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DOC. RNDR. JIŘÍ JELÍNEK působil na katedře TV 

VŠPHV a katedře TV VŠE od 1. 9. 1952 do 23. 3. 1975 

Před příchodem na katedru TV Vysoké školy politických a 

hospodářských věd v roce 1952 vyučoval tělesnou výchovu na 

Filozofické fakultě UK oborového studia TV (úsek posluchačů 

TV). Po roce 1945 se podílel se obnovení činnosti Ústavu pro 

tělesnou výchovu na vysokých školách v Praze. Se vznikem 

VŠPHV v roce 1952 a následně se založením Vysoké školy 

ekonomické v Praze v roce 1953 s tělovýchovným pracovištěm 

byl jmenován vedoucím katedry TV. Vyučoval základní tělesnou 

výchovu a v oblasti fakultativní TV se zaměřoval na sjezdové 

lyžování a skialpinismus. Při letních kurzech vedl turistické 

kurzy na Slovensku na Podbanském a později v Dobronicích. 

Byl původcem myšlenky založení vlastního sportovního střediska pro konání letních kurzů a 

společně s kolegy J. Píckem a J. Librou se zasloužil o nalezení vhodného místa situovaného 

v Dobronicích u Bechyně. Post vedoucího katedry TV vykonával do roku 1967. 

Jako činovník mezinárodní lyžařské federace FIS pracoval v komisi pro terminologii metodiky 

sjezdového lyžování. 

V roce 1964 byl ředitelem závodů sjezdového lyžování na Zimní světové univerziádě ve 

Špindlerově Mlýně.  

V Československém svazu tělesné výchovy vykonával funkci předsedy svazu lyžařů. Na 

Vysokoškolském sportu ČSTV byl členem sportovně technické komise lyžování. 

V československém rozhlase působil jako autor a moderátor relace ranních rozcviček. 

 

 

 

PROF. DR. STANISLAV ČELIKOVSKÝ DRSC., 
působil na katedře TV VŠPHV a katedře TV VŠE od 1. 9. 1952 

do 31. 8. 1962 

Vyučoval základní tělesnou výchovu a vedl výuku na letních 

kurzech v Dobronicích a turistických kurzech na Slovensku. Na 

katedře TV vedl řešitelský tým výzkumného úkolu k prověření 

a testování nových pedagogických postupů.  

Na ministerstvu školství byl v letech 1956 až 1959 vedoucím 

komise pro prověřování a výzkum prozatímních osnov TV na 

vysokých školách. 

Společenskou oblast pracoviště katedry TV podpořil jako člen 

katedrální kapely hrou na klarinet a violoncello. 

V roce 1962 přešel na Institut tělesné výchovy a sportu UK 

přejmenovaný v roce 1965 na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Zde působil jako 

vedoucí katedry antropomotoriky a proděkan pro vědecké záležitosti. V rámci ÚV ČSTV 

působil jako předseda vědecké rady ČÚV ČSTV.  

Významným přínosem pro tělesnou kulturu byl jeho rozhodující podíl na prosazení a uznání 

odborných a výzkumných prací v oblasti tělesné výchovy a sportu jako vědeckých prací. 
 



 

 

PHDR. EMIL DOSTÁL, CSC., působil na katedře TV 

VŠPHV a na katedře TV VŠE od 1. 9. 1952 do 31. 7. 1954 

Aktivně se věnoval lehké atletice a závodil za SK Vítkovice, 

ATK Praha a v letech 1953-1955 za Slavii VŠ Praha. Po 

ukončení závodní kariéry se věnoval trenérské práci a do roku 

1978 trénoval čs. reprezentanty. V letech 1954-1960 trénoval 

Josefa Trousila, čs. reprezentanta v běhu na 400 metrů. Na 

Československém atletickém svazu ČSTV působil jako předseda 

odborné komise sprintů a byl členem ústředních trenérských a 

metodických orgánů. Byl členem předsednictva Evropské 

asociace trenérů atletiky v letech 1970-83. 

Absolvoval Vysokou školu pedagogickou v Praze.  Za svého 

působení na katedře TV VŠE vyučoval základní tělesnou výchovu a ve fakultativní tělesné 

výchově se zaměřil na výuku lehké atletiky. V roce 1954 přešel na Institut tělesné výchovy a 

sportu, který v roce 1958 byl zařazen do struktury Univerzity Karlovy a v roce 1965 

přejmenován na Fakultu tělesné výchovy a sportu. Zde působil jako asistent na katedře lehké 

atletiky. V letech 1961-62 pracoval jako učitel atletiky na univerzitě v Bagdádu. V letech 1985-

86 působil jako hlavní trenér pro běhy na krátké tratě Norského atletického svazu. Zasloužil se 

o vznik hnutí běhů pro zdraví. 

Obsáhlá byla i jeho publikační činnost a recenzní činnost jako člena redakční rady časopisu 

Atletika. 

 

 

 

 

DOC. PHDR. MIROSLAV LIBRA, CSC., působil na 

katedře TV VŠPHV a na katedře TV VŠE od 1. 9. 1952 do 

31. 7. 1954 

Studoval na Reálném gymnáziu v Praze v Truhlářské ulici. V 

období nacistické okupace, během studia v oktávě byl totálně 

nasazen do Českomoravských strojíren v Libni. Zapojil se do 

celonárodního povstání v protektorátu a v květnových dnech 

roku 1945 se aktivně účastnil ozbrojených bojů o osvobození 

Prahy při Pražském povstání. Maturitní zkoušku na gymnáziu 

složil v září 1945. V roce 1950 zakončil studia státní zkouškou 

na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a Ústavu pro vzdělávání 

učitelů TV při UK v Praze v oboru učitelství tělesné výchovy 

a zeměpisu. Během studia v letech 1949 a 1950 externě vyučoval na státní odborné škole 

keramické. Základní vojenskou službu absolvoval v letech 1950-1952 v Armádním 

tělovýchovném klubu, kde se věnoval sportovní gymnastice. 

Na katedru tělesné výchovy Vysoké školy politických a hospodářských věd nastoupil v roce 

1952 a následně od roku 1953 se založením Vysoké školy ekonomické patřil k zakládajícím 

učitelům systematizace výuky TV na škole. Vyučoval základní tělesnou výchovu a fakultativní 

formu výuky sportovní gymnastiky. V roce 1954 přešel na nově zřízenou samostatnou vysokou 

tělovýchovnou školu Institut tělesné výchovy a sportu, v roce 1965 transformovanou na Fakultu 



tělesné výchovy a sportu UK v Praze, kde se po celý svůj profesní život věnoval pedagogické 

a vědecké činnosti v oblasti sportovní gymnastiky. V roce 1961 dosáhl vědecké hodnosti 

kandidáta pedagogických věd, v roce 1966 získal doktorát pedagogických věd a v roce 1972 

získal vědeckopedagogickou hodnost docenta. 

Během působení na FTVS UK byla obsáhlá i jeho odborná publikační a ilustrační činnost. S 

kolektivem spoluautorů připravoval skladby a metodické materiály hromadných vystoupení pro 

Čs. spartakiády, Všesokolské slety a Všesokolské slety v zahraničí. Autorsky se podílel na 

tvorbě sestav pohybových hromadných skladeb pro světové gymnaestrády, na kterých 

vystupují cvičenci České asociace sportu pro všechny, České obce sokolské a České asociace 

vysokoškolského sportu. 

Aktivně působil jako mezinárodní rozhodčí ve sportovní gymnastice mužů. 

V mládí se aktivně věnoval sportovní gymnastice v Sokole Žižkov, závodně hrál lední hokej za 

ČLTK Praha a košíkovou s účastí týmů v soutěži tehdejší 1. ligy. Za celoživotní pedagogickou, 

vědeckou a trenérskou činnost byl oceněn jako Vzorný cvičitel a trenér ČSTV, Vzorný učitel 

FTVS UK, Vzorný pracovník Ministerstva školství ČR. Obdržel Pamětní medaili za rozvoj 

tělesné výchovy a bylo mu propůjčeno státní Vyznamenání za vynikající práci. 

 

 

 

 

DOC. SVATOPLUK MRÁZEK působil na katedře TV 

od roku 1. 9. 1952 do 28. 2. 1974 

Vedl výuku základní tělesné výchovy a fakultativní formu 

výuky basketbalu. Při letních kurzech vedl turistické kurzy na 

Slovensku. Byl řešitelem výzkumného úkolu „Vliv základní 

tělesné výchovy při sportovní přípravě mládeže“. Sestavoval 

reprezentační basketbalový tým VŠE žen. Tým vedl na 

Oblastních přeborech Prahy a při postupu na Akademická 

mistrovství ČSR. V roce 1971 vybojoval s reprezentačním 

týmem studentek VŠE akademický titul mistryň ČSSR 

V ročníku 1953 basketbalové 1. ligy žen byl trenérem družstva 

Spartak Autopraga Vysočany. Po sezóně přešel do 

klubu Slovan Orbis Praha a jako trenér převzal ligové družstvo žen, které trénoval do sezóny 

1972/1973 a získal s ním devět titulů mistryň ČSSR 

Od roku 1954 působil jako hlavní trenér československé basketbalové reprezentace žen až do 

roku 1964, kdy se vrátil na katedru TV. Nadále u reprezentace působil jako asistent trenéra. 

V Československé basketbalové federaci se zejména podílel na činnosti v trenérsko-metodické 

komise. 

Od roku 1957 byl činným v Radě vysokoškolského sportu. Po návratu na katedru TV byl v roce 

1967 jmenován druhým vedoucí katedry TV a ve funkci působil do roku 1974. V tomto roce 

nastoupil jako ředitel Střediska vrcholového sportu Ministerstva školství v Praze.  

Je spoluautorem publikace Košíková z roku 1955 a spoluautorem publikace Basketball z roku 

1962. S kolektivem katedry TV udržoval kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních. 

 

 

 



 

 

ING. VLADIMÍR ŠTĚPÁN působil na katedře TV VŠPHV 

od 1. 10. 1952 do 30. 9. 1953 

Vyučoval basketbal. Po založení VŠE v Praze v roce 1953 

nastoupil jako ředitel audiovizuálního centra VŠE. S katedrou TV 

nadále spolupracoval při fakultativní výuce basketbalu. Ve VŠTJ 

Ekonom vedl basketbalový tým mužů B. Působil jako trenér u 

basketbalového týmu mužů Slavie VŠ Praha, který byl účastníkem 

soutěže I. ligy. 

Po založení organizace Československého svazu tělesné výchovy a 

sportu (ČSTV) v roce 1957 a svazového orgánu Ústřední sekce 

košíkové při ÚV ČSTV vedl komisi pro výstavbu a materiální 

zajištění. 

 

 

 

 

JIŘÍ PÍCEK působil na katedře TV VŠE od 1. 11. 1952 do 

31. 12. 1978 

Vystudoval Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při 

Univerzitě Karlově v Praze. Po absolvování nastoupil na 

umístěnku jako učitel tělesné výchovy na střední škole v Plzni a 

následně působil na katedře tělesné výchovy ČVUT v Plzni. 

Podílel se na činnosti Ústavu pro tělesnou výchovu na vysokých 

školách, kde spolupracoval s doc. J. Jelínkem, kterým byl po 

založení tělovýchovného pracoviště na VŠPHV v Praze přizván 

ke spolupráci na katedře TV. 

Vyučoval základní tělesnou výchovu a fakultativní formu výuky 

tenisu. Se založením VŠTJ Ekonom vybudoval oddíl tenisu a 

podílel se organizačně a trenérsky na jeho činnosti. Na Vysokoškolském sportu ČSTV pracoval 

ve sportovně technické komisi tenisu. Byl trenérem v tenisovém oddíle I. ČLTK Praha, kde se 

podílel na výkonnostním vzestupu hráče Jana Kodeše, pozdějšího studenta VŠE, akademického 

mistra ČSSR v roce 1962 a československého reprezentanta v tenise. 

S kolegy pracoviště inicioval nalezení vhodného místa pro založení stálého střediska pro konání 

letních kurzů v Dobronicích u Bechyně. Pro výukový program letních kurzů v dobronickém 

středisku spolupracoval na sportovně programové náplni kurzů se všestranným zaměřením. 

Vyučoval i na zimních lyžařských kurzech převážně v Krkonoších na chatě Dvoračky a na chatě 

Královka v Jizerských horách. Byl dlouholetým tajemníkem katedry a organizátor 

společenského života pracoviště. Společenskou oblast pracoviště katedry TV podpořil jako 

kapelník hudební skupiny KTV a hrou na kytaru. Při katedrálních společenských dobronických 

akcích byla vyhlášeným nápojem jeho „naložená boule“. 

Měl osobitý přístup při přijímání nových zaměstnanců mladší generace na pracoviště s otázkou 

„Co umíš a na co hraješ?“. S kolektivem katedry TV udržoval kontakty i po odchodu 

z pracoviště, zejména při společenských setkáních. 

 

 



 

 

MARTA KOŤÁTKOVÁ (OBEŠLOVÁ) působila na 

katedře TV VŠE od 1. 1. 1953 do 31. 3. 1976 

Vystudovala Filozofickou fakultu UK, úsek posluchačů tělesné 

výchovy. Po absolvování byla středoškolskou profesorkou na 

Obchodní akademii v Praze.  

Po nástupu na katedru TV v roce 1953 vyučovala základní 

tělesnou výchovu, uměleckou gymnastiku, kanoistiku a vedla 

kurzy vodní turistiky a při zimních kurzech se zaměřovala na 

kurzy s větším rozsahem běžeckých aktivit.V rámci fakultativní 

tělesné výchovy zajišťovala výuku při přípravě na Sokolovský 

závod branné zdatnosti. Iniciovala zřízení střelnice ve sklepních 

prostorách staré budovy VŠE. Byla mistryně sportu 

v Sokolovském závodě branné zdatnosti. Při výuce výběrové 

hodiny umělecké gymnastiky připravovala studentky k získání 2. výkonnostní třídy. 

Byla dlouholetou cvičitelkou zaměstnankyň VŠE. Výuku umělecké gymnastiky a cvičení 

zaměstnankyň hudebně doprovázela hrou na klavír. Na Vysokoškolském sportu ČSTV působila 

ve sportovně technické komisi umělecké gymnastiky. 

Ve VŠTJ Ekonom byla dlouholetou členkou oddílu kanoistiky. Na Československém svazu 

kanoistiky v sekci vodního slalomu působila v komici rozhodčích. Členkou katedry byla do 

roku 1976 a s katedrou příležitostně spolupracovala i nadále při kanoistických a lyžařských 

kurzech. V letech 1991 a 1992 se podílela na organizaci Akademického mistrovství ČR ve 

vodním slalomu v Praze Troji, které katedra TV organizovala. S katedrou udržovala kontakty 

při společenských setkáních a při lyžařských zájezdech pracoviště. 

 

 

 

 

PHDR. FRANTIŠEK KUBELKA, CSC., působil na 

katedře TV VŠE od 1. 8. 1953 do 31. 8. 1976 

Absolvoval učitelský ústav a od roku 1938 nastoupil jako suplent 

na základní škole v Jinonicích. Po příchodu na katedru TV 

vyučoval základní tělesnou výchovu, plavání a zajišťoval 

semestrální výuku neplavců. Při letních kurzech vedl turistické 

kurzy na Slovensku ve Svatém Jánu a na Podbanském a později 

v Dobronicích, vyučoval i na zimních lyžařských kurzech 

převážně v Krkonoších na chatě Dvoračky a na chatě Královka 

v Jizerských horách. Zpracovával kandidátskou práci na téma 

Asymetrické pohyby neplavců. 

Na Vysokoškolském sportu ČSTV byl členem technické komise 

plavání. V československém rozhlase působil jako autor a moderátor relace ranních rozcviček. 

Po odchodu a ukončení působení na katedře TV 1976 přešel na katedru branné výchovy VŠE. 

 

 

 

 



 

 

VÁCLAV ČERVENKA působil na katedře TV VŠE od 

1. 10. 1953 do 30. 4. 1980 

Absolvoval Filozofickou fakultu UK v Praze, úsek posluchačů 

tělesné výchovy. V letech 1946–1950 pracoval v Ústavu pro 

tělesnou výchovu v Praze. Od roku 1950 působil jako 

tělovýchovný inspektor v Praze 10 a následně jako krajský 

instruktor pro tělovýchovu v Praze. V roce 1953 nastoupil na 

katedru TV VŠE, kde učil základní tělesnou výchovu, plavání, 

kanoistiku a turistiku. Při letních kurzech orientoval programy 

kurzů na turistiku, vysokohorskou turistiku a horolezectví. Vedl 

kurzy vodní turistiky a vyučoval na kurzech s programovou 

náplní turistiky, plavání na Podbanském a ve Svatém Jánu a na 

Slovensku.  

