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Pět staveb ze Zlínského kra-
je vybrala sedmičlenná mezi-
národní odborná porota do
prvního ročníku soutěže České
komory architektů (ČKA), tak-
zvané České ceny za architek-
turu.

V užším výběru svedou nově
upravené stavby Gahurův pro-
spekt, Baťův institut či park Ko-
menského ve Zlíně spolu s Ná-
rodním centrem zahradní kultury
v Kroměříži a zázemím biotopu
v Honěticích na Hané boj o nej-

lepší stavbu s dalšími 58 nomi-
novanými díly. Původně do sou-
těžní přehlídky architekti přihlá-
sili téměř pět set realizací.
Z nominovaných 63 staveb vze-
jde na podzim 2016 zhruba deset
finalistů a celkový vítěz České
ceny za architekturu.

„Soutěžní přehlídka byla ve
svém prvním roce otevřena rea-
lizacím za posledních pět let.
Mezi nominovanými projekty
však byla převážná část děl do-
končena teprve v posledních
dvou letech. Jednadvacet děl by-
lo dokončených v roce 2015

a patnáct v roce 2014,“ uvedla
Zuzana Hošková z České komo-
ry architektů. 

Zda některá z akcí nacházející
se ve Zlínském kraji osloví po-
rotce natolik, že se zařadí mezi
finalisty, bude jasné 7. listopadu

na slavnostním galavečeru v pro-
storu pro nové umění – Jatka 78
v Praze. „Na akci budou rovněž
vyhlášeny výsledky výjimečné-
ho počinu a mimořádné ceny.
Úkol to bude jistě nesnadný, s řa-
dou děl se však porota seznámí
přímo v terénu na začátku září,“
podotkla Hošková. 

Tři z pěti realizací Zlínského
kraje byly zrealizovány formou
architektonické soutěže. „Tuto
formu naše komora dlouhodobě
prosazuje jako nejkvalitnější
a nejtransparentnější způsob vý-
běru projektanta. Jedná se o tro-

jici staveb a úprav ze Zlína,“
podotkla Hošková. 

Dvě z pěti staveb z kraje byly
rovněž v minulosti předními čes-
kými odborníky nominovány na
prestižní Mies van der Rohe
Award – Evropskou cenu za sou-
časnou architekturu za rok 2015.
Jedná se o Gahurův prospekt
a Biotop v Honěticích u Kromě-
říže. 

Dvůr Honětice je historický
zemědělský dvůr, který byl od
nepaměti součástí nedalekého
zámku ve Zdislavicích. Z býva-
lých zemědělských garáží vznik-

lo zázemí biotopu se stále oblí-
benějším typem umělého koupa-
liště s přirozeným procesem čiš-
tění vody.

Gahurův prospekt je součástí
urbanistického plánu navrženého
F. L. Gahurou ve 20. a 30. letech
minulého století. Patří k nejcen-
nějším místům ve Zlíně. Jeho
úprava respektuje ideu „projít
a nepřerušit“. „Umožnit lidem
volný pohyb v prostoru, který je
kultivovaný, čistý, přehledný
a funkční, a cíleně reagovat na
koncepci F. L. Gahury,“ vysvětli-
la ideu Hošková.
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