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Prof. Ing. arch. Bedfiich Rozehnal,
DrSc. se narodil 2. ãervna 1902 ve
Stfiebûtínû (nyní Letovice Tfiebûtín, ulice
V Domkách). Dûtství proÏil v Letovicích,
kde Ïil po úmrtí otce u svého dûdeãka
a kde nav‰tûvoval obecnou a mû‰Èanskou
‰kolu. Pak nav‰tûvoval ãeskou státní reál-
ku v Brnû, kde v roce 1922 maturoval.
V letech 1922-1931 studoval architekturu
na âeské vysoké ‰kole technické v Brnû.
Bûhem studií si na Ïivobytí vydûlával jako
uãitel na obecn˘ch ‰kolách ve Svitávce
a ve Vodûradech, pozdûji jako kresliã
a projektant v projekãním oddûlení
Zemské správy v Brnû. Od dûtsk˘ch let
byl aktivním ãlenem Sokola Letovice.
V pozdûj‰ích letech pro letovick˘ divadel-
ní spolek Neruda - Sokol vytváfiel na teh-
dej‰í dobu nevídanou umûleckou v˘pravu,
která byla silnou stránkou divadelních
pfiedstavení na Karlovû v Letovicích.      

V roce 1931 ukonãil studium na VUT
v Brnû v oboru architektura a pozemní sta-
vitelství v ateliéru prof. Jifiího Krohy.
V roce 1933 absolvoval studijní cestu do
Nûmecka, Rakouska, Belgie, Anglie,
Francie a ·v˘carska, kde nav‰tívil
i CorbusierÛv ateliér. Pro jeho dal‰í archi-
tektonickou orientaci mûla jistû velk˘ vliv
i náv‰tûva znám˘ch evropsk˘ch radiologÛ
– prof. Roussyho a Marie Curie-
Sklodowské. V roce 1933 – 35 vedl pro-
jekt a stavbu nemocnice pro onkologii na
Îlutém kopci v Brnû; to mu pfiineslo ús-
pûch a dal‰í nabídky zdravotnick˘ch pro-
jektÛ pro Zemsk˘ úfiad v Brnû. Tak vykro-
ãil na dosud neprobádanou cestu stavitele
nemocnic a tomuto oboru se vûnoval cel˘
dal‰í Ïivot a stal se jeho prÛkopníkem.

Velmi osobním dÛvodem pro nastoupení
této cesty byl i hlubok˘ citov˘ vztah k dív-
ce, která zemfiela ve velmi mladém vûku na
TBC. Náv‰tûvy v nemocnici v té dobû pfii-
nesly Rozehnalovi pfiímé poznatky ze Ïivo-
ta pacientÛ, ale i znalost názorÛ a pfiátelství
mnoha lékafiÛ a pfiivedly jej k pfiesvûdãení,
Ïe právû v tomto oboru je nutno nûco udû-
lat pro celkové zlep‰ení pracovních podmí-
nek lékafiÛ i lidsk˘ch a osobních podmínek
pacientÛ. Rozehnala nejvíce v jeho práci 
ovlivnil funkcionalismus v pojetí ‰v˘car-
ského architekta Le Corbusiera. Projekto-
val obytné domy a vily v Brnû, Kfitinách,

Pfierovû, Kyjovû, KromûfiíÏi, Hodonínû
a v Letovicích vilu akademického malífie
Jana DaÀka a obytn˘ dÛm Emanuela
Vanûãka a Hugo Novotného, PazderÛv ob-
chodní a obytn˘ dÛm v Brnû - Tufianech; je-
ho mistrovsk˘m dílem byl soutûÏní návrh
na brnûnskou radnici v roce1932. Od roku
1936 projektoval nemocnice v Hodonínû,
Novém Mûstû na Moravû, Tfiebíãi,
Daãicích, Kyjovû, Zemskou porodnici
v Brnû a ãást nemocnic v Jihlavû
a KromûfiíÏi. Dále projektoval fiadu ‰kol, tû-
lo-v˘chovn˘ch zafiízení, vysoko‰kolsk˘ch
areálÛ. V roce 1938 si zaloÏil vlastní pro-
jektovou kanceláfi v Brnû.