Na zimních kurzech vyučoval lyžování a zaměřil se především na vedení kurzů skialpinismu v 

Roháčích. 

Podílel se na výzkumném úkolu MŠ v oblasti zpracování osnov tělesné výchovy na vysokých 

školách pro výuku lyžování, zimní vysokohorské turistiky, turistiky a vysokohorské turistiky. 

S příchodem kolegy V. Michaličky společně založili turistický oddíl, formou výběrové 

semestrální výuky TV. 

Je zakladatelem společenského setkání turistů, studentů a absolventů VŠE v Dobronicích 

s tradicí od sedmdesátých let.  

V roce 1964 byl ředitelem technického zabezpečení při Zimní světové univerziádě ve 

Špindlerově Mlýně. Od založení VŠTJ Ekonom v roce 1962 zastával post vedoucího odboru 

turistiky, skialpinismu a kanoistiky. Pro činnost těchto odborů založil oddíly ve VŠTJ Ekonom. 

Oddíly provozovaly aktivní činnost o víkendech a v letním i zimním období. Uspořádaly 

nespočet sportovně společenských zájezdů domácích i zahraničních. Z činnosti byla pořizována 

dokumentace v kronikách oddílů. Jedním z významných zájezdů turistického oddílu v roce 

1974 byl zájezd do Arménie s výstupem na vrchol Aragacu. 

Ve sportovních odvětvích turistiky, lyžování a skialpinismu získal kvalifikace cvičitele 1. třídy. 

Své cvičitelské kvalifikace zúročil při působení v komisi mládeže svazu lyžařů ČSTV. I po 

odchodu v roce 1980 s katedrou nadále spolupracoval při vysokohorských a skialpinistických 

kurzech a s pracovištěm udržoval pracovní kontakty. Byl i pravidelným účastníkem 

turistických setkání v Dobronicích, jehož organizaci převzal kolega M. Bolf. S kolektivem 

katedry TV udržoval nadále kontakty, zejména při společenských setkáních a při lyžařských 

zájezdech pracoviště. Byl patronem začínajících učitelů na katedře TV VŠE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOC. PHDR. JOSEF LIBRA, CSC., působil na katedře 

TV VŠE od 15. 11. 1953 do 31. 1. 1965 

Sportovním aktivitám a pedagogické činnosti se věnoval od 

mládí. Navštěvoval cvičení Sokola a později v něm působil i jako 

pomocný vedoucí a samostatný vedoucí družstva. Jeho největším 

zájmem ale byla kopaná, během 2. světové války působil aktivně 

ve Slávii Praha, kde hrál stabilně za B mužstvo a jako hostující 

hráč i v mužstvu A. Byl i hráčem tenisového oddílu I. ČLTK 

Praha. Kromě kopané a tenisu závodil ve sportovní gymnastice, 

které se věnoval i po ukončení závodní kariéry a která se stala i 

pracovní náplní jeho života.  

Po absolvování reálného gymnázia v Truhlářské ulici v Praze 

pracoval jako účetní v restauraci Vaňhova rybárna na Václavském náměstí, s přestávkou po 

dobu vysokoškolského studia. V letech 1946-1949 vystudoval na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze učitelství v oborech tělesná výchova a chemie. V roce 1953 

nastoupil na katedru TV VŠE v Praze. Vyučoval základní tělesnou výchovu, sportovní 

gymnastiku, fotbal a tenis. Kromě výuky a organizování letních i zimních kurzů se věnoval 

vědecké práci a získal zde vědeckou hodnost kandidáta věd v oboru Teorie tělesné výchovy. 

Podílel se na nalezení vhodného místa pro založení stálého střediska a jeho budování pro konání 

letních kurzů v Dobronicích u Bechyně. Ve Vysokoškolském sportu ČSTV byl aktivní jako 

člen sportovně technických komisí fotbalu a sportovní gymnastiky. V roce 1965 přešel na 

Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze na katedru gymnastiky. Zde získal 

vědeckopedagogickou hodnost docenta a poté byl vedoucím této katedry. S kolegy z Vysoké 

školy ekonomické udržoval úzké kontakty po celou svou aktivní kariéru. Z jeho dalších aktivit 

můžeme jmenovat působení v tehdejším ČSTV zejména ve svazu gymnastiky a trenérskou 

činnost ve sportovní gymnastice. Obsáhlá byla i jeho publikační a recenzní činnost zejména 

v časopisech Gymnastika a Teorie a praxe tělesné výchovy.  
 

 

KAREL CHARVÁT působil na katedře TV VŠE od 

25. 10. 1954 do 31. 8. 1958 

Studoval na Státním reálném gymnáziu v Praze-Michli, Ohradní. 

Maturitní zkoušku složil na Reálném gymnáziu na Královských 

Vinohradech, Na Smetance. Po maturitě studoval na Pedagogické 

fakultě UK v Praze jednooborové studium tělesné výchovy. Po 

nástupu na katedru TV vyučoval základní tělesnou výchovu, 

fotbal a lehkou atletiku. V rámci fakultativní tělesné výchovy 

zajišťoval výuku při přípravě na Sokolovský závod branné 

zdatnosti. Tréninky ve střelbě probíhaly na střelnici v prostoru 

„kapslovny“ na Žižkově a při zimních kurzech organizoval 

tréninkovou přípravu studentů na tento závod. V rámci letních 

kurzů organizoval vodácké kurzy a turistické kurzy na Šumavě.  

Po vynuceném odchodu z katedry TV VŠE se věnoval dělnickým profesím. Pracoval 

v železárnách na Kladně na válcovacích stolicích při výrobě železničních kolejí. 



V pedagogické a tělovýchovné činnosti byl nadále činný. Od roku 1962 se věnoval trenérské 

práci v atletickém oddíle Slavie VŠ Praha v tréninkové skupině oštěpařů. Zasadil se o vytvoření 

systému sportovních tříd a jejich založení na základních školách. Vyučoval v experimentálních 

sportovních třídách se zaměřením na atletiku na základní škole Vladivostocká ve Vršovicích a 

později ve sportovních třídách na ZŠ Jeseniova. V současné době jsou sportovní třídy ZŠ 

Jeseniova součástí Sportovního střediska (SpS), které při SK Jeseniova zřizuje Český atletický 

svaz. SpS je jedním z článků péče o talentovanou mládež podporovanou MŠMT ČR. 
 

 

ING. GUSTAV KLODA působil na katedře TV VŠE od 

1. 8. 1954 do 30. 11. 1971 

Za svého působení na katedře TV vyučoval základní tělesnou 

výchovu a v rámci fakultativní TV vedl výuku studentů v oddíle 

sportovní gymnastiky. Se založením VŠTJ Ekonom byl oddíl 

organizačně začleněn do jednoty a tento oddíl nadále vedl a 

působil zde jako trenér. Členové oddílu se účastnili 

vysokoškolských přeborů a soutěží svazu sportovní gymnastiky. 

Při letních kurzech vyučoval na turistických kurzech na 

Slovensku na Podbanském a později v Dobronicích. Vyučoval i 

na zimních lyžařských kurzech převážně na Dvoračkách v 

Krkonoších a na chatě Královka v Jizerských horách. 

Ve Vysokoškolském sportu ČSTV byl členem technické komise sportovní gymnastiky. 

Na svazu sportovní gymnastiky ČSTV pracoval jako předseda trenérské rady. S jazykovými 

znalosti japonštiny byl členem výpravy reprezentačního týmu sportovní gymnastiky ČSSR 

v roce 1963 v Japonsku. Působil v realizačním týmu sportovní gymnastiky pro LOH v Tokiu 

1964. 
 

 

MGR. ALENA ČÁPOVÁ (MUSILOVÁ) působila na 

katedře TV VŠE od 16. 10. 1954 do 13. 6. 1989 

Vystudovala fakultu přírodních věd UK, obor geografie a na 

Pedagogické fakultě UK obor tělesné výchovy. Po absolvování 

VŠ nastoupila v roce 1952 jako učitelka TV na střední škole na 

Mělníce. V letech 1953 a 1954 pracovala na Státním úřadu pro 

TV a sport v oddělení škol. Zabývala se organizováním školení 

trenérů a organizačním zajištěním soustředění reprezentačních 

týmů ČSR.  

Po nástupu na katedru TV v roce 1954 pracovala v komisi pro 

organizační zajištění letních a zimních sportovních kurzů. 

Vyučovala na letních kurzech na Podbanském a ve Svatém Jánu 

na Slovensku a později v Dobronicích, vyučovala i na zimních lyžařských kurzech převážně na 

Královce v Jizerských horách. Při semestrální výuce vyučovala základní tělesnou výchovu a 

v rámci fakultativní tělesné výchovy zajišťovala volejbalové aktivity studentů. S oddílem 

studentek školy hrála svazovou soutěž pod hlavičkou Slavie VŠ „E“. Do roku 1961 sestavovala 

reprezentační volejbalový tým VŠE mužů. Do roku 1987 sestavovala i reprezentační 

volejbalový tým VŠE žen. Týmy vedla na Oblastních přeborech Prahy a při postupu na 

Akademickém mistrovství ČSR. Jako trenérka pracovala s volejbalovým týmem studentek 



VŠE A v Pražské vysokoškolské volejbalové lize. Do příchodu kolegy A. Procházky vedla 

fakultativní výuku oddílu volejbalu mužů. 

V roce 1956 iniciovala reciproční spolupráci KTV VŠE s tělovýchovným pracovištěm 

Hochschule für Ökonomie Berlin. Tato dvoustranná spolupráce vyústila ve spolupráci 

vysokých škol ekonomického směru tehdejšího východního bloku s pravidelně pořádanými 

sportovními turnaji v Berlíně, Bratislavě, Budapešti, Sofii, Varšavě a v Praze. V oblasti této 

spolupráce zajišťovala organizačně volejbalové turnaje s účastí studentů školy. 

Závodní volejbalovou karieru započala během studií na vysoké škole v roce 1948 v týmu 

Zaměstnanců města Prahy (ZMP). Od ligového ročníku 1952-1953 byla hráčkou Slavie VŠ 

Praha a sportovní karieru zakončila jako hrající trenérka týmu Ekonoma. V roce 1954 byla 

členkou akademického družstva ČSR na akademickém mistrovství světa v Budapešti. Byla 

držitelkou volejbalové trenérské licence a licence rozhodčí volejbalu. Působila na 

Vysokoškolském sportu ČSTV ve sportovně technické komisi volejbalu a byla členkou 

metodické komise volejbalového svazu ČSTV. S kolektivem katedry TV udržovala kontakty i 

po odchodu z pracoviště, zejména při společenských setkáních. 
 

 

JAROSLAV HOJKA působil na katedře TV VŠE od 

1. 9. 1955 do 1. 10. 1993 

Vystudoval obor tělesná výchova na Pedagogické fakultě UK v 

Praze. Po absolvování v roce 1953 nastoupil jako učitel tělesné 

výchovy na střední průmyslové škole stavební v Kadani. Od mládí 

se věnoval sportovním aktivitám. V roce 1936 se stal členem Sokola 

až do zákazu spolkové tělovýchovy v období nacistické okupace. 

V roce 1945 začal opět navštěvovat Sokol a závodně se věnoval 

lehké atletice a sportovní gymnastice. Po dobu studia na vysoké 

škole působil jako cvičitel v Sokole Záběhlice. Za působení na 

SPŠS v Kadani hrál volejbal za Slavii Karlovy Vary. S návratem do 

Prahy v roce 1955 začal být jeho hlavním zájmem basketbal, kdy 

hrál aktivně za Slavii VŠ Praha a začal se věnovat trenérské činnosti. Byl trenérem 

basketbalového týmu žen Slovan Orbis „C“, s kterým z II. pražské třídy postoupil do nejvyšší 

soutěže 1. ligy. Protože účastníkem 1. ligy byl již tým Slovanu Orbis „A“ rozhodnutím 

basketbalového svazu hráčky týmu přestoupily do TJ ČKD Praha a tým nadále trénoval. Byl i 

trenérem týmu dorostenek Slovanu Orbis Praha.   

Po příchodu na katedru TV VŠE učil základní tělesnou výchovu, basketbal a kanoistiku. Při 

letních kurzech vedl kurzy vodácké turistiky. Podílel se na budování stálé vodácké základny na 

Suchomelu, kde následně organizoval kanoistické kurzy. Vyučoval na letních kurzech 

v Dobronicích a na zimních lyžařských kurzech. Byl řešitelem výzkumného úkolu „Vliv 

základní tělesné výchovy při sportovní přípravě mládeže“. 

Sestavoval reprezentační basketbalový tým VŠE žen. Tým vedl na Oblastních přeborech Prahy 

a při postupu na Akademická mistrovství ČSR. V roce 1971 vybojoval s reprezentačním týmem 

studentek VŠE akademický titul mistryň ČSSR. Byl trenérem basketbalového týmu žen Slavie 

VŠ Praha, složený z posluchaček školy a trenérem basketbalového týmu mužů VŠTJ Ekonom, 

složeného ze studentů a absolventů školy. Po odchodu z pracoviště působil jako učitel TV na 

střední ekonomické škole v Praze na Vinohradech. Společenskou oblast pracoviště katedry TV 

podpořil jako člen katedrální kapely hrou na housle. S kolektivem katedry TV udržoval 

kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při společenských setkáních. 



 

 

VLASTIMIL MICHALIČKA působil na katedře TV 

VŠE od 1. 1. 1957 do 31. 12. 1963 

Vyučoval základní tělesnou výchovu a byl zakladatelem 

turistického oddílu jako formy výběrové semestrální výuky. Při 

letních kurzech se orientoval na kurzy s programem turistiky, 

vodní turistiky, vysokohorské turistiku a horolezectví. Na 

zimních kurzech vyučoval lyžování a zaměřil se na vedení kurzů 

skialpinismu v Roháčích na Slovensku.  

Podílel se na výzkumném úkolu MŠ v oblasti zpracování osnov 

tělesné výchovy na vysokých školách pro výuku lyžování, zimní 

vysokohorské turistiky, turistiky a vysokohorské turistiky. 

Po odchodu z katedry TV VŠE učil na Fakultě tělesné výchovy 

a sportu UK v Praze na katedře sportů v přírodě turistiku. 

V letech 1966–1968 pracoval jako tajemník vědecké rady Ústředního výboru ČSTV. Po roce 

1968 nastoupil jako ředitel Sportpropagu ČSTV. S kolektivem katedry TV udržoval kontakty i 

po odchodu z pracoviště, zejména při společenských setkáních. 

 

 

 

JAROSLAV ŠÍP působil na katedře TV VŠE od 1. 9. 1957 

do 28. 2. 1974 

Vystudoval na Pedagogické fakultě UK v Praze, jednooborové 

studium tělesné výchovy. 

Byl významný československý basketbalista, trenér a sportovní 

funkcionář. Během sportovní kariery působil jako hráč 

prvoligových týmů. Od roku 1950 v týmu Sokola Žižkov, Slavia 

Pedagog Praha a ÚDA Praha a v letech 1956-1964 byl hráčem 

Slovanu Orbis Praha. V letech 1951 až 1959 byl hráčem 

reprezentačního družstva Československa se 111 

reprezentačními starty. V roce 1952 jako hráč reprezentačního 

družstva ČSSR se zúčastnil Olympijských her v Helsinkách. S 

reprezentačním týmem se probojoval kvalifikacemi pětkrát na Mistrovství Evropy. Po ukončení 

aktivní hráčské kariery působil jako trenér v letech 1964 až 1985 u prvoligového týmu mužů 

Slavia VŠ Praha a s týmem vybojoval sedmkrát mistrovský titul Československa. V 1966-1968 

byl na trenérském angažmá u italského ligového týmu Candy Bologna. Přínosem pro basketbal 

bylo i jeho funkcionářské působení v letech 1990–1992 v Československé basketbalové 

federaci jako člena vedení Asociace ligových oddílů v Československé basketbalové lize. Od 

roku 1992 byl předsedou sekce žen v Asociaci ligových klubů České basketbalové ligy. V roce 

2006 byl uveden do Síně slávy České basketbalové federace. 

Na katedře TV VŠE vyučoval základní tělesnou výchovu a basketbal. Vyučoval na letních 

kurzech v Dobronicích a na zimních lyžařských kurzech. S týmem basketbalové reprezentace 

studentů VŠE se zúčastňoval postupových turnajů a Akademických mistrovství ČSR. S týmem 

vybojoval v letech 1969 a 1971 titul akademický mistr ČSSR. Spolupracoval při zajištění a 

organizačním vedení rekreací zaměstnanců školy v Dobronicích. S kolektivem katedry TV 

udržoval kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při společenských setkáních. 



