MĚSTSKÁ ČÁST

PROFESNÍ ŽIVOTOPISY ČLENŮ POROTY

BRNO-STŘED

Složení poroty

Richard Mrázek
řádný člen poroty – závislý
profesní činnost:
2014 – současnost
druhý náměstek primátora města Brna pro vykonávání působnosti v oblasti
technické a majetkové, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné
působnosti se zaměřením na investiční výstavbu vč. technických sítí,
implementaci evropských fondů a majetkovou oblast, zastupitel města Brna
2003 - 2014
ředitel akciové společnosti ARKO Technology i předseda představenstva,
zároveň je jednatel několika firem
od 2000
řídil akciovou společnost Geocar CZ a stal se členem jeho představenstva
v r. 2013

Ing. arch. Petr Bořecký
řádný člen poroty – závislý
vzděláni:
1996 – 2003
FA VUT Brno
profesní činnost:
2014 – současnost
uvolněný člen pro výstavbu a územní rozvoj ÚMČ BS, zastupitel města Brna,
předseda komise RMB pro strategické a územní plánování
od 2006
člen ČKA
2004 – současnost
samostatná architektonická činnost v ateliéru A53 architekti
odkaz web:
www.a53.net
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prof. Ing. arch. Ján Stempel
řádný člen poroty – nezávislý
vzděláni:
1978-1983
FA Technická univerzita v Budapešti
člen ČKA
profesní a pedagogická činnost:
2008 - současnost
architektonická kancelář Stempel & Tesar architekti
vedoucí ústavu navrhování I FA ČVUT v Praze
odkaz web:
www.stempl.cz

Ing. Vladimír Sitta
řádný člen poroty – nezávislý
vzděláni:
MZLU Brno, krajinářská architektura
člen ČKA
profesní činnost:
1997 - současnost
založení firmy Room 413 - ateliér v Sydney je dodnes aktivní, soustřeďuje se
od roku 2012 jen na vybrané projekty pro soukromý sektor
1985 – současnost
vlastní ateliér Terragram Pty Ltd - projekty z oblasti krajinářské architektury,
urbanismu, architektury, secesního designu, environmentálních instalací,
mobiliáře a grafiky
pedagogická činnost:
2014 – současnost
vedoucí ústavu krajinářské architektury
2012 – současnost
ČVUT Fakulta architektury ateliér Sitta, zaměřený na veřejný prostor
2003
Adjunct professor UWA, Perth
2011
Guest lecturer, University of Beijing and Xian
2007 – 2011
Kreativní dílny na MZLU Brno
1985 – 1995
Faculty of Built Environment UNSW Sydney, Lecturer - design
odkaz web:
www.terragram.com.au, www.archiod.com
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Ing. Yvona Lacinová
předsedkyně poroty
řádný člen poroty – nezávislý
vzděláni:
1981 – 1985
MZLU Brno, odbor sadovnictví a krajinářství
člen ČKA
profesní činnost:
2013 – současnost
Atregia s.r.o., Šebrov – na pozici samostatný zodpovědný projektant
2008 - 2013
Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno na pozici samostatný
zodpovědný projektant
1999 - 2008
OSVČ
1993 – 1999
LȌW & spol., s.r.o. - projektant
1992 - 1993
Ústav pro životní prostředí Brno
1985 - 1992
Okresní národní výbor ve Vyškově – útvar hlavního architekta, úsek zeleně
odkaz web:
www.atregia.cz

Ing. Anna Oprchalová
řádný člen poroty – nezávislý
vzděláni:
2013
absolvent MZLU Brno, obor Zahradní a krajinářská architektura
profesní činnost:
2016 – současnost
kancelář Metropolitního plánu, IPR Praha
2013 - 2016
atelier Šmídová Landscape Architects
2011
atelier Flera
2010
ateliér Florart
odkaz web:
www.lapark.cz
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Ing. arch. Mgr. Roman Čerbák
řádný člen poroty – nezávislý
vzděláni:
2012 – 2016
doktorské studium FA ČVUT v Praze, Ústav urbanismu (nedokončeno)
2001 – 2008
FA VUT Brno
2001 – 2010
Právnická fakulta MU Brno
profesní činnost:
2009 – současnost
Národní památkový ústav v Brně, částečný pracovní úvazek
2007 - současnost
spolupráce s architektonickým atelierem Vizage: Ing. arch. Petr Čáslava,
Ing. arch. Tomáš Doležal
2001 – současnost
spolupráce s Ing. arch. Martinem Klenovským
2010 – 2013
spolupráce s Ing. arch. Danielou Boučkovou Hanouskovou

