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JEANNETTE KUO /CH/

Architekturu vystudovala na UC Berkeley, Harvard University 
a ETH Zurich. Je zakládající partnerkou švýcarského ateliéru 
Karamuk Kuo sídlícího v Curychu, který se v posledních letech 
zaměřuje na projekty občanské vybavenosti a průmyslových 
staveb. Jeannette Kuo je autorkou dvou knih s tématem 
administrativních a industriálních budov. V roli pedagožky 
působila ve svých domovských Berkeley a Harvardu, ale také na 
MIT nebo na polytechnice v Lausanne.

www.karamukkuo.com

IRENA FIALOVÁ /CZ/

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde nyní působí 
jako proděkanka pro zahraniční vztahy. Přednáší teorii a tendence 
urbanismu, spolu s Janou Tichou je spoluzakladatelkou časopisu 
Zlatý řez a také autorkou publikací zaměřených na současné 
město. Praxi získala v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy 
pod Jiřím Hrůzou, spolupracovala s D.A. Studiem na návrhu 
urbanistické studie pro Anděl na Smíchově.

www.fa.cvut.cz

MARTIN SOBOTA /NL/ 

Vystudoval architekturu a krajinářskou architekturu v Oslu 
a Hannoveru a následně absolvoval postgraduální studium 
na The Berlage v Delftu. Je zakládajícím členem CITYFÖRSTER 
architecture + a vedoucím jejich pobočky v Rotterdamu. Mezi 
jeho projekty patří například udržitelné město pro lokální 
vládu v Zamibii, polyfunkční komplex Rinia v Albánii nebo 
administrativní budova pozemkové komise v Ghaně.

www.cityfoerster.net

POROTA
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ POROTY – NEZÁVISLÍ

PETER W. SCHMIDT /DE/

Absolvent Kunstakademie Düsseldorf. V současné době vede 
architektonický ateliér Peter W. Schmidt Architekten, který 
má sídla v Pforzheimu a v Berlíně. Projektuje bytové domy 
a občanskou vybavenost, mezi kterou patří i realizace ředitelství 
Stuttgardské policie, státního archivu v Bambergu a požární 
stanice. Jeho kancelář získala 1. místo v soutěži o návrh poříční 
policejní stanice na německo-francouzské hranici vedoucí Rýnem 
v Kehlu.

pws.eu

LENKA MÍKOVÁ /CZ/

NEZÁVISLÁ POROTKYNĚ – NÁHRADNICE

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, zakládající členka 
ateliéru edit! architekti. Od roku 2014 vede vlastní ateliér Lenka 
Míková Architekti se zaměřením na stavby menších měřítek 
a rekonstrukce. Mezi oceňované projekty patří rekonstrukce 
předsálí České filharmonie v budově Rudolfina nebo interiér 
berlínské a letenské pobočky obchodu Freshlabels.

www.lenkamikova.com
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ŘÁDNÍ ČLENOVÉ POROTY – ZÁVISLÍ

MILENA JOHNOVÁ /RADNÍ HL. M. PRAHY/

Je od roku 2018 zastupitelkou hlavního města Prahy a radní pro 
oblast sociální politiky a zdravotnictví hlavního města Prahy, 
kterou byla zvolena jako nestraník za sdružení Praha sobě. Před 
zvolením více jak 25 let pracovala v sociálních službách. V roce 
1994 spoluzaložila a vedla organizaci Rytmus.

PETR KUBÍČEK /ZASTUPITEL HL. M. PRAHY/

Byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy v roce 2018 jako 
člen TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu. Je místopředsedou 
Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu 
podnikání ZHMP. Mimo to se jako zastupitel věnuje tématům 
bydlení a sportu a volného času.

EVA HORÁKOVÁ /ZASTUPITELKA HL. M. PRAHY/

Je od roku 2018 zastupitelkou hlavního města Prahy, předsedkyní 
výboru pro sociální politiku a místopředsedkyní zastupitelského 
klubu Pirátů. Kromě celoměstské politiky je i zastupitelkou MČ 
Prahy 5. Před svým zvolením pracovala 12 let jako zdravotní 
sestra a 13 let byla součástí farmaceutického odvětví.

TOMÁŠ PORTLÍK / STAROSTA MČ PRAHA 9/

Je od roku 2021 je starostou městské části Praha 9, a od roku 
2018 zastupitelem hlavního města Prahy, je členém obalstní rady 
ODS. Od roku 2006 je zastupitelem a radním městské části Praha 
9. Absolvoval Fakultu sociálních věd UK Praha, obor Mediální 
studia, a magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha.
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NÁHRADNÍCI

JAKUB KOŇATA /CZ/ 

NEZÁVISLÝ POROTCE – NÁHRADNÍK

Je žákem architekta Jana Bočana, se kterým následně 
spolupracoval i v jeho projekčním ateliéru např. na Českém 
velvyslanectví v Tbilisi. Nyní působí v ateliéru KAVA, kde se 
podílel například na soutěžních návrzích pro KD Slavie v Českých 
Budějovicích, Kongresové centrum v Praze nebo na návrhu 
rezidence Park Kavčí hory. Na FA ČVUT vede se svými kolegy 
Tomášem Novotným a Tomášem Zmekem ateliér navrhování.

www.atelierkava.cz

MARTIN SLÁDEK /CZ/

NEZÁVISLÝ POROTCE – NÁHRADNÍK

Je spoluzakladatelem brněnského atelieru consequence 
forma architects, který se pravidelně zúčastňuji domácích a 
mezinárodních soutěží. V současné době pracuje na projektové 
přípravě  Moravského náměstí v Brně a to na základě vítezství 
v otevřené soutěží o návrh. Ateliér využívá zkušenosti z 
vídeňského prostředí a díky tomu je úspěšný v řadě domácích a 
mezinárodních soutěží.

http://www.consequence.cz 

PAVEL ZELENKA /RADNÍ HL. M. PRAHY/

ZÁVISLÝ POROTCE – NÁHRADNÍK

Zastupitelem hlavního města Prahy se stal v roce 2018, 
kdy byl zvolen jako zástupce sdružení Praha sobě. Je 
předsedou výboru pro bydlení a místopředsedou výboru 
pro IT a SmartCity. Mimo to je místostarostou MČ Praha 7. 
Před svým zvolením se věnoval grafickému designu ve studiu 
Marvil, které sám založil.

JAN JAROLÍM /MÍSTOSTAROSTA MČ PRAHY 9/

ZÁVISLÝ POROTCE – NÁHRADNÍK

Je zastupitelem MČ Praha 9 nepřetržitě od roku 1994, s tím, že od 
roku mezi lety 2006-2021 stál v čele zastupitelstva jako starosta, 
ve zbytku let i dnes vykonává funkci místostarosty. Před vstupem 
do politiky pracoval např. v Českém hydrometeorologickém 
ústavu nebo ve Federálním výboru pro životní prostředí.