 

 

PAEDDR. ARNOŠT MARTÍNEK působil na katedře 

TV VŠE od 1. 12. 1957 do 12. 1. 1993 

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, jednooborové 

studium tělesné výchovy. Aktivně se věnoval sjezdovému 

lyžování a závodil za Slavii VŠ Praha. 

Po nástupu na katedru TV VŠE vyučoval základní tělesnou 

výchovu, fotbal a věnoval se specializaci sjezdového lyžování. 

Při letních kurzech se orientoval na kurzy s kombinovanou 

programovou náplní v Dobronicích a organizoval zde letní 

soustředění lyžařů.  

Na výukových hodinách fotbalu sestavoval reprezentační 

fotbalový tým VŠE mužů. Tým vedl na Oblastních přeborech 

vysokých škol Prahy, Čech a při postupu na Akademickém mistrovství ČSR. V roce 1966 

vybojoval s reprezentačním týmem studentů VŠE akademický titul ČSSR ve fotbale. 

S reprezentačním týmem fotbalistů školy se účastnil zahraničních zájezdů v rámci recipročních 

výměn nebo s účastí na mezinárodních turnajích na univerzitách Západní Evropy ve Vídni, 

v Kielu, v Bruselu, v Mnichově a v Paříži. Při Rektorských sportovních dnech VŠE se podílel 

na organizaci fotbalových turnajů a později i s účastí týmu absolventů školy. 

Přičinil se o rozvoj lyžařských aktivit studentů školy. Na zimních kurzech vyučoval lyžování 

na všeobecných kurzech v Rokytnici nad Jizerou s ubytováním na chatě Dvoračky. Organizoval 

specializované kurzy výkonnostních lyžařů v Peci pod Sněžkou s ubytováním na chatě Jitřence 

a v areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. Byl zakladatelem oddílu sjezdového lyžování jako 

formy výběrové semestrální výuky. Se založením VŠTJ Ekonom byl oddíl organizačně 

začleněn do jednoty a nadále tento oddíl vedl a působil zde jako trenér. Byl trenérem 

akademického týmu studentů VŠE sjezdového lyžování. V roce 1964 katedra TV VŠE 

organizačně zajišťovala závody sjezdového lyžování na Zimní světové univerziádě ve 

Špindlerově Mlýně a zde působil jako ředitel sjezdových tratí. 

Závodní kariéra lyžaře, zájem o teoretické poznatky sjezdového lyžování s aplikací 

v pedagogické praxi se studenty byl jeho přínos pro profesní zaměření na pracovišti. 

V roce 1974 byl jmenován historicky třetím vedoucím katedry TV VŠE a post vykovával do 

roku1991. 

Aktivně se podílel i na činnosti ve vysokoškolském sportu. Ve VŠTJ Ekonom působil na pozici 

místopředsedy jednoty. Byl činný ve sportovně technické komisi sjezdového lyžování 

Vysokoškolského sportu ČSTV a byl jedním ze zakladatelů a organizátorů vysokoškolské ligy 

sjezdového lyžování. Podílel se na činnosti Pražského svazu lyžařů a Vysokoškolského 

sportovního centra. Ve Slavii VŠ Praha působil trenér oddílu sjezdového lyžování  

Svůj hudební talent dával ve prospěch katedrálních společenských setkání jako člen katedrální 

kapely, kdy obsáhl hru na housle, piano i trubku. 

S kolektivem katedry TV udržoval kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních. 

 

 

 

 

 



 

 

PHDR. JAN HAVLE působil na katedře TV VŠE od 

1. 10. 1958 do 1. 10. 1983 
Aktivně se věnoval lehké atletice v klubu AFK Stráž bezpečnosti, 

který po německé okupaci změnil název na Tělovýchovné kluby 

SNB a později na Sokol SNB. V roce 1951 se změnil název na 

Rudou Hvězdu. Specializoval se na sprinterské disciplíny. 

Po zřízení Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport 

12. 12. 1952 pracoval ve vědecko-metodické radě výboru. 

Věnoval se systematizaci výkonnostních tříd sportovních odvětví 

a pracoval v komisi, která zpracovávala koncepční materiál pro 

zřízení sportovních tříd na základních školách.  

Po příchodu na katedru TV VŠE vyučoval základní tělesnou 

výchovu, posilování a kanoistiku. Při letních kurzech vyučoval na kurzech v Dobronicích, na 

kurzech vodácké turistiky a kanoistických kurzech na Suchomelu. Vyučoval i na zimních 

lyžařských kurzech. V rámci fakultativní TV vedl výuku studentů v oddíle lehké atletiky. Se 

založením VŠTJ Ekonom se tento oddíl organizačně začlenil do jednoty a působil v oddíle jako 

trenér běžeckých disciplín. Na Vysokoškolském sportu ČSTV byl členem sportovně technické 

komise lehké atletiky. Dalším oddílem jeho působení ve VŠTJ Ekonom byl oddíl kanoistiky. 

Organizačně zajišťoval činnost oddílu v oblasti vodní turistiky a účasti studentů na závodech 

ve vodním slalomu. Byl držitelem licence rozhodčího vodního slalomu. 

Jako iniciátor myšlenky založení vodácké základny pro konání letních kurzů se zasloužil o 

nalezení vhodného místa situovaného u jezu na řece Lužnici u Suchomelova mlýna. Následně 

společně s kolegou J. Hojkou a dalšími kolegy katedry TV pracovali na realizaci výstavby 

objektu vodáckého střediska VŠE Suchomel. Výstavba byla realizována převážně svépomocí. 

Zasazoval se o postupné dovybavení suchomelského střediska a podílel se na jeho správě. 

 

 

 

 

 

VĚRA SUCHÁNKOVÁ působila na katedře TV VŠE od 

roku 1960 do roku 1965 

 

Byla zaměstnána jako externí vyučující sportovní gymnastiky. 

Vyučovala na letních i zimních kurzech. Aktivně provozovala 

sportovní gymnastiku na reprezentační úrovni. Byla členkou 

reprezentačního družstva žen ČSSR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARIE ČEŠPIVOVÁ (MALÁ) působila na katedře TV 

VŠE od 1. 7. 1960 do 1. 9. 1983 

Vystudovala Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při 

Univerzitě Karlovy v Praze. Po absolvování učila TV na fakultách 

UK. Po příchodu na katedru TV VŠE vyučovala základní tělesnou 

výchovu a volejbal. Spolupracovala při výuce umělecké 

gymnastiky klavírním doprovodem. V rámci fakultativní TV 

vedla volejbalový oddíl studentek školy. U tohoto oddílu 

organizačně zajišťovala činnost a působila jako trenérka 

v soutěži Pražské vysokoškolské volejbalové ligy. 

Vyučovala na letních kurzech na Podbanském a ve Svatém Jánu 

na Slovensku a později na kurzech s kombinovanou programovou 

náplní v Dobronicích. Vyučovala i při zimních kurzech na chatě Dvoračky v Krkonoších. 

S kolegy na katedře TV VŠE spolupracovala v komisi MŠ pro prověřování a výzkum 

prozatímních osnov TV na vysokých školách. Po ukončení pracovního poměru pracovala na 

katedře TV jako externí pracovnice při administrativní činnosti. 

S kolektivem katedry TV udržovala kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních. 
 

 

JOZEF HROMADA působil na katedře TV VŠE od 

1. 12. 1960 do 31. 12. 1994 

Studia započal na vojenské internátní Žižkově škole 

v Bratislavě. Aktivně se věnoval sportovní gymnastice 

s výrazným výkonnostním vzestupem. Během následného 

studia na Vojenské akademii v Hranicích úspěšně vykonal 

příjímací zkoušky na Institut tělesné výchovy a sportu v Praze a 

zažádal o vyřazení ze studií na Vojenské akademii.  

Vyřazení ze studia mu nebylo umožněno a rozhodl se „dezertovat“. V té době byl již členem 

skupiny sportovních gymnastů v Dukle Praha. Řešení situace se našlo v dohodě institucí a 

nastoupil ke studiu na Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze. Studium v Praze, tréninkové 

podmínky v Dukle Praha a výkonnostní vzestup byly výchozí pro jeho zařazení do širšího 

reprezentačního kádru ČSSR ve sportovní gymnastice. 

Po absolvování ITVS nastoupil na katedru TV VŠE a vyučoval základní tělesnou výchovu, 

sportovní gymnastiku, plavání a fotbal. V rámci fakultativní TV vedl výuku studentů v oddíle 

sportovní gymnastiky. Připravoval s nimi gymnastické sestavy při vystoupení na Sportovních 

akademiích VŠE. Na letních kurzech vyučoval na kurzech s kombinovanou programovou 

náplní v Dobronicích a organizačně i výukově vedl zimní lyžařské kurzy sjezdového lyžování. 

Při Rektorských sportovních dnech VŠE se podílel na organizaci fotbalových turnajů studentů 

a později i s účastí týmu absolventů školy. Byl členem realizačních týmů učitelů katedry TV 

VŠE pro nácvik vysokoškolských skladeb na Československé spartakiády se studenty VŠE. 

Nácvik vysokoškolských skladeb probíhal pro spartakiádní vystoupení od roku 1970, kdy 

hromadné vystoupení na Strahově bylo zrušeno z politicky motivovaných důvodů, a pro 

vystoupení v roce 1975, 1980 a 1985.Výrazně se zasloužil o postupné budování střediska v 

Dobronicích a podílel se na jeho správě. V počátečním období střediska byla výstavba 

realizována společně s dalšími kolegy katedry TV převážně svépomocí. 



 

 

ARTUR PROCHÁZKA působil na katedře TV VŠE od 

1. 9. 1961 do 30. 9. 1989 

Vystudoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor tělesné 

výchovy a na Fakultě přírodních věd UK, obor geografie. Po 

nástupu na katedru TV VŠE vyučoval základní tělesnou výchovu 

a volejbal. Zajišťoval semestrální výuku neplavců a vyučoval na 

letních kurzech neplavců. Dobronické středisko bylo jeho 

hlavním působištěm při letních sportovních kurzech. Vyučoval 

zde na kurzech s kombinovanou programovou náplní a organizoval soustředění volejbalových 

týmu mužů. Výuku na zimních lyžařských kurzech organizoval převážně na chatě Dvoračky a 

již neexistující chatě Davidovce v Krkonoších. V rámci fakultativní TV vedl volejbalový oddíl 

studentů školy. Se založením VŠTJ Ekonom se tento oddíl organizačně začlenil do jednoty a 

byl účastníkem pražské soutěže volejbalového svazu. U tohoto oddílu organizačně zajišťoval 

činnost a působil jako trenér. Po ukončení činnosti tohoto oddílu se vrátil k fakultativní TV a 

s volejbalovým týmem studentů školy se účastnil soutěže Pražské vysokoškolské volejbalové 

ligy. 

Sestavoval reprezentační volejbalové týmy VŠE mužů a vedl je na Oblastních přeborech Prahy. 

Reprezentační týmy školy vedl i při pravidelně pořádaných volejbalových turnajích vysokých 

škol ekonomického směru tehdejšího východního bloku v Berlíně, Bratislavě, Budapešti, Sofii, 

Varšavě a v Praze. 

Na Vysokoškolském sportu ČSTV byl členem sportovně technické komise volejbalu.  

Dlouhodobě zajišťoval organizaci a programovou náplň rekreací zaměstnanců VŠE ve 

sportovním středisku Dobronice. Své umělecké sklony s malířským talentem poskytl jako 

ilustrátor prezentačních brožur pracoviště, propagačních materiálů a nástěnek. Je autorem 

návrhu interiéru klubovny v Dobronicích a realizoval zde dosud zachované nástěnné malby. 
 

 

DOC. PHDR. OTTO SEMECKÝ, CSC., působil na 

katedře TV VŠE od 1. 9. 1961 do 30. 9. 1994 

Absolvoval Tyršův ústav pro tělesnou výchovu a sport a následně 

vystudoval Institut tělesné výchovy a sportu v Praze. Po 

absolvování nastoupil jako učitel na Odborné učiliště pozemních 

staveb v Praze, kde v letech 1956–1961 učil tělesnou výchovu. Po 

příchodu na katedru TV vyučoval základní tělesnou výchovu, 

lehkou atletiku, kondiční posilování a vedl výuku neplavců. Jako 

fakultativní formu výuky založil oddíl lehké atletiky VŠTJ 

Ekonom, kde působil jako trenér technických disciplín. Je 

držitelem trenérské licence atletiky a licence rozhodčího s 

kvalifikací 1. třídy. Oddíl atletiky pod jeho vedením závodně 

působil v soutěžích ČSTV a zúčastnil se v rámci reciproční 

spolupráce VŠE s Ekonomickým institutem v Petrohradě 

atletických utkání. Sestavoval atletickou reprezentaci pro účast studentů školy na 

Akademických mistrovstvích ČSR. Vyučoval na letních kurzech ve Svatém Jánu na Slovensku 

a později v Dobronicích, vyučoval i na zimních lyžařských kurzech. Při Rektorských 

sportovních dnech VŠE organizoval vytrvalostní běhy Riegrovými sady. 



Od roku 1963 organizoval rekreace zaměstnanců VŠE ve sportovním středisku Dobronice. 

Vedl cvičení dětí zaměstnanců školy a organizoval poznávací zájezdy pro zaměstnance školy. 

Od roku 1968 do roku 1989 se významně podílel na činnosti VŠTJ Ekonom, kde působil na 

pozici tajemníka jednoty. 

Pracoval ve vedení předsednictva Československého atletického svazu ČSTV. Dlouhodobě je 

činný v tělovýchovném hnutí v místě bydliště a vykonával zde post předsedy TJ Sokol 

Petrovice. 

S kolektivem katedry TV udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních. 

 

 

RADKO TROHAŘ působil na katedře TV a CTVS VŠE od 

1. 10. 1963 do 1. 2. 2002 

V mládí se začal věnovat modernímu pětiboji a v letech 1953-1958 

byl členem československého reprezentačního družstva. S hlubším 

zájmem o jednu z disciplín moderního pětiboje se začal věnovat 

šermu. Vybojoval čtyřikrát mistrovský titul Československa a 

v letech 1956–1969 byl členem československého reprezentačního 

družstva šermířů. 

Tělovýchovné a pedagogické vzdělání získal na Institutu tělesné 

výchovy a sportu v Praze, který absolvoval v roce 1962. 

Zájem o šerm ho provázel celou profesní kariérou. Dosáhl nejvyšší 

trenérské kvalifikace šermířského Mistra. V letech 1969-1976 

působil u reprezentačního družstva šermu jako státní trenér s účastí na Olympijských hrách 

v Mnichově 1972 a v Montrealu 1976. Jako státní trenér reprezentačních družstev juniorů a 

seniorů je vedl na mistrovstvích světa v letech 1972-1978. 

Významně se podílel v oblasti šermířského sportu i ve vysokoškolském prostředí. Na 

Vysokoškolském sportu ČSTV působil na postu předsedy sportovně technické komise šermu 

v letech 1970-2002, která zabezpečovala organizaci akademických soutěží v šermu. V letech 

1976-1998 jako ředitel soutěže organizoval Akademická mistrovství ČR a v 1991 byl ředitelem 

soutěže šermu na Československé Univerziádě. V roce 1973 byl jmenován vedoucím výpravy 

v šermu na Akademickém mistrovství světa v Moskvě. V 80 letech byl vedoucím a trenérem 

akademické reprezentace ČR na mezinárodních akademických turnajích v Paříži a Bernu. Na 

Letní světové Univerziádě roku 1989 v Duisburgu se účastnil jako trenér akademické 

reprezentace ČR šermířů. Od roku 1973 do roku 1991 působil jako vedoucí trenér Střediska 

vrcholového sportu při MŠ ČSR. 

Na katedře TV VŠE vyučoval základní tělesnou výchovu a šerm. Při letních kurzech vyučoval 

na kurzech v Dobronicích a na turistických a vodáckých kurzech. Vyučoval i na zimních 

lyžařských kurzech. V rámci fakultativní výuky založil v roce 1964 ve VŠTJ Ekonom oddíl 

šermu a vedl ho do roku 2002. V letech 1965 až 1994 pořádal s oddílem šermu VŠTJ Ekonom 

celostátní Turnaj o cenu Ekonoma s účastí republikových oddílů šermu. V letech 1983-1990 

zorganizoval pro šermíře VŠE zájezdy na utkání v Západní Evropě do Itálie, Francie, Španělska 

a do Turecka a pomohl tak studentům poznat život i za „železnou oponou“. Toto působení 

považuje za největší přínos své pedagogické činnosti v období komunistické totality. 

