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Trvalé bydliště
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
IDDS

Vojtěch Ertl
1987
ženatý
mag. stupeň VŠ, titul Ing. arch.
Na Skále 101, 280 02 Kolín V
Chmeliště 20, 285 04 Vavřinec
+420 732 986 206
vojtech.ertl@gmail.com
mfa8vt2

vzdělání
ČVUT Fakulta architektury, Praha
doktorský studijní program Architektura a urbanismus
rok zahájení 2017, rok ukončení 2011 - nedokončeno
školitel doc.Ing.arch. Miroslav Cikán | Ústav navrhování I.

ČVUT Fakulta architektury, Praha
magisterský studijní program Architektura a urbanismus
rok zahájení 2011, rok ukončení 2014, dokončeno s titulem Ing. arch.
absolvované ateliéry doc. Ing. arch. Miroslav Cikán | ústav navrhování I.
prof. Ing. arch. Jan Jehlík | ateliér urbanismu

ČVUT Fakulta architektury, Praha
bakalářský studijní program Architektura a urbanismus
rok zahájení 2007, rok ukončení 2011, dokončeno s titulem Bc.
absolvované ateliéry doc. Ing. arch. Miroslav Cikán | ateliér památkové péče
prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa | ateliér památkové péče

ČVUT Masarykův ústav vyšších studií, Praha
studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů
rok zahájení 2010, rok ukončení 2011 - nedokončeno

Střední odborné učiliště, Blatná
obor včelař
rok zahájení 2018, rok ukončení 2020, ukončeno výučním listem

Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora
všeobecné vzdělání
rok ukončení 2007, ukončeno maturitní zkouškou

pracovní zkušenosti
pozice zaměstnanec
ČVUT Fakulta architektury, Ústav navrhování I, Praha
ateliér doc. Ing. arch. Miroslava Cikána
2015 - dosud | odborný asistent ateliéru

MPSV ČR - Fond dalšího vzdělávání, p.o., Praha
projekt Pracovní návyky II, Mgr. Ivana Sládková
2014 | správce GIS v týmu identifikace rozvojového potenciálu území II

pozice spolupracující osoba
Arch-Ateliér Hladík, Kutná Hora
Ing. arch. Tomáš Hladík ČKA 03921
2018 - dosud | projekční činnost, spolupracující osoba

Studio A91, Praha
Ing. arch. Petr Neřold ČKA 03303
2010 - 2020 | projekční činnost, spolupráce na projektech

MCA atelier s.r.o., Praha
Ing. arch. Pavla Melková, PhD. ČKA 02552, doc. Ing. arch. Miroslav Cikán ČKA 01765
2011 - 2019 | projekční a grafická činnost, spolupráce na projektech

Neolokátor* / mezioborová platforma ‘topologie tvorby kulturní krajiny’, Praha
MgA. Bc. Jan Trejbal, PhD.
2013 - 2014 | architekt, zpracování výstupů platformy

autorizace a zkoušky
Česká komora architektů, ČR
Autorizace v oboru architektura (A.1), číslo autorizace 05254, složení slibu 03/2022

publikace a jiné pozice
Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky, NAKI II DG16P02R025
Projekt výzkumu a vývoje řešený v programu NAKI II byl realizovaný v letech 2016 – 2020, v
rámci projektu jsem spolupracoval na části ‚Analýzy obrazu města‘, kde jsem spoluautorem GIS výstupů
analýz viditelnosti.
Publikováno: JEHLÍK, Jan, Tomáš DRDÁCKÝ, Jiří PLOS, et al. Skrytý řád a vnitřní podstata
jedinečnosti historických měst České republiky: kritický katalog k výstavě. Praha: České vysoké
učení technické v Praze, 2020. ISBN 978-80-01-06746-8.

Příprava výběrových řízení na pozici městského architekta pro města Kolín a Kutná Hora
Podklady pro výběrové řízení pro město Kolín byli zpracovány v roce 2015, podklady pro
výběrové řízení pro město Kutná Hora byli zpracovány v roce 2019.

Spolupráce na organizaci přednášky a putovní výstavy: Gion A. Caminada - Tvorba míst
Přednáška Giona Caminady se uskutečnila 6. května 2014 v Betlémské kapli. Přímo na to
navazovala stejnojmenná výstava v Domě umění v Českých Budějovicích. V létě 2015 byla výstava
přesunuta do Prášil na Šumavě, kde probíhala pod patronací architekta Ivana Adama. Třetí prezentaci
a možnost vidět výstavu Tvorba míst zakončila v roce 2016 Fakulta architektury v Praze.

účast v soutěžích
spolu s MCA atelier s.r.o.
2015 | Revitalizace historického centra města Písek, 1. místo
(https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-historickeho-centra-mesta-pisek)
2016 | Památník Jana Palacha ve Všetatech, 1. místo
(https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/pamatnik-jana-palacha-ve-vsetatech)
2016 | Revitalizace Pražské ulice v Kolíně, 2. místo
(https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-ulice-prazske-v-koline)

účast v porotách
veřejné architektonické soutěže
2020 | Umělecké dílo pro kopec Vinice – Kolín, vyhlašovatel Město Kolín, řádný nezávislí člen
(https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/umelecke-dilo-na-kopci-vinice-kolin)

vyzvané soutěže - paralelní zadání
2018 | Úpravy veřejného parteru objektů Husova 110-113 a zahrady městské knihovny,
vyhlašovatel Město Kolín, závislí člen
2017 | Tréninková sportovní hala v Borkách, vyhlašovatel Město Kolín, závislí člen
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živnostenský list IČO 881 10 273 | vznik oprávnění 05.09.2011
řidičské oprávnění AM,B,BE,T
člen komise Rady města Kolína pro rozvoj a výstavbu | 2015 - 2018
člen komise Rady města Kolína pro bydlení | 2019 - 2022
člen výboru pro rozvoj města Uhlířské Janovice | 2019 – 2022
člen výkonného výboru spolku Zálabská Skála z.s., IČ 26582805
člen Klubu lovecké lukostřelby a ČMMJ, IČ 00443174
člen Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ z.s., IČ 26519836
předseda kontrolní komise ZO Rataje nad Sázavou ČSV z.s., IČ 62951033
lektor oboru včelařství při SOU Blatná | od 1.11.2021

