
Eva Mattušová, architektka  

Ing. arch. Eva Mattušová vystudovala architekturu na Vysokém 

uřčení technickém v Brně. Je čestnou občankou našeho města.  

Působila dlouhodobě jako předsedkyně stavební komise. Podílela se 

na zpracování části knihy Modřice dějiny města – prostorový vývoj a 

urbanizace Modřice.  

 

Marcela Steinbachová,SKUpina, KRUH 

http://skupina.org/  
Absolventka Akademii výtvarných umění v Praze, kde dokončila i doktorandské 
studium. Zakladatelka projektu Kruh pořádající přednášky o architektuře a 
architektonického sdružení SKUpina. Držitelka několika architektonických 
ocenění, z nichž nejvýznamnější je Architekt roku 2016, či Cena za výjimečný 
počin ČCA 2017. Spoluorganizuje Den architektury, spolupracovala na katalogu 
Povolání architekt(ka). Marcela je také dramaturgyní festivalu Film a 
architektura, členkou redakční rady časopisu ERA 21, kurátorkou ročenky Česká 
architektura 2016-2017. Mezi její nejvýznamnější realizace patří rekonstrukce 
Muzea města Benešova.  

Michal Palaščák, dílna http://palascak.com/  
Architekt a urbanista původem z Brna, absolvent Fakulty architektury 
Vysokého učení technického v Brně. Vede atelier Dílna, mezi jehož realizace 
patří soubor rodinných domů na Červeném kopci v Kamenné kolonii v Brně, 
zakladačový parkovací dům či rekonstrukce tržnice na Zelném trhu. Vyučuje a 
vede ateliér na Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. 

 
Marek Štěpán, Atelier Štěpán http://www.atelier-stepan.cz/  

Rodák z Frýdku-Místku, absolvent VUT Brno, který roku 1997 
založil Ateliér Štěpán, který je známý především díky realizaci 
sakrálních staveb. Ateliér byl mnohokrát oceněn, cenu Grand prix 
získal roku 2011a 2012. Kostel sv. Václava v Sazovicích byl vybrán 
mezi 10 nejlepších staveb světa 2017. V letech 2006-2012 působil 
jako poradce kancléře prezidenta ve věcech architektury, roku 
2010 představil koncepci minimálního bydlení Freedome a roku 
2016 založil Laboratoř sakrálního prostoru na ARC VUT v Brně 

 

Eva Blažková, Ječmen – náhradnice 
https://jecmen.com/cs  

Při studiu na ČVUT v Praze absolvovala roční stáž na RWTH Aachen v 
ateliérech prof. Mirko Bauma a ir. Freda Humblé. Získala Čestné uznání za 
diplomní práci na téma Senát ČR. Od roku 2007 vede s Lukášem Blažkem 
Ječmen studio, jehož přesvědčením je, že je možné tvořit dobrou architekturu 
i mimo hlavní česká centra. Jejich realizace vlastního ateliéru v Olomouci-



Chválkovicích získala Cenu Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí za rok 
2019 