Nelze opominout ani jeho podíl na společenské činnosti šermířského oddílu VŠTJ Ekonom, 

zvláště pak při šermířských vystoupeních na nádvoří dobronického hradu. Podle scénáře a pod 

jeho režijním vedením šermíři nastudovali divadelní vystoupení „Pikantní historky ze života 



zhýralé šlechty“. Inspirací pro scénář byly pověsti z brožury „Černá jeptiška dobronická a další 

sebrané pověsti“. Je autorem pověstí v této brožuře. 

Po ukončení pracovního poměru pracoval na CTVS jako externistka při výuce šermu. Po 

ukončení spolupráce v roce 2002 se začal věnovat v šermířském oddíle TJ Sokol Praha 

Dejvice I. tréningu mládežnických kategorií na výkonnostní úrovni v šermu kordem. Tento 

šermířský oddíl založil v roce 1995. 

K jeho publikační činnosti v oblasti šermu patří publikace Základy šermu, kterou vydala 

Olympia, Praha v roce 1973 a publikace Začínáme šermovat kordem vydaná v Danit, Brno 

v roce 2013. S kolektivem katedry TV a CTVS udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, 

zejména při společenských setkáních. 

K jeho dalším aktivitám patřilo působení v hnutí skautingu. Od mládí skautoval a v období 

komunistické totality vedl pět let ilegální 21. oddíl vodních skautů. Po roce 1989 pracoval 

v Ústředním instruktorském sboru Lesních škol s cílem umožnit přinášet podněty ke zvýšení 

kvality skautského vzdělávání. Za tuto činnost byl vyznamenán Řádem skautské vděčnosti a 

nejvyšším vyznamenáním vodních skautů Řádem stříbrného bobra. Pro skautské hnutí Lesních 

škol zpracoval v roce 1997 publikaci Ranní rozcvičky. 

 

 

ALFONS KRÁL působil na katedře TV VŠE od 1. 7. 1965 

do 30. 9. 1994 

V roce 1953 absolvoval Tyršův ústav pro tělesnou výchovu a 

sport a následně absolvoval studia na Institutu tělesné výchovy a 

sportu v Praze, která ukončil v roce 1957. Po ukončení studia 

nastoupil na umístěnku na okresní výbor ČSTV Praha východ 

jako metodik. V roce 1960 přestoupil na krajský výbor ČSTV 

Středočeského kraje jako vedoucí sportovního oddělení a po 

Československé spartakiádě 1965 nastoupil na katedru TV VŠE. 

Zde od roku 1966 působil dva roky na postu tajemníka VŠTJ 

Ekonom. Zapojil se do činnosti vysokoškolském sportu jako člen 

výboru Pražského vysokoškolského sportu a člen předsednictva 

Vysokoškolského sportu ČSTV a České asociace univerzitního sportu. 

Na katedře TV VŠE vykonával v letech 1978-1990 post tajemníka katedry. Vyučoval sportovní 

přípravu, kondiční posilování, sportovní gymnastiku a fotbal. V rámci fakultativní TV vedl 

výuku studentů v oddíle sportovní gymnastiky. Připravoval s nimi gymnastické sestavy při 

vystoupení na Sportovních akademiích VŠE. Ve výukových hodinách fotbalu sestavoval 

reprezentační týmy VŠE a vedl je na Oblastních přeborech vysokých škol Prahy, Čech a při 

postupu na Akademickém mistrovství ČR. S reprezentačním týmem fotbalistů školy se účastnil 

zahraničních zájezdů v rámci recipročních výměn nebo s účastí na mezinárodních turnajích na 

univerzitách Západní Evropy ve Vídni, v Kielu, v Bruselu, v Mnichově a v Paříži. Při 

Rektorských sportovních dnech VŠE se podílel na organizaci fotbalových turnajů studentů a 

později i s účastí týmu absolventů školy. 

Na letních kurzech vyučoval na kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích a 

organizačně i výukově vedl zimní lyžařské kurzy. 

Na katedře TV pracoval v komisi pro organizaci letních a zimních sportovních kurzů 

zajišťováním objektů a personálním obsazením kurzů. 

Byl členem realizačních týmů učitelů katedry TV VŠE pro nácvik vysokoškolských skladeb na 

Československé spartakiády se studenty VŠE. Nácvik vysokoškolských skladeb probíhal pro 



spartakiádní vystoupení od roku 1970, kdy hromadné vystoupení na Strahově bylo zrušeno 

z politicky motivovaných důvodů, a pro vystoupení v roce 1975, 1980 a 1985. 

Společenskou oblast pracoviště podpořil jako člen katedrální hudební skupiny hrou na basu. 

S kolektivem katedry TV udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních a při lyžařských zájezdech pracoviště. 
 

 

PAEDDR. MILAN ČERVENÝ působil na katedře TV VŠE 

od 1. 9. 1966 do 31. 12. 1974 

Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze se 

specializací volejbal. 

Vyučoval sportovní přípravu, volejbal a formou výběrové 

semestrální výuky turistiku. Vyučoval na letních kurzech s 

kombinovanou programovou náplní v Dobronicích, na 

turistických kurzech na Slovensku a na zimních lyžařských 

kurzech. S turistickým oddílem VŠTJ Ekonom se účastnil 

zahraničního zájezdu do Arménie s výstupem na vrchol Aragacu. 
V roce 1975 přestoupil na katedru tělesné výchovy na Pedagogické 

fakultě v Českých Budějovicích. Zde vyučoval lyžování, sportovní 

hry, plavání a povinnou TV.  
 

 

STANISLAV BERÁNEK působil na katedře TV a CTVS 

VŠE od 1. 12. 1968 do 31. 8. 2000 

Absolvoval Tyršův ústav pro tělesnou výchovu a sport a následně 

vystudoval Institut tělesné výchovy a sportu v Praze. Byl aktivním 

hráčem basketbalového prvoligového týmu Tankista Praha. Před 

příchodem na katedru TV působil v metodickém oddělení ČÚV 

ČSTV. 
Po nástupu na katedru TV VŠE v roce 1968 vyučoval sportovní 

přípravu, tenis a basketbal. Vyučoval na letních kurzech s 

kombinovanou programovou náplní v Dobronicích a na zimních 

lyžařských kurzech.  Do roku 1990 zastával pozici zástupce 

vedoucího katedry TV. Sestavoval reprezentační basketbalové 

týmy VŠE mužů i žen. Tým vedl na Oblastních přeborech Prahy 

a při postupu na Akademickém mistrovství ČSR. S týmem žen získal v roce 1974 titul 

akademických mistryň ČSSR. V roce 1979 byl pověřen organizací Akademického mistrovství 

ČSSR v basketbale konané v Praze s účastí reprezentačních týmů mužů i žen VŠE. Jako 

vedoucí výprav organizačně zajišťoval každoroční mezinárodní turnaj v basketbale vysokých 

ekonomických škol Prahy, Bratislavy, Berlína, Budapeště a Varšavy, kde vedl reprezentační 

basketbalový tým mužů VŠE. Byl garantem spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity 

v Osnabrücku s výměnnými kontakty učitelů TV a s přátelskými utkáními basketbalových 

reprezentačních družstev studentek školy. V 90 letech se podílel na zajišťování rekreací 

zaměstnanců VŠE ve sportovním středisku Dobronice.Organizačně a trenérsky působil u 

basketbalového týmu žen VŠTJ Ekonom, který dlouhodobě hrál 2. NBL, Navázal spolupráci 

s basketbalovou federací Francie a s týmem žen VŠTJ Ekonom se zúčastňoval v 80 letech 

turnajů v Toulouse. S týmem se účastnil i turnajů v Itálii. 



Pracoval ve výboru VŠTJ Ekonom jako předseda oddílu basketbalu a tenisu. V tenisovém 

oddíle organizačně zajišťoval sportovní oblast oddílu a zaměřil se na zlepšení zázemí 

tenisového areálu Na Třebešíně. 

Je členem Českého klubu fair play při Českém olympijském výboru. 

S kolektivem CTVS udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při společenských 

setkáních a při lyžařských zájezdech pracoviště. Ve VŠTJ Ekonom byl organizátorem činnosti 

VŠEsportovního oddílu. 
 

 

MGR. MILADA KOVÁŘOVÁ (PÁCALTOVÁ) 
působila na katedře TV a CTVS VŠE od 1. 12. 1971 do 

30. 5. 2009 

Absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Po 

nástupu na KTV v roce 1971 spolupracovala s kolegyní M. 

Koťátkovou na vedení výuky umělecké gymnastiky. 

S vývojovými trendy specializace postupně zajišťovala výuku 

moderních forem gymnastiky, aerobiku a aerobiku plus. 

Zaměřovala se i na výuku všeobecné sportovní přípravy a 

volejbalu. V oblasti fakultativní tělesné výchovy vedla výuku 

moderní gymnastiky. Byla trenérkou s kvalifikací I. třídy 

v moderní gymnastice. Vedla zájmové cvičení pro studentky školy 

a podílela se na zajištění a vedení cvičení zaměstnankyň školy. 

Jako členka realizačních týmů učitelů katedry TV VŠE zajišťovala se studenty školy nácvik 

vysokoškolských skladeb na Československé spartakiády. Při letních kurzech vyučovala na 

kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích a na zimních lyžařských kurzech. 
Každoročně organizovala Oblastní přebory VŠ v moderní gymnastice pro oblast Prahy. V roce 

1980 byla ředitelkou Akademického mistrovství ČSR v moderní gymnastice. Působila na 

Vysokoškolském sportu ČSTV a po roce 1990 na České asociaci univerzitního sportu ve 

sportovně technické komisi moderní gymnastiky. Na Československém svazu moderní 

gymnastiky ČSTV v rámci komise všeobecné gymnastiky zajišťovala a vedla školení cvičitelek 

moderní gymnastiky. 

S kolektivem CTVS udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při společenských 

setkáních a při lyžařských zájezdech pracoviště. Ve VŠTJ Ekonom se podílí na činnosti 

VŠEsportovního oddílu. 
 

 

VĚRA ŠTECHROVÁ (KOŤÁTKOVÁ) působila na 

katedře TV a CTVS VŠE od 15. 12. 1972 do 30. 6. 2003 

Vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze tělesnou výchovu 

se zaměřením na sportovní hry.  

Byla výraznou hráčkou československého basketbalu. Svou 

aktivní sportovní kariéru prožila v letech 1960 až 1970 s týmem 

Slovanu Orbis Praha, s kterým získala čtyřikrát mistrovský titul. 

V letech 1962 až 1968 byla hráčkou basketbalového 

reprezentačního družstvo Československa se 104 reprezentačními 

starty, dvěma účastmi na Mistrovství světa a čtyřmi účastmi na 

Mistrovství Evropy. Je zařazena na čestné listině zasloužilých 



mistrů sportu. V roce 2007 byla uvedena do Síně slávy České basketbalové federace.  

Po nástupu na katedru TV v roce 1972 vyučovala sportovní přípravu, basketbal a volejbal. 

Vyučovala na letních kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích a na 

zimních lyžařských kurzech.  Sestavovala reprezentační basketbalový tým VŠE žen. Tým vedla 

na Oblastních přeborech Prahy a při postupu na Akademickém mistrovství ČSR. V roce 1998 

získala s týmem titul akademických mistryň ČR. Jako trenérka reprezentačního basketbalového 

týmu žen VŠE organizačně zajišťovala každoroční mezinárodní turnaj v basketbale vysokých 

ekonomických škol Prahy, Bratislavy, Berlína, Budapeště a Varšavy. Působila jako trenérka u 

basketbalového týmu žen VŠTJ Ekonom, který dlouhodobě hrál 2. NBL. 

Podílela se na organizaci a vedení rekreací zaměstnanců VŠE ve sportovním středisku v 

Dobronicích 

Byla tmelící osobností společenského života pracoviště s působením při hudebních produkcích 

v katedrální kapele, kde hrála na kytaru. 

S kolektivem CTVS udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při společenských 

setkáních a při lyžařských zájezdech pracoviště. Ve VŠTJ Ekonom se podílí činnosti 

VŠEsportovního oddílu. 
 

 

ALEŠ NOVÁK působil na katedře TV a CTVS VŠE od 

1. 7. 1974 do 28. 6. 2005 

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze se 

specializací lehké atletiky. Lehké atletice se věnoval závodně v 

disciplíně skoku o tyči. Během studia spolupracoval v sekci 

lyžování s doc. Čepelákem, vyučujícím na FTVS UK lyžování jako 

demonstrátor „kročné techniky“ sjezdového lyžování na zimních 

kurzech a na školeních instruktorů lyžování. 

Na katedře TV a CTVS vyučoval sportovní přípravu, lehkou 

atletiku, kanoistiku a posilování. Při letních kurzech vyučoval na 

kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích, na 

kurzech neplavců, vedl kurzy vodácké turistiky a kurzy kanoistiky 

na Suchomelu. Vyučoval na zimních lyžařských kurzech. 

Převzal správu a zajišťování provozu vodáckého střediska VŠE na Suchomelu. 
 

 

MGR. MILOŠ PÁDIVÝ působil na katedře TV a CTVS 

VŠE od 1. 7. 1974 do 2. 1. 2014 

Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze se 

specializací házené v roce 1974. 

Po příchodu na katedru TV vyučoval základní tělesnou výchovu 

a s jeho příchodem byla zařazena do nabídky vyučovaných sportů 

házená. Dále vyučoval moderní sporty v přírodě a od roku 1994 

lední hokej. Při letních kurzech vedl kurzy s programem turistiky, 

vodní turistiky a cyklistiky. Vyučoval na kurzech s programovou 

kombinací míčových sportů. Při zimních kurzech vyučoval 

sjezdové lyžování a zaměřil se především na vedení kurzů 

s programem běžeckého lyžování. Po pádu železné opony 

organizačně a výukově zajišťoval zimní lyžařské kurzy ve Francii v oblasti Savojských Alp. 



Založil oddíl běžeckého lyžování jako formu výběrové výuky TV, který v současné době je 

oddílem VŠTJ Ekonom a je znám pod názvem „Žižkovští tygři“.  

V letech 1980–1984 pracoval v rámci mezivládní dohody na Universite de Constantine 

v Alžírsku, kde spolupracoval při založení Institutu pro tělesnou výchovu a sport. Zde se 

věnoval přípravě metodických materiálů pro studenty a vedl universitní družstvo házené.  

Od roku 1986 byl garantem spolupráce s tělovýchovným pracovištěm Univerzity St. Gallen 

s účastí studentů školy na mezinárodních turnajích. Po roce 1990 zajišťoval spolupráci VŠE a 

Univerzity St. Gallen na reciproční úrovni. Kromě toho zajišťoval sportovní výměny a turnaje 

studentů s ekonomickou univerzitou HSE v Paříži a v Cergy Pontoise. V roce 1990 se s kolegy 

pracoviště zúčastnil cyklistického semináře v Rakousku s výjezdem pod vrchol 

Grossglockneru.  

V letech1990-1992 vykonával funkci zástupce vedoucího katedry TV a v letech 1992-1994 

pracoval na pozici vedoucího katedry TV. V tomto období absolvoval postgraduální studium 

MBA na IFTG (Francouzko-českém institutu řízení VŠE), které zakončil pracovní stáží na 

Universitě v Grenoblu. V roce 1994 realizoval transformaci katedry TV VŠE na Centrum 

tělesné výchovy a sportu VŠE. V tomto roce byl jmenován ředitelem CTVS a vedl pracoviště 

do roku 2014. V letech 2013-2014 byl garantem výstavby multifunkční sportovní haly a 

rekonstrukce Sportovního areálu VŠE na Třebešíně. 

Na VŠE na fakultě podnikohospodářské vyučoval předmět Sport v manažerské praxi a 

vyučoval na sportovních kurzech U3V VŠE v Dobronicích. V letech 2007 a 2008 byl řešitelem 

grantu Operačního programu MŠMT Rozvoj lidských zdrojů s realizací projektu Vzdělávacího 

programu pro sociálně znevýhodněné osoby před vstupem na trh práce. Projekt byl řešen 

s názvem Start do života. 

Sestavoval reprezentační házenkářské týmy VŠE mužů i žen. Týmy vedl na Oblastních 

přeborech Prahy a při postupu na Akademickém mistrovství ČR a později na Českých 

akademických hrách. Zajišťoval účast akademického týmu VŠE ve Vysokoškolské lize 

běžeckého lyžování a v rámci ligy se účastnil závodů akademiků, učitelů kateder TV vysokých 

škol. Byl členem lyžařského běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE s účastí na několika 

ročnících Krkonošské sedmdesátky. Vedl oddíl běžeckého lyžování VŠTJ Ekonom a působil 

jako člen sportovně technické komise severských disciplín ČAUS. Na ČAUS pracoval ve 

sportovně technické komisi triatlonu a byl trenér akademického týmu ČR v triatlonu, který 

získal v tomto období opakovaně titul akademického mistra světa. 

