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Jméno a příjmení:
Rok narození:
Bydliště:
Portfolio:
Kontakty:

Ondřej Turoň, Ing. Arch.
1988
Ostrava - Vítkovice
turondrej.cz
mob.: +420 733 159 745
e-mail: turon.ondrej@gmail.com

VZDĚLÁNÍ
2012-2015

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Magisterský studijní obor: Architektura a stavitelství
Ateliér Ing. Arch. Josefa Kiszky

2008-2012

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Bakalářský studijní obor: Architektura a stavitelství

2003-2007

Střední průmyslová škola Frýdek - Místek
Studijní obor: Technická zařízení budov

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
od 08 2016

MULTIP Moravia s.r.o.
výroba školního nábytku
- kontaktní osoba: Ing. Eva Lukešová
- externí spolupráce
- studie interiérů pro školy
- vizualizace produktových interiérů
- grafické práce

05-08 2016

Filmová produkce Krutart s.r.o. na Karlově náměstí v Praze
- kontaktní osoba: Martin Jůza (krutart.cz)
- studie a realizace interiéru
- výroba nábytku

01-04 2016

Salón Felix na Masarykově náměstí v Ostravě
- kontaktní osoba: Ondřej Horvath
- studie interiéru
- vedení stavby
- výroba nábytku, baru, osvětlení

od 01 2016

Architekt na volné noze

06-12 2015

STASPO, s r.o.

2014

Uspořádání mezinárodního workshopu ve Frýdku - Místku
iniciace, návrh koncepce, realizace
oslovení zúčastněných organizací
PR a zajištění finančních zdrojů
realizace výstavy výsledků workshopu

2012-2013

VARIANT STYL, s r.o.
prodejna nábytku v Opavě
kontaktní osoba: Melanie Lazecká
návrh koncepce a přestavba prodejny
vytvoření a správa webu

luxusní koupelny
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Janík
dispoziční řešení koupelen
návrhy a vizualizace koupelen
konzultace s klienty

2011-2013

INFER WAY, s r.o.
vzdělávací a projekční činnost
kontaktní osoba: Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
projektování (studie RD, rekonstrukce interiéru kaple)
spoluorganizace přednáškových akcí Design Summit Talking

2009-2010

Projekční činnost
studie, DUR, DSP rodinného domu v Chlebovicích
DSP rekonstrukce rodinného domu v Kobeřicíh
DSP rodinného domu v Pivíně

2007-2008

MIOT, s r.o.

projekční činnost ve strojírenství
kontaktní osoba: Ing. Otakar Mikula
spolupráce na projektech: teplárna Trmice, elektrárna
Chanovice
vlastní projekty: projekce liniových staveb Jubilejní
kolonie a Hladnovská
externí spolupráce v létě 2010 a 2011

AKTIVITY, ZNALOSTI, DOVEDNOSTI
Aktivity

09 2016 - Letní škola architektury: Mezi Karolínou a Dolními Vítkovicemi
-

vedení workshopové skupiny společně
s M.A. Svatoplukem Sládečkem

-

výstava výsledků ve Světě techniky v DOV

2014 - Natáčení filmu Vážná známost v pozici architekt, scénograf
- Natáčení klipu pro kapelu Cruadalach v pozici architekt, scénograf
od 2014 člen spolku PROVOZ Hlubina
- navrhování a výroba nábytku
- koordinace projektu Kašna na Dole Hlubina
- spolupráce na fungování kulturní čtvrti Důl Hlubina
Softwarové znalosti

Soutěže

Autodesk

Autocad - vynikající

Photoshop - velmi dobrá

Rhinoceros 5 - vynikající

Ilustrátor - velmi dobrá

V-Ray - vynikající

InDesign - dobrá

2012 - Koncept pro Jaroměř (1. místo, viz jaromer-josefov.cz)
2012 - Admonter design contest

Workshopy

2014 - soutěžní workshop Kašna na dole Hlubina (2. místo)
2012 - mezinárodní workshop v Zabrze (PL) - letní škola architektury
2012 - workshop s Markétou Gebrian - Interior real fantasies
2012 - workshop s Janem Magasanikem a Maximem Velčovským
2012 - mezinárodní workshop Prajzsko
2011 - workshop s Evou Jiřičnou - Protiklady osobností
2011 - workshop - areál bývalého dolu Alexandr v Ostravě
2010 - workshop - řešení území Broumovska

Publikace

2013 Architektura v perspektivě - editace sborníku konference
2013 Blue notes - spolupráce na článku Prajzsko jako socioekoton

Jazykové znalosti

angličtina - B1

Zájmy

od 2010 kapela Kujóni (kytara, zpěv)
od 2014 Statické divadlo Jakuba a Ondřeje
knihy, turistika, technologie, nábytek, pes

Další

řidičský průkaz sk. B - aktivně

