CURRICULUM VITAE
Ing. arch. Štěpán Netrefa
adresa: Hřebenová 219, Praha 6 - Lysolaje, 165 00
telefon: +420608219341
e-mail: stepan.netrefa@seznam.cz
datum narození: 8. října 1983
stav: svobodný
vzdělání: vysokoškolské
VZDĚLÁNÍ
2007 – 2009

České vysoké učení technické v Praze
fakulta stavební
obor: Architektura a stavitelství
diplomová práce: „Administrativní budova“ na katedře architektury

2003 – 2007

České vysoké učení technické v Praze
fakulta stavební
obor: Architektura a stavitelství
bakalářská práce: „Bytový dům - Hanspaulka“ na katedře architektury

1999 - 2003

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára v Praze
obor: Pozemní stavitelství
maturitní zkouška: český jazyk a literatura, matematika, pozemní
stavitelství, stavební konstrukce, praktická
zkouška z odborných předmětů

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
9/2009 – nyní
OSVČ (IČ: 74963856)
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Fotografické služby

studie, DSP, DPS a interiér - obytné a občanské budovy
práce pro firmy Archinvea s.r.o. a Projektové Ateliéry Dobrovského
1/2009 – 8/2009

Archinvea s.r.o.
Burianova 956/6, Praha 4 - Libuš, 142 00
architektonická a projektová kancelář
studie RD, spolupráce na realizační dokumentaci, příprava katalogu

1/2004 – 9/2005

Eurotel Praha, spol. s r.o. (dnes Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, 140 00
telekomunikační společnost
testování mobilních telefonů, návody pro přístup na internet

8/2003 – 9/2003

PRO-CONSULT s.r.o.
Dělnická 30, Praha 7, 170 00
projektová a inženýrská kancelář
zakreslování inženýrských sítí
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6/2003 – 7/2003

KURZY
8/2012 – 9/2012

Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Zborovská 27, Praha 5, 150 21
hypoteční banka, oddělení poskytování úvěrů
pomocné administrativní práce

International House (Newcastle upon Tyne, Velká Británie)
Název kurzu: General English and Personal Study Programme
Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu (úroveň - CEF B2)

6/2012

Certifikovaný projektant pasivních domů - CEPH (Praha, ČR)
úspěšné absolvování zkoušky od Passivhaus Institutu z Darmstadtu
Certifikát: Projektant pasivních domů

3/2012 – 5/2012

Navrhování pasivních domů (Praha, ČR)
80-ti hodinový kurz Centra pasivního domu
Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu

léto 2000 + 2001

STS Student Travel Schools (Brighton + Hastings, Velká Británie)
Název kurzu: International STS language course
Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
anglický jazyk – středně pokročilý, komunikativní
český jazyk – mateřský jazyk
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
sada Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - středně pokročilý
ArchiCAD (práce ve 3D) - velmi pokročilý
Artlantis Studio (vizualizace) - mírně pokročilý
AutoCAD (práce ve 2D) - základní znalost
Adobe Photoshop, Corel - začátečník, základní orientace
Cinema 4D (vizualizace)- začátečník, základní orientace
Svoboda software (Teplo, Energie)
plánovací nástroj PHPP (Passive House Planning Package)
řidičské oprávnění skupiny A, B (aktivní řidič)
tvorba a správa jednoduchých internetových stránek
počítačové sítě
flexibilita, spolehlivost, kreativita, logické a konstruktivní myšlení, analytické myšlení
chuť učit se novým věcem a získávat nové zkušenosti
OSOBNÍ ZÁJMY
- fotografování (i pod vodou), potápění, podvodní ragby, cestování, lyžování
- nízkoenergetické a pasivní stavby, dřevostavby, moderní architektura, energetika
- čtení odborných publikací, nové technologie, předseda výboru SVJ
OSTATNÍ
osobní prezentace na www.netrefa.com
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