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V ervenci 2008 vyšla publikace o profesoru MUDr. Fran-
tišku Hamzovi, léka i, organizátoru protituberkulózních 
a lé ebn -sociálních ústav , sociologu, místním politiku, 
vysokoškolském u iteli, odborném spisovateli, až dosud 
ne pln  docen né osobnosti medicíny v echách a v Brn
ve dvacátém století. Po P edmluv  (s. 7-8) Jana Hol íka,
dnešního p ednosty Ústavu sociálního léka ství a ve ejné-
ho zdravotnictví Léka ské fakulty Masarykovy univerzity 
v Brn  (který MUDr. Hamza založil a vybudoval), autorka 
ze stejného pracovišt , ili z Kabinetu d jin léka ství, za-
adila Úvod a Pod kování (s. 9-10) a krátké kapitoly (T lo

se pochovává, ale duše se d dí, s. 11-14, tedy sv dectví
o poh bu MUDr. Hamzy v Brn  dne 7. ervna 1930; Od 
kolébky k promoci, s. 15-38).
Autorka píše o Hamzov  d tství, studiích na gymnáziu 
v Pelh imov  a v tehdejším N meckém Brod , jeho hlu-
bokém citovém vztahu k želivskému venkovu. Pokra uje
studiem na eské léka ské fakult  v Praze (1888-97), kde 
byl též sv dkem velkých novot, ideových, hospodá ských,
politických, kulturních a sociálních i esko-n meckých
zápas  a kde ho u ili p ímí žáci Jana Evangelisty Purkyn .
Tam Hamza mimo jiné literárn  tvo il (napsal i publikaci 
K d jinám eských medik , 1895), spolu s ostatními p i-
pravoval Národopisnou výstavu eskoslovanskou v roce 
1895 (1891-95), p edsedal Spolku eských medik  (od 
1893) a cvi il v Sokole.
V další kapitole s názvem Dvacet let v Luži-Košumberku 
(s. 39-56) teme o Hamzov  nev st  a o jeho pov stném
p sobení v Luži. Tam totiž pracoval jako m stský a obvod-
ní léka , zastupitel a starosta obce (od 1902), vzk ísil So-
kol, zakládal spolky, dal stav t školu, kanalizaci, vodovod 
a hlavn  dal vzniknout sirot inci, starobinci a pozoruhod-
né lé ebn  pro skrofulózní (tuberkulózní) d ti (1901, první 
v Rakousko-Uhersku, dnes Hamzova odborná lé ebna pro 
d ti a dosp lé). Krom  toho p ednášel a burcoval k soci-
ální terapii. Podrobnosti o lé ebn , individuálním p ínosu
do eské medicíny p inejmenším na po átku dvacátého 
století, sepisují i následující kapitoly Za ínat láskou (s. 
57-65) a Hamza pedagog (s. 66-73). Mluví se v nich nap í-
klad o švýcarských a domácích p íkladech, pomocnících 
a p íznivcích, po átcích provozu ústavu a jeho budování, 
o pozemšt ní (1907), novátorské výchov  a o vzd lávání
d tských pacient .
V ministerských službách (s. 66-88) se MUDr. František 
Hamza již od roku 1918 angažoval jako sek ní šéf odboru 
sociálních v cí v tehdejším ministerstvu ve ejného zdra-
votnictví a t lesné výchovy hlavn  v oblasti pé e o d ti,
osv ty, boje s p enosnými chorobami, ve prosp ch obnovy 
existujících sociálních institucí, zakládání ústav  (zaslou-
žil se o otev ení Státního d tského lé ebného Šrobárova 
ústavu v Dolním Smokovci na Slovensku a Masarykovy 

zemské d tské lé ebny v Šumperku i spoluustavil Ma-
sarykovu ligu proti tuberkulose), odd lení, ozdravoven, 
poraden, dispensá  (tehdy lidové ústavy sociální zdra-
votní pé e se zam ením na lé bu tuberkulózy a rakovi-
ny, jejichž koncept vypracoval), postátn ní a dobudování 
nemocnic, spolupracoval ideov  na asana ním plánu mi-
nisterstva týkajícího se komunální hygieny. Na pražském 
ministerstvu š astný nebyl, nedostávalo se mu volnosti 
a pravomoci (jeho projekt dispensá  nahradil centrální 
Státní zdravotní ústav), rad ji této stresující práce zane-
chal – a odešel do Brna.
Od zkušené a pou ené autorky víme, že ani zde to nem l
zakladatel nového pracovišt  a studijního p edm tu jed-
noduché (kapitola Brn nské desetiletí. Zlatá dvacátá léta, 
s. 93-130). Nepat il do žádné z v deckých škol, nebyl 
habilitován, jeho biosociální zam ení leckte í neznali 
a neuznávali. Pomohl až profesor MUDr. Edward Babák. 
Univerzita a fakulta fungovaly v provizóriích, stejn  jako 
Hamz v malý teoretický ústav v Údolní ulici, by  v po-
adí teprve t etí svého druhu na evropských univerzitách. 