Ing. arch. David Průša
náhradník – nezávislý
vzděláni:
1997 – 2003
FA VUT Brno
člen ČKA
profesní činnost:
architekt a jednatel v ateliéru PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.
pedagogická činnost:
2007 – 2011
externí výuka ateliérové tvorby na katedře architektury VŠB – TU Ostrava
odkaz web:
www.platformaarchitekti.cz
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Ing. arch. Zuzana Sankotová Morávková
náhradník – nezávislý
vzděláni:
1996 – 2003
FA VUT Brno
profesní činnost:
2013 – současnost
ERA21, vydavatelství ERA Média, s. r. o., Brno, redaktorka odborného
časopisu ERA21 se zaměřením na architekturu, od roku 2015 na pozici
šéfredaktorky
2013 – současnost
Brno na kole, o. s., spolupráce s občanským sdružením podporujícím
cyklodopravu ve městě Brně
2009 – 2012

knesl + kynčl architekti, Brno, architektka – spolupráce na projektech

2004 – 2008

ERA21, Vydavatelství Era, Brno, redaktorka odborného časopisu ERA21 se
zaměřením na architekturu spolupráce s vydavatelstvím na odborných
knižních titulech
samostatná projekční činnost
Atelier DRNH, Brno – spolupráce na projektech: architektka – spolupráce na
projektech, studie, projekty pro stavební povolení, realizace, např.
rekonstrukce objektu Strojírna v areálu Vaňkovka v Brně – Wannieck Gallery,
rekonstrukce administrativního objektu v areálu Vaňkovka v Brně / projekt,
realizace
www.era21.cz

2003 – 2009
2003 – 2004

odkaz web:
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Ing. Alexandra Koutná
přizvaný odborník
vzděláni:
1992 – 1997
profesní činnost:
2000 – současnost
1997 – 2000
odkaz web:

MZLU Brno, obor zahradnictví
Veřejná zeleň města Brna, p.o., správa parků a stromořadí; propagační
a osvětová činnost
EDEN s.r.o. – zahradní firma – návrhy a realizace sadových úprav pro obce
a soukromé subjekty
www.vzmb.cz

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, AIA
přizvaný odborník
vzděláni:
1987 – 1989
1982 – 1987

profesní činnost:
2016 – současnost
2007 – současnost
2006 - 2007
1998 - 2006
1996 – 1998
1995 - 1996
1993 – 1995
1990 – 1993

Škola architektury AVU v Praze – postgraduální studium
FA VUT Brno
autorizovaný architekt – New York, Kalifornie, Washington, Nevada LEED AP,
NCARB
kancelář hlavního architekta města Brna, ředitel kanceláře
Aedas LA, LLP, Los Angeles, CA, Managing Partner
BlueBox Studio, Los Angeles, CA, Principal/Owner
Gehry Partners, LLP, Los Angeles, CA, Senior Associate
Brennan Beer Gorman/Architects, New York, NY, Design Architect/Project
Architect
MMA Architects, Moskva, Rusko, Project Architect/Vedoucí kanceláře
v Moskvě
Wilson Mason International, Moskva, Rusko, Design Architect
Marlo and DeChiara Architects, New York, NY, Junior Architect
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Ing. arch Akad. arch. Jiří Klokočka
přizvaný odborník
vzděláni:
2014 – současnost

zahájení práce na doktorátu s tématem „Transféria a jejích vliv na
transformaci městských struktur
2000
Universiteit Gent (Belgie), diplomovaný urbanista
1976 – 1979
AVU Praha, obor Architektura (Akad.arch.)
1970 – 1976
ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor Architektura (Ing.arch.)
profesní a pedagogická činnost:
2014 - současnost
vedoucí atelieru urbanismu na FA, ČVUT Praha
2012 - současnost
vedoucí atelieru urbanismu na FUA, TU Liberec
2011 – současnost
vlastní ateliér Delmulle2Klokočka (architektura + urbanismus)
2004 - současnost
docent urbanismu na KUL (Katolická Universita Leuven) – Belgie, Fakulta
Architektury – Kampus Brusel/Gent (Belgie)
2000 – současnost
předseda/člen Komise pro architekturu a urbanismus ve městech: Kuurne,
Lendelede, Zwevegem / Harelbeke, Menen, Wortegem-Petegem
1989 – 2000
tajemník Svazu vlámských urbanistů
1986 - 2011
hlavní urbanista svazu měst a obcí regionu Kortrijk (Belgie)
1981 – 1986
samostatný architekt v Antverpách (Belgie), člen Řádu (komory) belgických
architektů
1978 - 1980
odborný asistent u prof. dr.Jiřího Štursy a doc. Jaroslava Sýkory, ČVUT Praha,
Fakulta stavební, obor Architektura
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