S kolektivem pracoviště udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních a organizuje zahraniční lyžařské zájezdy zaměstnanců školy. V místě 

bydliště je činný při vedení cvičení mládeže v Sokole Satalice a nadále spolupracuje 

s lyžařským oddílem VŠTJ Ekonom. 
 

 

PETR HŮRSKÝ působil na katedře TV VŠE od 1. 10. 1974 

do 31. 10. 1979 

Na katedru TV VŠE byl přidělen po zrušení Univerzity 

17. listopadu, která měla za cíl pomocí stipendií získávat studenty 

ze zemí třetího světa a promarxisticky na ně působit. 

Byl vyučujícím sportovní přípravy, plavání a vedl výuku neplavců. 

Vyučoval na letních a zimních kurzech. Po ukončení působení na 

katedře TV VŠE odešel pracovat na Ministerstvo školství. 
 

 



 

 

MGR. JARMILA LINKOVÁ (TECHLOVÁ) působila 

na katedře TV a CTVS VŠE od 15. 7. 1975 do 30. 09. 2017 

Absolvovala vyšší odbornou zdravotnickou školu, obor 

rehabilitace. V roce 1974 absolvovala Fakultu tělesné výchovy a 

sportu UK v Praze, se specializací sportovní gymnastiky. 

Sportovní gymnastiku provozovala na reprezentační úrovni. Byla 

členkou reprezentačního družstva žen ČSSR na Mistrovství světa 

v roce 1970 v Lublani, kde družstvo získalo bronzovou medaili. V 

tomtéž roce reprezentovala jako členka akademické reprezentace 

na světové Universiádě v Turíně. V roce 1977 se účastnila světové 

Univerziády v Sofii jako trenérka akademického reprezentačního 

družstva ČSSR. Po ukončení závodní kariery se začala věnovat 

tenisu a lyžování. 

Zkušenosti z vlastní sportovní a trenérské činnost spolu se získanými odbornými 

kvalifikacemi využila po nástupu na katedru TV VŠE při výuce sportovní gymnastiky, 

zdravotní tělesné výchovy, aerobiku, moderních forem gymnastiky a tenisu. Vyučovala na 

letních kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích, na letních turistických 

kurzech na Slovensku a organizačně i výukově vedla zimní lyžařské kurzy. S kolegy pracoviště 

se zúčastnila cyklistického semináře v Rakousku se stoupáním pod vrchol Grossglockneru.  

Na katedře TV pracovala v komisi pro organizaci letních a zimních sportovních kurzů 

zajišťováním objektů a personálním obsazením kurzů. Byla členkou realizačních týmů učitelů 

katedry TV VŠE pro nácvik vysokoškolských skladeb na Československé spartakiády se 

studenty VŠE. Ve výukových hodinách sportovní gymnastiky připravovala studenty pro 

akademickou reprezentaci školy s účastí na Akademických mistrovstvích ČR. 

Po ukončení pracovního poměru s katedrou spolupracuje jako externistka při výuce sportovní 

gymnastiky a tenisu. S kolektivem pracoviště udržuje i nadále kontakty zejména při 

společenských setkáních a při rekreacích zaměstnanců na lyžařských zájezdech. Ve VŠTJ 

Ekonom se podílí na činnosti VŠEsportovního oddílu. 
 

 

PETR CERHA působil na katedře TV VŠE od 1. 8. 1975 do 

25. 5. 1993 

V mládežnických kategoriích se věnoval aktivně volejbalu a 

lyžování. V lehké atletice se věnoval závodně disciplíně hodu 

oštěpem. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze se 

specializací lyžování. Po příchodu na katedru TV vyučoval 

sportovní přípravu, volejbal a lyžování. Vedl úsek pro výuku a 

školení studentů instruktorů lyžování. Organizoval kurzy 

sjezdového i běžeckého lyžování. Při letních kurzech organizoval 

kurzy outdoorových aktivit na Suchomelu a vedl turistické kurzy 

na Slovensku. Spolupodílel se na organizačním zajištění a výuce 

letního cyklistického kurzu Babí léto. 
Ve výuce fakultativní TV se účastnil s volejbalovým týmem studentů školy soutěže Pražské 

vysokoškolské volejbalové ligy. Sestavoval reprezentační volejbalové týmy VŠE mužů a vedl 

je na Oblastních přeborech Prahy. 



Při Rektorských sportovních dnech VŠE organizoval vytrvalostní běhy Višňovkou. 

V basketbale reprezentoval VŠE společně s kolegy pracoviště na turnajích pořádaných mezi 

katedrami TV pražských vysokých škol. S kolegy pracoviště se zúčastnil cyklistického 

semináře v Rakousku s výjezdem pod vrchol Grossglockneru. Byl členem lyžařského 

běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE s účastí na několika ročnících Krkonošské 

sedmdesátky.  

Byl jedním z propagátorů windsurfingu v ČSSR. Ve VŠTJ Ekonom založil oddíl windsurfingu, 

který se výkonnostně vypracoval mezi přední republikové oddíly. Na závěr republikové 

soutěžní sezony windsurfingu organizoval závod Slapský drsňák.     

Na Vysokoškolském sportu ČSTV působil jako předseda sportovně technické komise 

windsurfingu. Pracoval u akademické reprezentace ČR windsurfingu, s kterou se zúčastnil 

v roce 1990 Akademického mistrovství světa v Brestu ve Francii a v roce 1999 Letní světové 

univerziády v Palma de Mallorca.  

Po odchodu z pracoviště je s kolegy nadále v kontaktu při pravidelných fotbalových kláních a 

účastní se tréninků basketbalového oddílu zaměstnanců a absolventů VŠE.  

 

 

 

 

MGR. MIROSLAV BOLF působil na katedře TV a CTVS 

VŠE od 1. 10. 1975 do 30. 9. 2014 

Sportovním aktivitám se věnoval od mládí, byl členem závodních 

družstev v lehké atletice. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a 

sportu v Praze se specializací na sporty a pobyt v přírodě. 

V průběhu studia se věnoval závodně orientačnímu běhu a 

běžeckému lyžování. Po příchodu na katedru TV vyučoval 

semestrální výuku sportovních specializací kanoistiky, turistiky, 

volejbalu a posilování.  

Při letních kurzech se orientoval na organizování kurzů turistiky, 

vysokohorské turistiky a cyklistiky. Každoročně organizoval 

cyklistický kurz Babí léto s etapovými přejezdy mezi místopisně 

zajímavými destinacemi. Vedl kurzy vodní turistiky na domácích i zahraničních řekách a 

organizoval kanoistické kurzy ve středisku na Suchomelu. V rámci zimních kurzů vyučoval na 

kombinovaných kurzech sjezdového a běžecké lyžování a snowboardingu. Vyučoval na 

specializovaných kurzech s programem běžeckého lyžování v Jizerských horách s ubytováním 

na chatě KPR. Organizoval a vedl kurzy skialpinismu na Slovensku v Roháčích. Pro turistické 

vycházky při Rektorských sportovních dnech připravoval turistické trasy. S kolegy pracoviště 

se zúčastnil cyklistického semináře v Rakousku se stoupáním pod vrchol Grossglockneru. Byl 

členem lyžařského běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE s účastí na několika ročnících 

Krkonošské sedmdesátky. 

Zapojil se do činnosti VŠTJ Ekonom, kde působil jako tajemník jednoty. Získal kvalifikaci 

cvičitele I. třídy turistiky a cvičitele lyžování a horolezectví. V oddíle turistiky VŠTJ Ekonom 

převzal vedení oddílu po kolegovi V. Červenkovi a v oddíle kanoistiky převzal vedení oddílu 

po kolegyni L. Mezkové. Pokračoval v započaté vzájemné spolupráci s kolegy a v oddílech 

nadále organizoval aktivity spojené s aktivním pobytem v přírodě zájmových skupin studentů 

školy. Věnoval se organizování akcí v průběhu celého roku a po pádu železné opony rozšířil 

nabídku akcí v rámci Evropy zaměřenou na kanoistiku, cyklistiku, vysokohorskou turistiku, 



horolezectví a lyžování. Spolupracoval na organizaci závodů outdoorových aktivit 

Akademického mistrovství ČR v survivalu, Nočního orientačního běhu, orientačního závodu 

na horských kolech a Pražského parkového survivalu.  

Společenskou oblast pracoviště podpořil jako člen katedrální hudební skupiny hrou na kytaru a 

na basu. 

Po ukončení pracovního poměru s katedrou spolupracuje jako externistka při výuce kanoistiky 

a při pořádání outdoorových soutěžích. Pokračuje v tradici pořádání společenského setkání 

turistů, studentů a absolventů VŠE v Dobronicích s tradicí od sedmdesátých let. 

S kolektivem katedry TV udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních a při lyžařských zájezdech pracoviště. S kolegy je i nadále v kontaktu 

při pravidelných fotbalových kláních a účastní se basketbalových tréninků oddílu zaměstnanců 

a absolventů VŠE. 

 

 

 

 

VĚRA HÁJKOVÁ působila na katedře TV VŠE od 

1. 4. 1975 do 31. 12. 1979 

Vyučovala sportovní přípravu a vedla výuku na hodinách moderní 

gymnastiky. Vyučovala na letních a zimních kurzech. 

 

 

 

 

 

 
 

 

MILUŠE ŠTĚPÁNKOVÁ (BOŘUCKÁ) působila na 

katedře TV VŠE od 15. 04. 1977 do 1. 7. 1992 

Sportovním aktivitám se věnovala od mládí v oddílech sportovní 

gymnastiky a krasobruslení. Absolvovala Fakultu tělesné 

výchovy a sportu UK v Praze učitelský obor tělesná výchova a 

geografie. Po nástupu na katedru TV vyučovala semestrální výuku 

sportovních specializací moderní gymnastiky, aerobiku, základní 

sportovní přípravy, zdravotní tělesné výchovy a posilování se 

specializovaným programem pro studentky. Zaměřovala se na 

semestrální výuku slabých plavců a neplavců s nadstavbou 

v rámci letních kurzů organizačním zajištěním a vedením výuky 

na kurzech neplavců. Program výuky plavání byl kombinován o 

nabídku dalších sportovních aktivit. Při letních kurzech vyučovala 

na kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích a na zimních lyžařských 

kurzech. Při Rektorských sportovních dnech VŠE spolupracovala při organizaci vytrvalostních 

běhů Riegrovými sady. Spolupracovala na vedení cvičení pro zaměstnankyně VŠE. 
 

 



 

 

PAEDDR. JAROMÍR KOPŘIVA, CSC., působil na 

katedře TV a CTVS VŠE od 1. 10. 1977 do 30. 5. 2006 

Absolvoval Vyšší pedagogickou školu v Plzni. Jako student 

reprezentoval školu v roce 1959 na Akademickém mistrovství 

ČR v plavání. Po absolvování v roce 1964 působil jako učitel na 

základní škole v Sokolově a v Plzni. Od roku 1966 do roku 1977 

byl učitelem na základní škole v Praze se sportovním zaměřením 

na plavání. Externě spolupracoval s katedrou TV 1. lékařské 

fakulty UK, kde vyučoval v letech 1975-1976 plavání. V tomto 

období vystudoval dálkově na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

UK v Praze obor učitelství předmětu TV a na Přírodovědecké 

fakultě UK obor geografie. V roce 1977 nastoupil na katedru TV 

VŠE. V roce 1982 složil rigorózní zkoušku s titulem doktora 

pedagogických věd. V roce 1993 absolvoval vědeckou přípravu a dosáhl vědecké hodnosti 

kandidát pedagogických věd. Od roku 1994 zastával post tajemníka CTVS. V roce 1997 byl 

zvolen do Akademického senátu VŠE, kde působil po tři volební období do roku 2006. 

Na katedře TV a CTVS vyučoval sportovní přípravu, plavání, zdravotní plavání, fotbal a lední 

hokej.  Na letních kurzech neplavců pořádal školení „Cvičitel plavání“ z řad výkonnostních 

plavců studentů VŠE, kteří následně pomáhali s výukou neplavců. Vyučoval na letních kurzech 

s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích a na zimních lyžařských kurzech. 

Sestavoval družstva plavců školy pro reprezentaci na Akademických mistrovstvích ČR a od 

roku 2002 na Českých akademických hrách. S těmito družstvy se účastnil závodů Pražské 

plavecké ligy. S týmem studentů VŠE získal titul akademického mistra ČR ve vodním pólu. 

Na vysokoškolském sportu ČSTV byl členem sportovně technické komise vodního póla. Ve 

VŠTJ Ekonom působil ve funkci metodika. Organizoval rekreace zaměstnanců VŠE ve 

sportovním středisku Dobronice. Jako hráč fotbalového týmu zaměstnanců VŠE organizačně 

zajišťoval účast v soutěži pražských týmů vysokých škol. S fotbalovým týmem učitelů 

pražských vysokých škol reprezentoval na Evropských učitelských univerzitních hrách v 

Rakousku, Německu, Praze a v Řecku.  

V jeho pracovní náplni se pozitivně odrážela aktivita vlastní sportovní a pedagogické činnosti 

z působení mimo pracoviště. Věnoval se plavání, vodním pólu, lednímu hokeji a fotbalu. 

V těchto sportovních odvětvích získal trenérské kvalifikace. Byl trenérem vodního póla týmu 

Slavia VŠ Praha v soutěži 1. ligy. Ve fotbalových oddílech TJ Jižní město Háje, SK Viktoria 

Štěrboholy působil jako hráč, hrající trenér a trenér. V těchto oddílech působil i jako trenér 

mládežnických družstev. 

Společenskou oblast pracoviště podpořil jako člen katedrální hudební skupiny hrou na 

harmoniku. S kolektivem katedry TV udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních a při lyžařských zájezdech pracoviště. 
 

 

JAN SÁZAVSKÝ působil na katedře TV VŠE od 15. 11. 1977 

do 01. 10. 1978 

Během krátkého působení vyučoval sportovní přípravu. 

 

 

 
 



 

 

JAN RAJCHRT působil na katedře TV VŠE od 1. 9. 1979 

do 1. 2. 1992 

Na KTV VŠE vedl semestrální výuku sportovní specializace 

tenisu a sportovní přípravy. Při letních kurzech vyučoval na 

všeobecných kurzech s kombinovanou programovou náplní 

v Dobronicích a vyučoval na zimních kurzech s programem 

sjezdového lyžování.  

 

 

 

 
 

 

JIŘÍ HUBÁLEK působil na katedře TV a CTVS VŠE od 

1. 1. 1980 do 31. 08. 1998 

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze, 

učitelský obor tělesná výchova a geografie, se specializací na 

basketbal. 

Aktivně se věnoval basketbalu jako hráč týmu Slavie VŠ Praha 

s účastí v celostátní soutěži 1. ligy a později s týmem 

TJ Bohemians Praha v soutěži 2. ligy. Závodní karieru zakončil 

v soutěži pražského přeboru s týmem Asistenti FTVS. Věnoval 

se trenérské činnosti a je držitelem basketbalové trenérské 

licence. Hráčské zkušenosti, pedagogické a tělovýchovné 

vzdělání s trenérskou kvalifikací zúročil při pedagogickém a 

trenérském působení na katedře TV VŠE. Po nástupu vyučoval semestrální výuku kanoistiky a 

basketbalu. Sestavoval reprezentační basketbalové týmy VŠE mužů a vedl je na Oblastních 

přeborech Prahy a při postupu na akademických mistrovstvích. Týmy v letech 1988 a 1989 

vybojovaly titul akademických mistrů ČSSR v basketbale. Při mezinárodních turnajích v 

basketbale vysokých ekonomických škol Prahy, Bratislavy, Berlína, Budapešti a Varšavy vedl 

reprezentační basketbalový tým mužů VŠE. V basketbale reprezentoval VŠE společně s kolegy 

pracoviště na turnajích pořádaných mezi katedrami TV pražských vysokých škol.  

Ve VŠTJ Ekonom organizačně zajišťoval v pražských soutěžích účast basketbalového týmu 

studentů a absolventů školy. U tohoto týmu pracoval jako trenér a organizoval sportovní 

soustředění ve středisku Dobronice. 

V návaznosti na semestrální výuku kanoistiky organizoval letní výběrové kurzy vodní turistiky 

a kanoistické kurzy ve středisku Suchomel. Jeho působení na katedře TV spadalo do období 

postupného budování a vytváření kvalitativně přijatelných podmínek pro konání kurzů ve 

středisku Suchomel. Na této činnosti se výrazně podílel a zajišťoval každoroční přípravu na 

sezónní provoz střediska. V rámci letních kurzů organizoval výběrové turistické kurzy na 

Slovensku. Vyučoval na zimních kurzech s kombinovaným programem sjezdového lyžování a 

běžeckého lyžování. 