V roce 1945 byl Bedfiich Rozehnal jme-
nován profesorem brnûnské techniky. V té
dobû projektoval Fakultní dûtskou nemocni-
ci v Brnû - âern˘ch Polích. V roce 1950 vy-
soko ocenil Rozehnalovo dílo slavn˘ fran-
couzsk˘ architekt Le Corbusier. V roce 1956
se Rozehnal stal doktorem technick˘ch vûd
a byl vyznamenán fiádem „Za zásluhy o v˘-
stavbu”. Studenti laskavého a noblesního
pana profesora milovali a nesmírnû si ho vá-

Ïili. Pod jeho vedením vystudovala fiada v˘-
znamn˘ch architektÛ. Jeho ‰Èastná léta v‰ak
skonãila. ProtoÏe odmítal tzv. socialistick˘
realismus a projektoval dál ve funkcionalis-
tickém slohu, vyuÏili toho jeho nepfiátelé
v ãele s Prof. Medunou, ktefií ho vylouãili ze
‰koly. V roce 1960 se stal obûtí ve vykon-
struovaném procesu, ve kterém byl odsou-
zen ke ãtyfiem letÛm odnûtí svobody.
Rozehnal nepfiestal pracovat ani ve vûzení
v Praze na Pankráci. Projektoval drÛbeÏáfi-
sk˘ kombinát v Xaverovû a V̆ zkumn˘ ústav
motorov˘ch vozidel v Praze. V dobû jeho
vûznûní byla v zahraniãí ocenûna jeho dosa-
vadní projekãní práce a Fakultní dûtská ne-
mocnice v Brnû byla uvádûna jako jediné
pováleãné dílo moderní ãeskoslovenské ar-
chitektury. Po návratu z vûzení nabídla
Univerzita Jana Evangelisty Purkynû v Brnû
Rozehnalovi místo vûdeckého pracovníka,
kde zaloÏil Kabinet tvorby Ïivotního pro-
stfiedí. V roce 1968 byl plnû rehabilitován
a byl mu vrácen profesorsk˘ titul. V témÏe
roce byla uspofiádána v anglickém
Liverpoolu v˘stava jeho celoÏivotního díla,
která byla zopakována v roce 1969 v Praze.
BohuÏel, ‰Èastná léta uznání a respektu trva-
la zase jen chvíli. V období tzv. normalizace
bylo tfieba s tfiídními nepfiáteli udûlat krátk˘
proces, a proto v roce 1973 byl Rozehnal ze
‰koly opûtovnû vylouãen. Posledním jeho
pracovi‰tûm se stala projekãní kanceláfi

Krajského ústavu národního zdraví v Brnû,
kde pracoval na konceptech zdravotnick˘ch
zafiízení aÏ do své smrti. Zemfiel 11. ãervna
1984 v Brnû. 

Teprve po „sametové” revoluci v roce
1989 se jeho celoÏivotní dílo doãkalo 
plného ocenûní. V roce 1992 se uskuteãni-
la v Brnû k jeho nedoÏit˘m 90. narozeni-
nám souborná v˘stava jeho díla a v dal-
‰ích letech bylo vydáno nûkolik publikací
o jeho Ïivotû a díle. V roce 2000 byla
Bedfiichu Rozehnalovi udûlena in memori-
am pocta âeské komory architektÛ. Na fa-
kultû architektury VUT v Brnû je udílena
cena Bedfiicha Rozehnala za nejkvalitnûj‰í
projekt. PozÛstalost Bedfiicha Rozehnala
je uloÏena v Muzeu mûsta Brna.  

O jeho osobnosti a díle napsal Prof.
Vladimír ·lapeta: „Dílo Bedfiicha Rozehnala
je monumentální, komorní i lyrické zároveÀ.
My‰lenková hodnota jeho prací nebyla v ob-
lasti zdravotnick˘ch staveb v âeskosloven-
ské architektufie dosud pfiekonána”.

Bedfiich Rozehnal je v˘znamná osob-
nost, jejíÏ osudy byly navíc velmi drama-
tické a odráÏel se v nich komplikovan˘
v˘voj na‰í zemû. Rozehnal zaÏil chvíle
uznání, respektu, ale také období velmi 
trpká, jak fiíká Zdenûk Luke‰, souãasn˘
historik a architekt.

Text: Karel Synek
Foto: archiv Muzea mûsta Brna

FN Brno – dûtská nemocnice v âern˘ch Polích.

Prof. Ing. arch. Bedfiich Rozehnal, DrSc. 

V souãasné dobû probíhá v MKS Letovice v˘stava dûl pana architekta Bedfiicha Rozehnala. 
V˘stava potrvá do 6. 11. 2012 a bude otevfiena PO-PÁ od 9.00 – 17.00 hod, NE od 14.00 – 17.00 hod.