Se jménem tohoto ob tavého léka e se spojuje ješt  také 
protituberkulózní poradna a ošet ovna pro železni á e,
Studentský zdravotní ústav (1922, byl jeho prvním p ed-
nostou do roku 1928) a Moravské hygienické muzeum. 
Pracoval však i ve Spole nosti pro pé i o dít  a jeho vý-
zkum (1921), p i potírání trachomu na Morav  (1925), 
na zdravotních deskách bytových v Brn  (1926/27) a na 
léka sko-sociologickém a hygienickém pr zkumu Vyso-
kých Tater (1928).
Tam je i poh íchu krátká podkapitola s názvem Hamzova 
ú ast na p íprav  Domu út chy (s. 128-130), ili na budová-
ní dnešního Masarykova onkologického ústavu, jehož ote-
v ení v roce 1935 se profesor MUDr. František Hamza, stej-
n  jako docent MUDr. Jaroslav Bakeš, chirurg, onkochirurg, 
pedagog, odborný spisovatel, nedožil. Myšlenka vybudovat 
ústav, charitativní nemocnici, m la napadnout Lucii Bake-
šovou. Na jednom ajovém odpoledni v brn nské Bakešov
vile, kde byl s n kterými kolegy profesory i MUDr. Hamza, 
„vstoupil náhle do místnosti mezi debatéry primá  Bakeš 
už s rozsáhlým a promyšleným návrhem na ešení pé e
o nevylé iteln  nemocné, a to na vybudování protirakovin-
ného ústavu“ (s. 129). Nevíme však, kde bráno i slyšeno. 
MUDr. Hamza byl požádán, jak je všeobecn  známo, aby 
vypracoval stanovy Spolku D m út chy (1928). Podal prý 
d kanovi své fakulty (?1929) návrh ú asti vlastního praco-
višt  na protirakovinném boji v zemi (?Moravskoslezské). 
Ten však autorka bohužel nezve ejnila. Alespo  do výše 
povoleného taktu a vkusu mohla najít podrobnosti o jeho 
zhoubné nemoci, posledních dvou letech jeho života. Sám 
byl lé en na tehdejší chirurgické klinice Moravské zemské 
nemocnice profesora MUDr. Julia Pet ivalského a podlehl 
rakovin  žaludku i jater (s. 132).
P edstavovanou publikaci uzavírá bezmála padesát zda-
ilých fotop íloh, Summary (s. 145-146) a oddíly Použitá 

a citovaná literatura (s. 147-149), jmenný a v cný rejs-
t ík (s. 150-157). Život a práci MUDr. Františka Ham-
zy autorka studuje od roku 1999. A koliv absolvovala 



z p r á v a

stovky hodin „nad archiváliemi, starými výtisky novin 
a asopis  …“ (s. 10), neuvádí podle zvyklostí prameny 
z Archivu Masarykovy univerzity, Moravského zemské-
ho archivu a z Archivu m sta Brna. tená i p edává vý-
sledky svého desetiletého a náro ného studia ve form
eseje, jak dosv d ují i názvy v tšiny kapitol a jist  zá-
m rn  používaný styl bližší i možný jen v publicistice. 
Nevíme, co jsou železnice m sta Brna (s. 11), shledává-
me zmatek v používání kurzívy a oby ejného písma v ci-
tacích, jménech a v názvech, nejednotn  jsou uvád ny
názvy ministerstva zdravotnictví (s. 11, 12, 88 aj.), v t-

šinou bohužel chyb jí k estní jména u uvád ných osob, 
jež vystupují jednou s titulem dr., podruhé s Dr. Pe livý
a úplný není ani seznam literatury a zapomn lo se úpln
na korekturu.
Kniha, již skv le typografi cky upravila Eva Pe inová, je 
p ipsána ke 140. výro í narození MUDr. Františka Ham-
zy a k 85. výro í založení Ústavu sociálního léka ství na 
brn nské Léka ské fakult . Vyšla s podporou Jihomorav-
ského kraje, Literárn -um leckého klubu stejné fakul-
ty a švýcarské farmaceutické spole nosti Roche, s. r. o. 

Gustav Novotný.
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