Byl členem realizačního týmu učitelů katedry TV VŠE pro nácvik vysokoškolské sklady se 

studenty VŠE na Československé spartakiádě 1985. 



 

 

MGR. LIDMILA SIROTKOVÁ (MEZKOVÁ) působila 

na katedře TV VŠE a CTVS VŠE od 1. 2. 1980 do 1. 9. 1995 

Od mládí se věnovala kanoistice se sportovními úspěchy na 

reprezentační úrovni. Věnovala se trenérské činnosti v 

mládežnických kategoriích vodních slalomářů. Sportovní kariéru 

závodnice vodního slalomu prožila v oddílech kanoistiky TJ VŠ 

Praha a později USK Praha. V letech 1963–1972 byla členka 

reprezentačního družstva ČSSR v kanoistice ve vodním slalomu a 

sjezdu na divoké vodě. K výrazným reprezentačním úspěchům patří 

umístění na 1. místě ve slalomu na Mistrovství světa ve vodním 

slalomu a sjezdu v Rakousku v roce 1965 a umístění na 2. místě ve 

slalomu a 3. místě ve sjezdu na Mistrovství světa v roce 1972 

v Itálii. 

V roce 1970 absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Fakultu reprezentovala 

na Akademických mistrovstvích na divoké vodě a v průběhu studia vybojovala 

několikanásobně titul akademické mistryně ČSSR v kanoistice ve vodním slalomu a sjezdu.  

Pro trenérskou práci získala kvalifikační osvědčení trenéra kanoistiky I. třídy.  

Závodní zkušenosti, tělovýchovné vzdělání a trenérskou kvalifikace zúročila při pedagogické a 

trenérské praxi. Působila jako trenérka vodního slalomu sportovní základny mládeže při Slavií 

VŠ Praha. Vedla juniorské reprezentační družstvo vodního slalomu a zároveň sekci kanoistiky 

-  vodního slalomu ve Středisku vrcholového sportu při ministerstvu školství.  

Po nástupu na katedru TV VŠE vyučovala aerobik a kanoistiku. Na letních kurzech 

organizovala kurzy vodní turistiky na domácích i zahraničních řekách a kurzy kanoistiky na 

Suchomelu. Na zimních kurzech vyučovala běžecké i sjezdové lyžování.  

Na Vysokoškolském sportu ČSTV byla členkou sportovně technické komise kanoistiky a po 

roce 1990 na České asociaci akademického sportu. Jako ředitelka organizačního výboru 

pořádala Akademické mistrovství ČR ve vodním slalomu a sjezdu v Praze v Troji v letech 1991 

a 1992. 

Ve VŠTJ Ekonom spolupracovala na vedení oddílu kanoistiky, organizovala akce vodní 

turistiky na domácích i zahraničních řekách. Organizačně zajišťovala účast studentů, členů 

oddílu na republikových závodech ve vodním slalomu. 

S kolektivem katedry TV udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště, zejména při 

společenských setkáních 

 

 

VĚRA KUBKOVÁ působila na katedře TV VŠE od 

1.  1. 1981 do 1. 9. 1983 

Vyučovala sportovní přípravu a vedla výuku na hodinách plavání. 

Vyučovala na letních a zimních kurzech.  

Absolvovala sportovní školu se zaměřením na plavání. 

Byla členkou reprezentačního týmu ČSSR v plavání.  

 

 

 



 

 

MGR. HELENA MÁZLOVÁ působí na katedře TV VŠE a 

CTVS VŠE od 15. 1. 1982 

Je absolventkou Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze 

učitelského oboru tělesná výchova a geografie. Po absolvování 

působila jako cvičitelka plavání v plaveckém bazénu na Výstavišti 

(dříve PKJF), učila na katedře TV 1. lékařské fakulty UK. Byla 

aktivní hráčkou vysokoškolského basketbalového týmu Humanita 

Praha a s nástupem na katedru TV VŠE hráčkou a trenérkou 

basketbalového týmu žen VŠTJ Ekonom. V průběhu působení na 

katedře TV VŠE a CTVS VŠE vyučovala basketbal, volejbal, 

kanoistiku, plavání, aerobik, moderní formy gymnastiky, 

zdravotní tělesnou výchovu, zdravotní plavání a posilování. 

Spolupracovala na vypracování výukového programu a výuce kurzu COMBI, který obsahoval 

volný výběr kombinace aktivit aerobiku, pilates, zdravotního cvičení, posilování, strečinku, 

aquaaerobiku a plavání. Od roku 2008 se převážně orientuje na program výuky kurzů Tai-či, 

pro který organizuje i letní kurz. Na letních kurzech vyučuje i na kurzech s kombinovanou 

programovou náplní v Dobronicích. Při zimních kurzech vyučuje na kombinovaných kurzech 

sjezdového a běžeckého lyžování. Organizovala kurzy pro studenty začátečníky lyžaře. 

V basketbale reprezentovala VŠE společně s kolegy pracoviště na turnajích pořádaných mezi 

katedrami TV pražských vysokých škol. S kolegy pracoviště se zúčastnila cyklistického 

semináře v Rakousku se stoupáním pod vrchol Grossglockneru.  

Na U3V VŠE vede semestrální výuku předmětu Pohyb v prevenci a péči o zdraví a cvičení 

předmětu Thai-či. Organizačně a výukově zajišťuje pro studenty U3V letní sportovní kurz. 

Pro zaměstnance školy vede pravidelné Regenerační a uvolňovací cvičení a v letním období 

organizačně zajišťuje rekreaci zaměstnanců VŠE ve sportovním středisku Dobronice.  

 

 

PAEDDR. JAROSLAV BOŠTIČKA působí na katedře 

TV VŠE a CTVS VŠE od 1. 8. 1982 

V roce 1982 absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze 

učitelský obor tělesná výchova a branná výchova, se specializací 

míčové sporty. V průběhu studia reprezentoval fakultu v Pražské 

vysokoškolské volejbalové lize. V roce 1986 složil rigorózní 

zkoušku v oboru Teorie a didaktiky tělesné výchovy. 

Po nástupu na katedru TV vyučoval sportovní přípravu a volejbal. 

Při letních kurzech vedl kurzy v Dobronicích se všeobecným 

sportovním programem. Vyučuje na specializovaných kurzech 

s volejbalovým a cykloturistickým programem. Při zimních 

kurzech vyučoval na kombinovaných kurzech sjezdového a 

běžeckého lyžování a vyučoval na kurzech lyžování s programovým doplněním o volejbal a 

plavání. 

V rámci vysokoškolského sportu působil v roce 1986 jako ředitel Akademického mistrovství 

ČSR ve volejbale. Byl členem realizačního týmu učitelů katedry TV VŠE pro nácvik 

vysokoškolské sklady se studenty VŠE na Československé spartakiádě 1985. 



Převzal organizační činnost volejbalové sekce na pracovišti. Vedl reprezentační týmy studentů 

a studentek v soutěži Pražské vysokoškolské volejbalové ligy. Sestavoval reprezentační 

týmy studentů pro účast na mezinárodních turnajích v rámci spolupráce vysokých škol 

ekonomického směru tehdejšího východního bloku s pravidelně pořádanými v Berlíně, 

Bratislavě, Budapešti, Sofii, Varšavě a v Praze. 

Sestavuje reprezentační volejbalové týmy VŠE mužů pro účast na Oblastních přeborech Prahy 

a při postupu na Akademickém mistrovství ČR a od roku 2002 na Českých akademických 

hrách. V roce 2010 s týmem vybojoval titul Akademický mistr ČR. Tímto vítězstvím tým 

vybojoval pro rok 2011 účast a reprezentoval Vysokou školu ekonomickou na Akademickém 

mistrovství Evropy ve volejbale v Kragujevaci v Srbsku.    

Zajišťuje mimo výukové volejbalové aktivity pořádáním volejbalového maratónu a turnajů ve 

spolupráci se sponzory školy. V rámci Rektorského sportovního dne VŠE organizuje 

beachvolejbalový turnaj. Založil tradici pořádání Akademického setkání volejbalistů a přátel 

volejbalu VŠE v Dobronicích. Od roku 2012 organizuje pro týmy studentů fakult školy 

Volejbalovou ligu VŠE. 

Na Centru tělesné výchovy a sportu VŠE zastával v letech 2006-2012 post tajemníka a od roku 

2012 je zástupce pro pedagogiku. Organizačně zajišťuje výukovou oblast předmětů tělesné 

výchovy rámci studijních programů VŠE. V pozici systémového integrátora pracoviště 

procesně zajišťuje chod pracoviště v Integrovaném studijním informačním systému školy. 

Podílí se na správě a údržbě webových stránek CTVS a Volejbalu na VŠE.  

 

 

MGR. PETR STEJSKAL působí na katedře TV a CTVS 

VŠE od 1. 10. 1982 

V roce 1981 absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze, učitelský obor tělesná výchova a geografie se specializací 

orientační běh a sporty v přírodě. V průběhu studia reprezentoval 

FTVS UK na akademických mistrovstvích ČSSR v orientačním 

běhu. 

V průběhu působení na katedře TV VŠE a CTVS VŠE vyučoval 

sportovní přípravu, zdravotní plavání, volejbal, moderní sporty 

v přírodě, outdoorové sporty a vedl výuku neplavců a slabých 

plavců. Angažoval se v prosazení nového sportu do rozšíření 

nabídky vyučovaných specializací o florbal, který se začal 

vyučovat od roku 1993. Ve výuce florbalu v závěru zimního i 

letního semestru organizuje turnaje mezi studijními ročníky školy. 

Na zimních kurzech vedl výuku sjezdového lyžování, snowboardingu a zaměřuje se na vedení 

kurzů s programem běžeckého lyžování. Na letních sportovních kurzech vedl turistické kurzy 

na Slovensku v oblasti Nízkých Tater, vedl kurzy vodní turistiky a spolupracuje při 

organizování outdoorových kurzů v Dobronicích. V rámci Rektorského sportovního dne se 

podílí na zajištění sportovní aktivity v kanoistice Splutí Sázavy.  

V letech 1990 až 1994 působil ve funkci tajemníka katedry TV VŠE.  

Sestavuje reprezentační florbalové týmy VŠE mužů i žen a vede týmy na soutěži Oblastních 

přeborů Prahy a při postupu na Českých akademických hrách. Od počátku konání v roce 2016 

Florbalové bitvy univerzit za účasti pražských VŠ vede reprezentační tým studentů školy, který 

v roce 2017 v této soutěži zvítězil.  



Od příchodu na pracoviště směřoval své aktivity na činnost ve VŠTJ Ekonom, kde vedl oddíly 

lyžařů běžců a orientačního běhu. Zajišťoval činnost sekcí orientačního sportu v orientačním 

běhu, lyžařském orientačním běhu a v MTBO, orientačních závodech na horských kolech. 

S členy oddílu orientačního běhu zajišťuje mapování terénu v lokalitě okolí Dobronic při 

zpracování mapy pro výuku OB na dobronických kurzech. V roce 2005 založil při VŠTJ 

Ekonom florbalový oddíl mužů, s kterým se jako trenér účastní soutěže České florbalové unie. 

Působil ve Vysokoškolském sportu ČSTV a po roce 1990 na České asociaci akademického 

sportu, kde pracoval ve sportovně technické komisi orientačního běhu. V letech 1992-1994 byl 

vedoucím akademického družstva ČR v orientačním běhu na Akademickém mistrovství světa 

ve Skotsku a ve Švýcarsku. V roce 2001 se jako ředitel závodu podílel na organizaci 

Akademického mistrovství ČR v orientačním běhu. 

Spolupracuje na organizaci závodů outdoorových aktivit Akademického mistrovství ČR 

v survivalu, Nočního orientačního běhu, orientačního závodu horských kole a Pražského 

parkového survivalu. Byl členem lyžařského běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE 

s účastí na několika ročnících Krkonošské sedmdesátky. S kolegy pracoviště se zúčastnil 

cyklistického semináře v Rakousku se stoupáním pod vrchol Grossglockneru. Je 

mnohonásobným účastníkem běžeckého závodu Velká Kunratická a lyžařského závodu 

Jizerská padesátka. V roce 1997 reprezentoval ČR v extrémním závodu světa Camel Trophy 

v Mongolsku za účasti 20 zemí z celého světa. Jednalo se o soutěž dvojic, kdy společně 

s kolegou z Katedry rekreologie a cestovního ruchu Univerzity Hradec Králové, Mgr. Davidem 

Chaloupským, Ph.D., obsadili 3. místo. Kromě řízení Off road vozů Land Rover byl závod 

doplněn o soutěže v orientaci, v jízdě na MTB a v kanoistice. 

 

 

PAEDR. KAREL MIKLAS působí na katedře TV a CTVS 

VŠE od 1. 7. 1983 

Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, obor 

učitelství TV se specializací sjezdového lyžování. V průběhu 

působení na katedře TV VŠE a CTVS VŠE vyučoval sportovní 

přípravu, atletiku, lyžování, posilování, zdravotní plavání a vede 

výuku neplavců a slabých plavců. Na zimních kurzech organizoval 

kurzy sjezdového lyžování a spolupracoval při školení studentů 

instruktorů lyžování. Při letních kurzech organizoval kurzy 

outdoorových aktivit na Suchomelu, vede turistické kurzy na 

Slovensku a vyučuje na kurzech s kombinovanou programovou 

náplní v Dobronicích. Spolupodílel se na výuce letního 

cyklistického kurzu Babí léto a organizačně a výukově zajištuje kurz windsurfingu na Lipně. 

V oblasti mimo výukové činnosti organizačně zajišťoval cvičení studentů v průběhu semestru 

na zájmových kurzech posilování. Byl členem lyžařského běžeckého družstva katedry TV VŠE 

s účastí na několika ročnících Krkonošské sedmdesátky. 

Ve VŠTJ Ekonom převzal vedení oddílu sjezdového lyžování a zastřešoval spolupráci 

s Československým lyžařským svazem a se svazem lyžařů ČR. Na vysokoškolském sportu 

působil jako člen sportovně technické komise sjezdového lyžování ČAUS. Je držitelem 

kvalifikačních osvědčení učitele lyžování se státní licencí, licenčním trenérem Alpských 

disciplín, trenérem atletiky, posilování a jachtingu. 

 
 



 

 

EVA ZEMANOVÁ působila na katedře TV VŠE od 

1. 10. 1983 do 31. 07. 1984 

Na katedře TV absolvovala studijní stáž, vyučovala basketbal. 

Byla hráčkou basketbalového týmu Slavia VŠ Praha, účastníkem 

celostátní basketbalové 1. ligy. 

S basketbalovým reprezentačním týmem ČSSR vybojovala 6. 

místo na Mistrovství Evropy v roce 1983 v Budapešti. 

 

 

 

 

 

PAEDDR. BORIS BŘEZÁK působil na katedře TV a 

CTVS VŠE od 1. 10. 1984 do 15. 09. 1995 
V oblasti sportovních aktivit se od mládežnických kategorií 

aktivně věnoval fotbalu. Věnoval se i trenérské páci se 

zahraničním angažmá ve SRN. 

Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze 

s aprobací tělesná výchova a občanská nauka, se specializací na 

míčové sporty. Ve fotbale je držitelem trenérské licence. 

Rigorózní zkoušku vykonal v oboru Teorie a didaktika tělesné 

výchovy. 

Po nástupu na KTV VŠE vyučoval sportovní přípravu, fotbal, 

plavání a vedl výuku neplavců. Na letních kurzech vyučoval na 

kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích a na kurzech neplavců. Při 

zimních kurzech vyučoval na kombinovaných kurzech sjezdového a běžeckého lyžování. 

Byl hráčem fotbalového týmu zaměstnanců VŠE. V rámci Rektorských sportovních dnů VŠE 

zajišťoval organizaci fotbalových turnajů s účastí týmu absolventů VŠE. Ve VŠTJ Ekonom 

vykonával funkci předsedy TJ.  

Po odchodu z pracoviště působil v managementu FK Sparta Praha. 

 

 
 

 

MILAN KOLLÁR působil na katedře TV VŠE od 

1. 10. 1985 do 30. 6. 1986 

 

Na katedře TV VŠE vyučoval fotbal. 

Působil jako trenér fotbalových prvoligových týmů celostátní ligy 

a působil jako trenér na zahraničním angažmá v Kostarice. 

