
 

 Ing. Arch. Milan Možný- autorizovaný architekt  

Milan Možný se narodil 17. 2. 1944 v Prostějově rodičům Theodoru a Marii Možným. V raném věku 

se s rodiči přestěhovali do Vyškova. Tady jeho otec pracoval jako vedoucí spořitelny a jeho maminka 

jako vedoucí v pivovaru. Zde se také narodila jeho sestra Marie. 

Pro svou profesi se rozhodl již jako dítě, a tak si při výběru škol nemusel příliš lámat hlavu. Vystudoval 

ST VUT, fakultu architektury a pozemního stavitelství, po dvou letech specializace na architekturu 

průmyslového stavitelství. Studium zde úspěšně ukončil v roce 1967.  Získává titul ing. Arch. 

Je ženatý od roku 1966 s Boženou (Klementovou) Možnou. V roce 1967 vítají s manželkou na světě 

prvorozenou dceru Gabrielu a o 5 let později syna Tomáše. Před narození syna se celá rodina stěhuje 

z Vyškova do Zlína kvůli lepším pracovním podmínkám. Od roku 1968 tedy pracoval jako vedoucí 

architekt ateliéru Centroprojekt Zlín až do roku 1993, kdy odešel do důchodu a rozjel vlastní 

architektonickou firmu Ateliér MM společně se svou dcerou. Tato firma dodnes běží a pan Možný se 

stále občas i ve svém pokročilém věku věnuje práci.  

Během  svého aktivního pracovního života dosáhl nebývalých úspěchů, z nichž k největším patří 

např.: r. 1980 1. cena za realizaci závodu Trikota, Vrbové, r. 1981 získání zvláštní ceny na bienále 

Světové architektury v Sofii za realizaci závodu Trikota Vrbové, tuto cenu však nesměl převzít osobně 

kvůli tehdejšímu režimu, a tak mu byla předána dodatečně až doma. Dále pak r. 1982 3. cena za 

realizaci závodu Svit Havířov a v r. 1984 2. cena za realizaci závodu BOPO Znojmo.  

I přes podmínky tehdejšího režimu se mu povedlo hodně cestovat na studijní a cestovní pobyty po 

celém světě. Mimo pravidelných pobytů v Rakousku, kam po roce 1968 jezdil navštěvovat svou 

sestru, navštívil také Finsko, Rusko, Itálii, Německo, Švédsko, Dánsko, Angolu, Zair, Portugalsko a 

Francii. Na tyto zájezdy velmi rád vzpomíná a je dodnes velmi vděčný, že se mu povedlo během života 

navštívit tolik zajímavých míst.  

Jeho láska pro práci stále přetrvává, takže se dá s jistotou říci, že k jeho zájmům dodnes patří 

architektura, zájem o umění a ve velmi malé míře turistika. Společně s manželkou si v současné době 

užívají důchod. 

  

  

 


