Sál školní dvorany na fotografii z 15. 4. 1908 

 

Příloha č. 12 – Vyučování na hřišti (1911) 
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Příloha č. 13 – Lesní třída (1927) 

 

Příloha č. 14 – Vyučování na louce (1911) 



 

   XII 

Příloha č. 15 – Košíkářská dílna (1912) 

 

 

Příloha č. 16 – Vyučování na pískovišti (1911) 
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Příloha č. 17 – Výkaz docházky a prospěchu (školní rok 1910/1911) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docházka 1. třídy 
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Příloha č. 18 – Provizorní rozdělení žáků 1. třídy do skupin  

podle stupně znalosti (1909) 

 

 

Příloha č. 19 – 3. pomocná třída pro slabomyslné děti (1914) 
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Příloha č. 20 – Děti v krojích na oslavě 50. narozenin MUDr. Františka Hamzy (1918) 

 

            

                 Příloha č. 21 – Kotelna v blízkosti léčebných pavilonů (1923)  
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Příloha č. 22 – Škola v letech 1924–1925 v budově infekčního pavilonu 

 

Přílohy č. 23–26  – Vyučování v  nemocničních třídách (1932) 
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Příloha č. 27 – Školní razítka v roce 1940 

 

 

Volksschule in der Landesanstalt für tuberkulőse Kinder in Koschumberg 

Obecná škola v zemském ústavu pro tuberkulosní na Košumberku 
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Příloha č. 28  – Milada Večeřová (ležící vpravo) na venkovní terase (1940) 

 

 

Příloha č. 29  – Klička na vytahování páteře, Milada Večeřová v léčebně (1941) 
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Příloha č. 30  – Učební plán z roku 1947  
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Příloha č. 31 – Oddací list manželů Hamzových (1897) 
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Příloha č. 32 – MUDr. František Hamza na fotografiích ze své pracovny v Brně (1922) 
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Příloha č. 33 – Úmrtní list prof. MUDr. Františka Hamzy (1930) 

 