 

 

 
 

 



 

 

MGR. MIROSLAV LIBRA působí na katedře TV a CTVS 

VŠE od 1. 1. 1987 

Závodně provozoval sportovní gymnastiku a lyžování. Po maturitě 

na Sportovním gymnáziu v Přípotoční v Praze vystudoval v roce 

1984 učitelský obor tělesná výchova a branná výchova se 

specializací sportovní gymnastiky na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu UK v Praze. Během základní vojenské služby působil 

v Rudé hvězdě Praha u volejbalových oddílů. V letech 1984-1988 

byl členem realizačního týmu reprezentačního volejbalového 

družstva žen ČSSR. V roce 1985 nastoupil na katedru TV 

Přírodovědecké fakulty UK v Praze a v roce 1987 přešel na katedru 

TV VŠE v Praze. Zde vykonával v letech 1990-1994 post 

zástupce vedoucího katedry TV a v letech 1994-2012 zástupce ředitele CTVS. V rámci 

semestrální výuky vyučuje tenis, volejbal a sportovní gymnastiku. Ve výukových hodinách 

sportovní gymnastiky připravuje studenty pro akademickou reprezentaci školy s účastí na 

Českých akademických hrách. Ve volejbalové sekci sestavuje reprezentační volejbalový tým 

studentek VŠE. S týmem se účastní kvalifikačních turnajů Přeboru Prahy a při postupu vede 

tým na Akademickém mistrovství ČR a později na Českých akademických hrách. 

Na letních sportovních kurzech vyučuje na turistických kurzech na Slovensku, na kurzech vodní 

turistiky, na herních kurzech s programem kombinací míčových sportů a na outdoorových 

kurzech v Dobronicích. Na zimních kurzech vede výuku sjezdového lyžování, zaměřuje se na 

specializované kurzy s programem běžeckého lyžování a snowboardingu. Působil i na 

specializovaných kurzech skialpinismu. S kolegy pracoviště se zúčastnil cyklistického 

semináře v Rakousku se stoupáním pod vrchol Grossglockneru. Byl členem lyžařského 

běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE s účastí na několika ročnících Krkonošské 

sedmdesátky.  

Je členem výboru VŠTJ Ekonom a spolupracuje na činnosti VŠEsportovního oddílu VŠTJ 

Ekonom při organizování akcí pro zaměstnance a absolventy školy. Organizačně a výukově se 

podílí na kurzu outdoorových aktivit pro absolventy školy. Spolupracuje na organizaci závodů 

outdoorových aktivit Akademického mistrovství ČR v survivalu, Nočního orientačního běhu, 

orientačního závodu na horských kolech a Pražského parkového survivalu. Ve vysokoškolském 

sportu pracuje jako člen sportovně technické komise sportů v přírodě ČAUS. Je členem 

lektorského sboru Asociace Českého svazu snowboardingu. 
 

 

PHDR. JAROSLAVA OTÁHALOVÁ 

(ŘIMNÁČOVÁ) působila na katedře TV a CTVS VŠE od 

1. 5. 1989 do 31. 12. 2008 

Absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze 

učitelský obor tělesná výchova a branná výchova. V průběhu 

studia působila jako vědecká pomocná síla na katedře 

biomechaniky FTVS UK. Po absolvování pracovala na Úřadu 

bezpečnosti práce, kde se zabývala dopadem pracovní činnosti na 

zdraví jedince a prevencí poruch pohybového systému organismu. 

Vyučovala na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty UK 

v Praze. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence


Po příchodu na katedru TV VŠE vyučovala moderní formy gymnastiky, aerobik a zaměřila se 

na výuku zdravotního plavání a zdravotní tělesné výchovy. Zaměření na zdravotní aspekt 

jedince se stal jejím profesním i životním přesvědčením.  Osvojila si dovednosti a znalosti 

v oboru fyzioterapie s rehabilitační odborností podle metody Ludmily Mojžíšové. Získanou 

kvalifikaci využívala při pedagogickém působení se studenty při výuce zdravotní tělesné 

výchovy.  

Na katedře TV VŠE se zasloužila na vypracování komplexního výukového programu kurzu 

COMBI, který obsahoval volný výběr kombinace aktivit aerobiku, pilates, zdravotního cvičení, 

posilování, strečinku, aquaaerobiku a plavání. Na tento semestrální program navazoval letní 

kurz s realizací zásad racionální výživy v kombinaci s programem sportovních aktivit. 

 

 

OLDŘICH PAVLÍČEK působil na katedře TV VŠE od 

29. 6. 1990 do 31. 5. 1996 

Vystudoval v roce 1971 dálkově Fakultu tělesné výchovy a sportu 

UK v Praze, jednooborové studium tělesné výchovy se 

specializací na pohybovou rekreaci. V průběhu studia 

spolupracoval na katedře sportu a pohybu v přírodě FTVS UK 

s asistentem PhDr. Jaroslavem Cihlářem při výuce cyklistiky a 

zajišťoval servis školních jízdních kol. Byl hráčem 

basketbalového týmu Asistenti FTVS s účastí týmu v soutěži 

pražského přeboru. 

Po absolvování FTVS UK se věnoval pedagogické činnosti 

učitele tělesné výchovy se zkráceným úvazkem na základní škole 

a na odborném učilišti dopravním v Praze. Současně externě 

spolupracoval na FTVS UK při výuce na katedře sportovních her a pohybové rekreace. Od roku 

1972 působil jako kustod a vedoucí Nosticovy tělocvičny FTVS v Praze 1 na Kampě. 

S nástupem na katedru TV VŠE absolvoval trenérské kurzy tenisu a softbalu. Softbal byl 

následně zařazen do nabídky vyučovaných semestrálních předmětů. Dále vyučoval basketbal, 

tenis, volejbal, a zdravotní plavání. Na letních kurzech vyučoval na všeobecných kurzech 

v Dobronicích a na specializovaných volejbalových a cyklistických kurzech. V rámci zimních 

kurzů vyučoval na kombinovaných kurzech sjezdového a běžeckého lyžování a vyučoval na 

kurzech lyžování s programovým doplněním o volejbal a plavání. 

S kolegy pracoviště se zúčastnil cyklistického semináře v Rakousku se stoupáním pod vrchol 

Grossglockneru. 

Po odchodu z pracoviště se zaměřil na živnostenskou činnost a poskytování servisních služeb 

jízdních kol. Tímto se naplnil jeho životní sen, kdy cyklistika se stala jeho koníčkem.  Pokračuje 

ve spolupráci s členy tenisového oddílu VŠTJ Ekonom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PAEDDR. JIŘÍ HUŠEK působil na katedře TV VŠE od 

1. 1. 1990 do 21. 6. 1993 

 

Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Před 

příchodem na katedru TV VŠE byl vedoucím katedry branné 

výchovy VŠE v Praze. 

Po nástupu na katedru TV VŠE vyučoval plavání. Na letních 

kurzech vyučoval na všeobecných kurzech v Dobronicích a na 

zimních kurzech vyučoval na kombinovaných kurzech 

sjezdového a běžeckého lyžování. 

S kolegy pracoviště se zúčastnil cyklistického semináře 

v Rakousku se stoupáním pod vrchol Grossglockneru.  

 

 

PAEDDR. IRENA STEJSKALOVÁ (BAČINOVÁ) 
působila na katedře TV a CTVS VŠE od 1. 10. 1991 do 30. 

9. 2014 

Absolvovala v roce 1981 Fakultu tělesné výchovy a sporu UK 

v Praze, obor učitelství s aprobací tělesná výchova a biologie. 

Studovala specializaci moderní gymnastiky. V průběhu studia 

spolupracovala na katedře gymnastiky FTVS UK na autorské 

tvorbě při sestavách pohybových skladeb. Jako členka 

reprezentačního družstva studentek fakulty tělesné výchovy a 

sportu a autorka pohybové skladby družstva na Akademickém 

mistrovství ČR 1979 vybojovala titul akademické mistryně 

v moderní gymnastice. 

Po nástupu na katedru TV VŠE vyučovala moderní formy 

gymnastiky, aerobik a aerobik plus. Její osobní a profesní angažovanost ve sportovním odvětví 

aerobikových cvičení byla podnětem pro zavedení semestrální výuky předmětu aqua aerobiku. 

Vyučovala na zimních kurzech sjezdového lyžování, snowboardingu a specializovaném kurzu 

běžeckého lyžování. Při letních kurzech vyučovala na kurzech s kombinovanou programovou 

náplní v Dobronicích. Náplň těchto kurzů rozšířila o nabídku doplňkových pohybových 

cvičení. Organizačně a výukově zajišťovala letní zahraniční kurzy v Chorvatsku s náplní 

aerobiku, aquqaerobiku, cykloturistiky a volejbalu. 

V oblasti mimo výukové činnosti zajišťovala organizačně a vytvářela podmínky pro cvičení 

studentek v průběhu semestru na zájmových kurzech aerobiku. Z jejího podnětu vznikla tradice 

pořádání „Aerobikových sobot“, se cvičením pro studentky a zaměstnankyně školy. Tato 

cvičení zajišťovala společně s kolegyněmi aerobikové sekce pracoviště. Na tyto aerobikové 

soboty později navázaly cvičení „Fitness day“. 

Za svého působení na VŠE převzala vedení cvičení zaměstnankyň školy. 

V rámci spolupráce CTVS VŠE a U3V VŠE vyučovala na letních sportovních kurzech U3V v 

Dobronicích. Byla členkou lyžařského běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE s účastí na 

několika ročnících Krkonošské sedmdesátky. 

Pracovala ve výboru VŠTJ Ekonom a jako tajemnice oddílu rekreační tělesné výchovy VŠTJ 

Ekonom. 



 

 

MGR. JINDRA MUSILOVÁ (HOLÁ) působí na CTVS 

VŠE od 1. 1. 1995 

Sportovním aktivitám se věnovala od mládí. Navštěvovala 

Základní školu Nedvědovo náměstí v Praze-Podolí s rozšířenou 

výukou o předmět Sportovní plavání. Závodně začala plavat od 6. 

třídy a v juniorské kategorii jako členka oddílu Slavia VŠ Praha. 

V letech 1971 a 1972 získala titul juniorské mistryně ČSSR 

v plavání. Byla členkou juniorské reprezentace ČSSR s účastí na 

mezinárodních závodech. 

Věnovala se i volejbalu a byla vybrána v dorostenecké kategorii do 

Střediska vrcholového sportu mládeže v oddíle Slavia VŠ Praha. 

Po přestupu do vyšší věkové kategorie hrála za Slavii VŠ Praha 

s družstvem žen 1. národní volejbalovou ligu. Závodní volejbalovou kariéru zakončila jako 

hráčka týmu TJ Slavoj Praha ve 2. lize.  

V roce 1983 zakončila studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze, učitelský obor 

tělesná výchova a branná výchova, specializaci volejbal. 

Po absolvování nastoupila do TJ Slavoj Praha, kde pracovala na postu sekretáře a metodika 

jednoty. Současně pracovala na Sportpropagu ČSTV, kde se zabývala organizováním školení 

trenérů a cvičitelů.  

V roce 1992 a 1993 působila jako externistka na FTVS UK na katedře plaveckých sportů.  

V letech 1993 a 1994 na katedře TV fakulty strojní ČVUT v Praze vyučovala volejbal a 

lyžování jako semestrální předmět. Vyučovala zde i na letních kurzech a zimních lyžařských 

kurzech. 

Po příchodu na CTVS VŠE v Praze v roce 1995 vyučuje plavání a volejbal. Na letních kurzech 

v Dobronicích vyučuje na všeobecných kurzech a na herních kurzech s programovou 

kombinací míčových sportů. Vyučovala na specializovaných kurzech s volejbalovým a 

cykloturistickým programem. Organizačně a výukově zajišťuje letní zahraniční kurzy v Itálii. 

Při zimních kurzech vyučuje na kombinovaných kurzech sjezdového a běžeckého lyžování. 

Organizačně a výukově zajišťuje i zimní zahraniční kurzy v Itálii. V rámci Rektorského 

sportovního dne organizuje volejbalový turnaj smíšených týmů studentů.   

Na výukových hodinách plavání sestavuje družstvo akademické reprezentace plavců VŠE a 

vede družstvo na Českých akademických hrách. S týmy studentů se pravidelně účastní 

plaveckých závodů Pražské vysokoškolské ligy. 

 

VENDULA ŠTĚPÁNKOVÁ (BENEŠOVÁ) působila 

na CTVS VŠE od roku 1995 do roku 1997 

 

Byla zaměstnána jako externí vyučující moderních forem 

gymnastiky. Spolupracovala při organizování a vedení cvičení 

na Aerobikových sobotách. 

V roce 1993 se zúčastnila soutěže a byla vyhlášena Miss aerobik 

cvičitelka ČR. 

 

 

 



 

 

MGR. ING. RADEK FIALA působí na CTVS VŠE od 

15. 05. 1996 

V letech 1986-1990 vystudoval Fakultu národohospodářskou 

Vysoké školy ekonomické v Praze. V průběhu studia byl členem 

basketbalového reprezentačního týmu školy. V letech 1990–1994 

studoval obor sportovní trenérství na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu UK v Praze se specializací na basketbal. Během studia na 

FTVS UK působil jako hrající trenér u basketbalového týmu FTVS 

Sport Praha.  

Po absolvování nastoupil jako trenér basketbalu na Gymnázium 

Přípotoční se sportovní přípravou. 

Po příchodu na CTVS VŠE v roce 1996 vyučuje basketbal a tenis. 

Na letních kurzech vyučoval na všeobecných kurzech v Dobronicích. Orientoval se i na kurzy 

turistiky na Slovensku a vede herní kurzy s programovou kombinací míčových sportů. Při 

zimních kurzech vyučoval na kombinovaných kurzech sjezdového a běžeckého lyžování. 

Orientoval se na vedení a výuku specializovaného kurzu s programem běžeckého lyžování, 

vede kurzy Sportovní přípravy s možností kombinace výběru z nabízené škály sportovních 

aktivit. V rámci Rektorského sportovního dne organizuje basketbalový turnaj smíšených týmů 

studentů. Sestavuje reprezentační basketbalové týmy VŠE mužů i žen. Týmy vede na 

Oblastních přeborech Prahy a při postupu na Českých akademický hrách. V letech 2009, 2010 

a 2011získal tým žen titul akademických mistryň ČR v basketbale a v letech 2009, 2011 a 2013 

tým mužů vybojoval druhá místa. 

CTVS VŠE zastupuje v Akademickém senátu VŠE, do kterého byl opakovaně zvolen a působil 

zde od roku 2006 po čtyři volební období. 

V letním období organizačně zajišťuje rekreaci zaměstnanců VŠE ve sportovním středisku 

Dobronice. Byl členem lyžařského běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE s účastí na 

několika ročnících Krkonošské sedmdesátky. 

Angažoval se ve výboru VŠTJ Ekonom, kde působil jako ekonom a metodik jednoty. 

V tenisovém oddíle VŠTJ Ekonom navázal na organizování tradičního turnaje Třebešínský 

kanár, pracoval ve výboru oddílu a od roku 2015 zastává funkci předsedy oddílu. 

Pro pedagogickou a trenérskou činnost v basketbale a tenise získal kvalifikační trenérské 

licence A. V basketbalovém týmu mužů FTVS Sport Praha, později přejmenovaný na BK 

Libochovice působil v letech 1990-2000 jako hrající trenér a s týmem postoupil ze 

soutěže pražské divize do II. basketbalové ligy. V období 1996-1999 byl současně trenérem 

basketbalového týmu žen BK Libochovice, který byl účastníkem Ženské basketbalové ligy. 

V soutěžní sezoně 1995-1996 a 2003-2004 byl trenérem basketbalového týmu mužů Dukly 

Praha s účastí v I. lize. V roce 2005 byl trenérem armádního basketbalového výběru ČR na 

Mistrovství světa armád v Bruselu. V soutěžních sezonách 2000-2002 působil jako trenér u 

basketbalového týmu mužů BK Kaučuk Kralupy s účastí v II. lize. Od roku 2006 byl trenérem 

u basketbalového týmu žen Sokola Nusle Praha, se kterým v roce 2011 jako vítěz I. ligy 

postoupil do Ženské basketbalové ligy. V této soutěži ŽBL tým již pod hlavičkou BLK VŠE 

Praha absolvoval dvě sezony na palubovce domácího hřiště ve Sportovní hale VŠE Na 

Třebešíně. Basketbalové profesní zkušenosti uplatňuje od roku 2016 jako externí učitel FTVS 

UK na katedře sportovních her při výuce basketbalu. Působí i jako tenisový trenér ve 

společnosti Tennis Academy Kladno. 



 

 

MGR. ZUZANA PIHEROVÁ působila na CTVS VŠE od 

1. 3. 1998 do 28. 02. 2001. 

