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Zadání bakalářské práce
Areál nemocnice v Dačicích byl postaven podle plánů Bedřicha Rozehnala. Projekt začal v roce 
1938 a nemocnice byla otevřena na podzim 1951. Funkcionalistická pavilónová nemocnice 
usazená v zeleni nad řekou Moravskou Dyjí byla postupně devastována různými přístavbami a 
novými objekty, postupně došlo k chátrání původních objektů a narušení základního funkčního 
schématu původního areálu. V současné době je areál zčásti opuštěn a dále chátrá. Úkolem bylo 
rehabilitovat původní Rozehnalův koncept, najít nový funkční program pro původní objekty a 
vhodně doplnit novými provozy, najít novou náplň a měřítko pro malé město a  jeho okolí, soudobě 
navázat na funkcionalistické dědictví.
Komentář k řešení
Adam Lacina je z Dačic, místo důvěrně zná a téma práce si sám vybral. V úvodu práce se zabývá 
historií areálu nemocnice, popisuje její proměny a zkoumá příčiny jejího postupného chátrání. 
Uvědomuje si, že původní stav, kdy na malém městě byla plnohodnotná nemocnice je v 
současnosti nereálný a tak i po konzultacích s místními lékaři hledá možnosti nového využití 
původního areálu pro zdravotnictví. Chce rehabilitovat kvality původního Rozehnalova konceptu, 
očistit areál od všech možných divokých přístaveb a adaptací, ve svém projektu objektům navrací 
původní dispoziční principy. Soustředí se na dvě hlavní budovy, bývalou lůžkovou část a budovu 
sesterny, nachází pro ně nový program, umisťuje sem polikliniku a LDN respektive domov seniorů. 
Zásahy do původních funkcionalistických objektů jsou velmi jemné, s nadsázkou lze říci, že 
budovu navrací do původního stavu. Ale nově a velmi logicky organizuje provoz a rozmístění 
jednotlivých pracovišť a odborných ordinací, vytváří na sebe navazující provozní celky, dodržuje 
požadavky na velikosti jednotlivých pracovišť a zjednodušuje orientaci pacientů v budově. Toto 
nové organizační členění je ovšem z výkresů půdorysů zřejmé a ocenitelné až po jejich důkladném 
studiu, barevné schema organizace polikliniky by to ukázalo na první pohled. 
V současnosti je v areálu umístěna rehabilitace, částečně v suterénu hlavní budovy a v původní 
budově kuchyně a jídelny. Prostory jsou to nevyhovující a Adam se rozhodl areál doplnit novou 
budovou rehabilitace, která naváže na vstupní cestu a opticky ho uzavře. Je to kompaktní 
uzavřená hmota, umístěná na svahu svažujícím se k řece. Jasný kubus, pevný tvar zvenku, 
rozehrává se uvnitř, členěný na geometrickém principu s jasnou orientací pro pacienta, 
domyšlenými dispozicemi, konstrukcí a logickými vazbami jednotlivých provozů. Má tři podlaží, 
nejnižší je věnováno vodoléčbě, střední vstupní rehabilitaci a tělocvičně a v horním s vnitřní 
zahradou jsou pokoje pacientů. Dům se otevírá do volné krajiny, do rehabilitační zahrady, která 
navazuje na obnovenou nemocniční zahradu.
Nemůžu se nezmínit o fasádě domu, prošla během práce mnoha variantami a výsledná je pro mě 
poněkud nudná, monotónně se opakující princip převýšených oken působí fádně. Ale o tom jsme 
mnohokrát diskutovali a jsou věci, ve kterých je Adam velmi tvrdohlavý.
Předložená dokumentace na A3 je velmi podrobně a důkladně zpracovaná, poskytuje veškeré 
nutné informace o podstatě návrhu, urbanistických souvislostech, provozu  a architektonickém 
řešení. Výkresová dokumentace je graficky jednotná a přesvědčivá. Zvláště oceňuji řešení 
revitalizace původního nemocničního areálu a budov a citlivé doplnění celého komplexu novým 
objektem rehabilitace.
Průběh práce a hodnocení
Bakalářská práce je velmi dobře zpracovaná. Oceňuji tvůrčí práci během celé doby, promyšlený a 
jasně dokumentovaný koncept a vysokou úroveň jeho zpracování. 
Autor navrhl řešení, které splňuje požadavky zadání bakalářské práce, projekt přijímám k obhajobě 
a navrhuji ohodnocení známkou:
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