ODBORNÁ POROTA SOUTĚŽE
DOC. ING. ARCH. RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ, CSC.
předsedkyně poroty

V porotě Stavby roku pracuje od jejího prvního ročníku (1993). Pro Nadaci pro rozvoj architektury
a stavitelství přednáší o dějinách architektury, o Praze a aktuáních otázkách soudobé
architektury. Připravila řadu výstav o české architektuře doma i v zahraničí.

ING. JIŘÍ KOLIBA

člen poroty za MPO

Od jara 2014 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako náměstek ministra pro stavebnictví.
Je soudním znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků. V
odborné porotě zasedá již druhým rokem. V rámci Nadace ABF se pravidelně účastní řady akcí.

ING. ARCH. AKAD. ARCH. JAN VRANA
člen poroty za Nadaci ABF

Od roku 1991 do roku 2013 byl jednatelem a spolumajitelem architektonického ateliéru HÉTA.
V roce 2007 byl zvolen 1. místopředsedou ČKA, kde poté až do května 2012 zatával pozici
předsedy představenstva. Od roku 2013 s nadací spolupracuje také na výstavních činnostech
a akcích zaměřených na architekturu a stavitelství.

DOC. ING. FRANTIŠEK KULHÁNEK
člen poroty za SPS ČR

Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a působí také jako soudní znalec
v oboru stavebnictví se specializací stavební tepelná technika. V porotě soutěže pracuje s krátkými
přestávkami po celou dobu jejího trvání. S Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství spolupracuje
také jako odborný garant a přednášející na seminářích zaměřených na tepelnou ochranu budov.

ING. RENATA ZDAŘILOVÁ
člen poroty za ČKAIT

Odborný asistent na Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě. Poradce předsedy ČKAIT. V odborné
porotě zasedá jako člen za ČKAIT. Dlouhodobě spolupracuje s nadací také na zajištění odborných
seminářů a jejich lektorování v oblasti bezbariérového užívání staveb.

ING. ARCH. PETR KORDOVSKÝ

člen poroty za ČVUT

Absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha. Pracuje jako autorizovaný architekt a hlavní
architekt kanceláře KNK architekti. V současné době vede vlastní ateliér na FA ČVUT Praha.
V rámci spolupráci s ČVUT se podílel na výzkumném úkolu metodiky zadávání územních plánů.

ING. LADISLAV VANĚK
náhradník poroty za MPO

Ing. Ladislav Vaněk vystudoval strojní fakultu ČVUT. V současnosti pracuje na Ministerstvu
průmyslu a obchodu v sekci stavebnictví. Se soutěží Stavba roku spolupracuje již od prvních
ročníků jejího konání.

ING. TOMÁŠ CHROMÝ

náhradník poroty za ČKAIT

Celý jeho profesní život je spojen s projektováním, především pozemních staveb.
U realizovaných staveb hodnotí především jejich účelnost a kvalitu návrhu i kvalitu provedení. Od
založení ČKAIT v roce 1992 je jejím členem, z toho 11 let byl členem představenstava.
V odborné porotě soutěže Stavba roku zasedá od roku 2010.

