
ŽIVOTOPIS 

Ing. arch. Ondřej Driják 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Adresa:   trvalý pobyt - Mniší 94, 742 21 Kopřivnice 

Datum narození:  13. 11. 1986  

Místo narození:  Čeladná, okr. Frýdek-Místek  

Státní příslušnost:   Česká republika  

Národnost:   česká  

Rodinný stav:   ženatý  

E-mail:   o.drijak@seznam.cz  

Telefon:   + 420 723 339 140 

 

VZDĚLÁNÍ 

2013- 2015  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, magisterský studijní 

   obor: Architektura pozemních staveb 

téma diplomové práce: Sportovní letiště, Brno-Medlánky 

2006- 2012   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, bakalářský studijní obor: 

   Architektura pozemních staveb 

téma bakalářské práce: průmyslová budova (administrativní část) 
 

2001- 2005    Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,  

                                    obor pozemní stavitelství  

 

1                                   Základní devítiletá škola v Kopřivnici. 

 

PRAXE 

Od    2015                   odborný garant  pro výkon samostatné výdělečné činnosti -  projektová   

                                     dokumentace v oboru projekce   staveb (ŽL), Ing. arch……..  

                                     č. autorizace ………. 

2008/2015  Stálý garant mých projektových dokumentací Ing. Miroslav Spáčil.  

              č. autorizace 100506,  

2012/2013  pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Arch. Jiřího Hečka, 

a Ing arch. Zdenky Softičové, Brno 

(1 semestr, v rámci povinné školní praxe – plný úvazek) 

2011/ 2012   Pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Jiřího Macha, Brno 



2009/ 2010   pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Otakara Malachty, Sedlnice 

   (1. semestr na plný úvazek),  

2008/ 2009   pod vedením autorizovaného projektanta Ing. arch. Kamila Mrvy 

   Kopřivnice (1 semestr, v rámci povinné školní praxe),  

6 - 9/ 2007  pod vedením autorizované projektantky Ing. Moniky Machové, Sedlnice 

6- 9/ 2006   pod vedením autorizovaného projektanta Ing. Petra Řehy, Frýdek-Místek 

   Dále jsem po uvedených zkušenostech pracoval převážně při škole  

   samostatně na dohodu o provedení práce. 

 

VLASTNÍ PROJEKTY A NÁSLEDNÉ REALIZACE 

2014-2015  Kompletní zajištění koordinačních prací v projektové činnosti v zajištění a 

   povolení Kopřivnického minipivovaru "Polivar" 

2012-2013 Spolupráce na tvorbě a realizaci Restaurace a Kavárna River, Campus 

v Brně, Bohunicích 

2008- 2011   Projekce staveb (rodinné domy, hospodářské budovy, drobné  

   stavby, pro stavební povolení),  

2009- 2010   rekonstrukce a následné změny užívaní historické budovy z kancelářských  

   prostorů na bytové prostory,  

2009- 2010  rodinný dům Aleny Poláčkové, pod dohledem Ing. Otakara Malachty,  

2007- 2008 2  rodinné domy rodiny Pustějovských, pod dohledem Ing. M. Machové.  

Od roku 2004 se aktivně věnuji převážně samostatné činnosti a související s koordinací 

v projekční činnosti (do ukončení VŠ v rámci pracovně právních vztahů nebo v rámci 

odborné školní praxe). 

 

OSTATNÍ  
Jazyk:    Anglický (A2) 

Práce s PC:   ArchiCAD, AutoCAD, Rhino, MS Office 

Řidičské oprávnění:  B (osobní automobil) 

Schopnosti:  Samostatnost, spolehlivost, schopnost shánění vlastních zakázek a následné 

kompletní zpracovaní, dobrá komunikace se zákazníky i úřady 

Na požádání možnost zaslání recenzí: + 420 723 339 140 

Vize do budoucna:  Rád bych po ukončení vysoké školy získal vice zkušenosti pod odborným 

a zkušeným vedením, které jsou pro tento obor nezbytné. 

 