Vyučovala aerobik a volejbal. Na letních kurzech vyučovala na 

všeobecných kurzech v Dobronicích a vyučovala na zimních 

lyžařských kurzech. 

 

 

 
 

 

 

PAEDDR. VLADAN VEBR působil na CTVS VŠE od 

1. 9. 1998 do 30. 8. 2018 

Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze, 

metodicko-organizační směr, specializaci pohybová rekreace. 

Pedagogické činnosti se věnoval od mládí jako vedoucí letních i 

zimních dětských táborů a působil jako cvičitel i učitel různých 

sportovních odvětví. Získal řadu kvalifikací k vedení 

tělovýchovného procesu na rekreační úrovni. Vlastní bohatou 

sportovní činnost ve sportovní gymnastice, lyžování, 

windsurfing nebo triatlonu na výkonnostní nebo rekreační úrovni 

spojoval s činností organizační a tvůrčí v pohybových skladbách. 

Zúčastnil se světové gymnaestrády v Amsterodamu v roce 1991. 

Po dokončení studia byl profesionálním i dobrovolným pracovníkem ČSTV. Do roku 1990 

pracoval v Tělovýchovné škole ČÚV ČSTV a následně ve společnosti Sazka a.s., jako 

specialista pro vzdělávání. V 90 letech byl učitelem lyžování ve Skischule Arlberg, St. Anton 

v Rakousku. 

Po příchodu na CTVS VŠE v roce 1998 vyučoval badminton, plavání, posilování, rekreační 

sporty, volejbal a na letních i zimních kurzech. Na fakultě podnikohospodářské VŠE vyučoval 

předmět Sport v manažerské praxi a vyučoval na kurzech U3V VŠE. V letech 2007 a 2008 se 

podílel na projektu Vzdělávacího programu pro sociálně znevýhodněné osoby před vstupem na 

trh práce z Operačního programu MŠMT Rozvoj lidských zdrojů, který realizovalo CTVS VŠE 

s názvem Start do života. 

Působil na letních i zimních rekreacích zaměstnanců VŠE a jejich dětí v Dobronicích, na 

Mariánské a v Nicově. 

Svoje zkušenosti využil jako tajemník VŠTJ Ekonom v letech 2001 až 2014 a organizačně 

zajišťoval chod VŠEsportovního oddílu. Byl členem výkonného výboru pražského 

vysokoškolského sportu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MGR. TOMÁŠ PACHL působí na CTVS VŠE od 

1. 9. 1998 

Na závodní úrovni se věnoval sjezdovému lyžování v TJ Tempo 

Praha, sportovní gymnastice v TJ Rudá hvězda a florbalu v oddíle 

P.CA Milada. 

V roce 1991 absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze, učitelský obor tělesná výchova se specializací sportovní 

gymnastiky. Po ukončení studia na FTVS nastoupil na 

Gymnázium Sladkovského, kde v letech 1992-1996 byl učitelem 

tělesné výchovy. V letech 1993-1997 působil na Vyšší odborné 

škole sociálně pedagogické a teologické JABOK. Vedl zde 

semestrální výuku tělesné výchovy a spolupracoval na přípravě výukových programů a tvorbě 

osnov. Zkušenosti z vlastní sportovní činnosti a studia specializace sportovní gymnastiky 

uplatňuje od roku 1993 jako externí vyučující na katedře tělesné výchovy Akademie múzických 

umění v Praze. Vyučuje akrobacii a aplikovanou akrobacii na katedrách herectví a 

alternativního divadla. Vyučuje zde na  letních a zimních sportovních kurzech. 

Po příchodu na CTVS VŠE vyučoval moderní sporty v přírodě, fotbal a basketbal. Zkušenosti 

ze závodního florbalu využívá při výuce florbalu. Sestavoval reprezentační florbalový tým VŠE 

žen a tým vedl na Oblastních přeborech Prahy a při postupu na Českých akademických hrách. 

Byl spoluzakladatelem a působil při vedení oddílu florbalu VŠTJ Ekonom. Na letních 

sportovních kurzech vyučoval na kurzech s náplní outdoorových aktivit na Suchomelu a na 

kurzech s cyklistickým programem. Spolupracuje při organizování specializovaných 

outdoorových kurzů v Dobronicích. Vyučoval na letních zahraničních kurzech v Itálii se 

všeobecnou sportovní náplní. Na zimních sportovních kurzech vede výuku na kurzech s 

kombinací sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a snowboardingu. Vede výuku na 

lyžařských kurzech ve Francii v oblasti Savojských Alp. 

V letech 2007 a 2008 se podílel na projektu Vzdělávacího programu pro sociálně znevýhodněné 

osoby před vstupem na trh práce z Operačního programu MŠMT Rozvoj lidských zdrojů, který 

realizovalo CTVS VŠE s názvem Start do života. 

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE se v letech 2008-2015 podílel na přípravě a výuce 

předmětu Sport v manažerské praxi. 

Od roku 2014 vykonává funkci ředitele Centra tělesné výchovy a sportu VŠE. 

Ve VŠTJ Ekonom převzal vedení VŠEsportovního oddílu pro absolventy školy 

s organizováním sportovního kurzu ve středisku Dobronice 

Od roku 2004 je jednatelem společnosti Vapiti s.r.o., která se zabývá organizací a realizací 

firemních a sportovních akcí, marketingových kampaní a poradenstvím v oblasti event 

managementu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MGR. TOMÁŠ VANĚK působí na CTVS VŠE od 1. 9. 

1999 

Sportovním aktivitám se věnoval od mládežnických kategorií. 

S týmem HC Kolín vybojoval dorostenecký titul mistra ČR 

v ledním hokeji. Na republikových mistrovstvích v karate 

v juniorské i seniorské kategorii získal několika násobně titul mistr 

ČR. Byl reprezentantem ČR v karate s účastí na mistrovství 

Evropy, kde vybojoval 5. místo. 

Závodně se začal věnovat disciplínám přírodního víceboje a 

vybojoval několika násobně titul mistra ČR v survivalu 

jednotlivců i dvojic. Jako člen týmu Sportovní Club Adventure  

race se účastní více denních expedičních outdoorových závodů 

Adventure race. Je několika násobný medailista jednotlivých 

závodů evropského i světového poháru. V roce 2017 vybojoval s týmem celkové vítězství 

v Evropském poháru závodů Adventure race. S týmem se zúčastnil Mistrovství světa 

v Adventure race na Novém Zélandu, v Brazílii, v Kostarice a v Portugalsku. Na mistrovství 

světa v roce 2006 ve Švédsku vybojovali 8. místo.  

Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze oboru Tělesná výchova a sport se 

zaměřením na učitelství tělesné výchovy a trenérství se specializacemi úpolové sporty a sporty 

v přírodě. Absolvoval studijní program management sportu a kondiční specialista. 

V průběhu studia reprezentoval fakultu na Akademických mistrovstvích ČR v bazénovém 

potápění a závodech horských kol MTBO. 

Získané odborné vzdělání a zkušenosti z vlastních sportovních aktivit přenáší do pedagogické 

a organizační činnosti na pracovišti. Profesně se zaměřuje při výuce a organizování 

specializovaných kurzů na oblast outdoorových aktivit.  

V rámci semestrální výuky vyučuje outdoorové sporty, sebeobranu, hokej a sportovní lezení. 

Předmět outdoorové sporty po jeho příchodu získal u studentů na atraktivnosti díky 

extrémnějšímu zaměření nabízených sportovních aktivit.  

Na zimních sportovních kurzech vede výuku na kurzech s kombinací sjezdového lyžování, 

běžeckého lyžování a snowboardingu. Spolupracuje při zajištění kurzů se 

specializovaným programem běžeckého lyžování. Převzal pokračování při organizačním 

zajištění a výuce na tradičním kurze skialpinismu na Slovensku. Nabídku zimních kurzů rozšířil 

o kurz lezení na ledu.  Na letních sportovních kurzech vyučuje na dobronických kurzech 

s kombinovanou sportovní náplní, kde připravuje závody outdoorových aktivit. Spolupracuje 

při organizování specializovaných outdoorových kurzů v Dobronicích.  V rámci letních kurzů 

se zaměřil na rozšíření nabídky o zahraniční kurz vysokohorské turistiky s kombinací 

kanoistiky ve Slovinsku a kurzu horských kol na Korsice. 

V rámci Rektorského sportovního dne se podílí na zajištění sportovní aktivity v kanoistice 

Splutí Sázavy.  

Po příchodu na pracoviště směřoval své aktivity i na činnost ve VŠTJ Ekonom, kde založil oddíl 

outdoorových sportů, známý pod názvem EPO, Ekonom Praha Outdoor. Spolupracuje na 

zajištění také již tradičního závodu v Nočním orientačním běhu v lokalitách okolí Prahy a 

orientačního závodu na horských kolech. 



Ve vysokoškolském sportu pracuje jako předseda sportovně technické komise sportů v přírodě 

ČAUS. Zajišťuje organizaci závodů outdoorových aktivit Akademického mistrovství ČR 

v survivalu a Pražského parkového survivalu. 

Podílí se na organizaci zimních dětských táborů zaměstnanců VŠE s výukou lyžování. 

Byl členem lyžařského běžeckého družstva učitelů katedry TV VŠE s účastí na několika 

ročnících Krkonošské sedmdesátky. 
 

 

PETRA FOŘTOVÁ působila na CTVS VŠE od 

1.  9.  2001 do 30. 11. 2001. 

 

 

Během krátkého působení vyučovala aerobik a volejbal. 

 

 

 
 

 

MGR. FILIP JETTMAR působil na CTVS VŠE od 

1. 2. 2002 do 9. 11. 2005 

Od mládí se věnoval šermu ve sportovním oddíle USK Praha. 

Byl dlouholetým reprezentantem ČR v šermu s účastí na 

mistrovství světa. Na národních mistrovstvích získal řadu 

medailových umístění. 

Absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor tělesná 

výchova a matematika. V průběhu studia reprezentoval fakultu 

na Akademických mistrovstvích ČR v šermu. V letech 1997 a 

1999 vybojoval titul Akademického mistra ČR v šermu fleretem, 

v letech 1995, 1997 a 1998 vybojoval titul Akademického mistra 

ČR v šermu šavlí. V období let 1995 až 2002 byl ještě pětkrát 

akademickým vicemistrem ČR v šermu a třikrát se umístil na třetím místě. 

Před dokončením studií pracoval na CTVS VŠE jako externí zaměstnanec na pozici kustoda 

tenisového areálu Na Třebešíně. 

Po nástupu na CTVS VŠE vyučoval fotbal, squash a převzal výuku šermu společně s vedením 

a trenérskou prací v šermířském oddíle VŠTJ Ekonom. Sestavoval reprezentační družstva 

studentů školy v šermu pro účast na Akademických mistrovstvích ČR. 

Spolupracoval při vybudování vlastní specializované tělocvičny pro výuku sportovního šermu 

v objektu menzy na Jarově. Vyučoval na letních sportovních kurzech s kombinovanou 

programovou náplní v Dobronicích a na zimních lyžařských kurzech. 

S fotbalovým týmem učitelů pražských vysokých škol reprezentoval na Evropských 

učitelských univerzitních hrách v Řecku. 

V oblasti vysokoškolského sportu pracoval jako člen sportovně technické komise šermu ČAUS 

a trenér akademické reprezentace šermířů ČR. Organizačně zajišťoval účast reprezentace na 

mezinárodních akademických turnajích v šermu v zahraničí. 

Po odchodu z pracoviště působí na pozici generálního manažera ve společnosti Golf Club 

Hodkovičky.  



 

 

MGR. IVA VEBEROVÁ (KOPSOVÁ) působí na CTVS 

VŠE od 1. 9. 2002 
Sportovním aktivitám se věnovala od mládežnických kategorií. 

Aktivní závodní činnost provozovala ve sportovní disciplínách 

triatlonu a kvadriatlonu. Působila jako trenérka v letech 1996-2004 

v Triatlon sportklub Praha a v letech 2000-2004 ve Sportovním 

centru mládeže Českého svazu triatlonu. 

V roce 1999 absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze, obor trenérství se specializací na vytrvalostní víceboje-

triatlon. Po absolvování vysoké školy pracovala na Univerzitě 

Karlově v Praze na katedrách tělesné výchovy Přírodovědecké 

fakulty a Právnické fakulty. 

V roce 2002 nastoupila na Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE, kde vedla semestrální kurzy 

aerobiku plus a nyní fitness. Dále vede kurzy posilování a vyučuje plavání. Od roku 2017 je 

garantem předmětu a vyučuje zdravotní tělesnou výchovu.  

Absolvovala specializované kurzy Funkční trénink, Bosu, Slow Toning, Fitball a overbal, kde 

získala kvalifikační osvědčení k vedení výukových předmětů. 

Na zimních sportovních kurzech vede výuku na kurzech sjezdového a běžeckého lyžování. 

Podílí se na vedení letních sportovních kurzů se všesportovním programem i specializovaného 

outdoorového kurzu. Připravovala pestrou nabídku sportovních aktivit na zahraničních kurzech 

v Chorvatsku v letech 2003-2005 a od roku 2010 v Itálii. 

V roce 2012 převzala organizační zajištění semestrálních zájmových kurzů Fitness pro 

studenty, zaměstnance a absolventy školy. Organizačně zajišťuje i zájmové kurzy Krav magy 

a Thai boxu. 

 
 

 

MGR. JANA PACÁKOVÁ působila na CTVS VŠE od 

16. 2. 2004 do 30. 9. 2013. 

Po maturitě na obchodní akademii v Praze studovala Akademii 

tělesné výchovy a sportu Palestra s.r.o.. Zde získala kvalifikační 

osvědčení k vedení tělovýchovného procesu jako instruktor 

fitcentra, cvičitel zdravotní tělesné výchovy, cvičitel plavání a 

kvalifikaci sportovního maséra. 

Následně nastoupila ke studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

UK v Praze, kde vystudovala obor tělesná výchova a sport se 

specializací aerobic. FTVS UK reprezentovala na Akademických 

hrách ČR ve sportovních disciplínách aerobiku a ve florbale. 

S florbalovým akademickým týmem FTVS UK vybojovala titul 

akademické mistryně ČR. V roce 2003 byla členkou akademického družstva na 12. světové 

gymnaestrádě v Lisabonu. V závěru vysokoškolského studia spolupracovala externě s CTVS 

VŠE jako lektorka aerobiku. Po promoci nastoupila na CTVS VŠE jako asistentka a vyučovala 

posilování, plavání, aerobik, aerobik plus a florbal. Zapojila se do organizování Aerobikových 

sobot.  



Její osobní angažovanost se závodní činností ve sportovním odvětví Thai boxu byla podnětem 

pro zavedení semestrální výuky předmětu Thai box. V objektu menzy na Jarově zajistila 

vybudování cvičebního prostoru s materiálním zázemím a od roku 2006 tento předmět 

vyučovala. Při letních kurzech vyučovala na všeobecných kurzech v Dobronicích. Orientovala 

se i na specializované kurzy turistiky na Slovensku a na herní kurzy s programovou kombinací 

míčových sportů. Při zimních kurzech vyučovala sjezdové lyžování a učila a na 

specializovaných kurzech běžeckého lyžování. 

Ke sportovním aktivitám, kterým se věnovala, patří již zmíněný Thai box. Byla členkou a 

závodila za klub Hanuman gym Praha s bilancí šesti zápasů. V roce 2007 vybojovala ve své 

kategorii druhé místo na Poháru evropských zemí v Singenu ve SRN.  

Dalším sportem, kterému se věnovala na výkonnostní úrovni byl florbal. Byla hráčkou klubů 

florbalové extraligy RFK Pohoda Praha, 1. HFK Děkanka a FBC Crazy girls Liberec. S tímto 

klubem vybojovala v roce 2004 mistrovský titul.  

S kolektivem CTVS udržuje kontakty i po odchodu z pracoviště při společenských setkáních. 

 
 

 

MGR. PAVEL DVOŘÁK působí na CTVS VŠE od 

1.  8. 2005 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých 

Budějovicích, aprobace tělesná výchova a španělský jazyk. Po 

absolvování nastoupil jako učitel tělesné výchovy na Střední 

průmyslové škole Na Třebešíně. V letech 2001-2002 působil jako 

vedoucí posilovny na Ústavu tělesné výchovy a sportu na ČVUT 

v Praze. 

Po nástupu na CTVS VŠE se zapojil do výuky semestrálních 

předmětů sportovních specializací volejbalu, fotbalu, malého 

fotbalu, plavání a posilování. Osobní angažovanost v odvětví 

sportovního potápění byla podnětem pro zavedení výuky předmětu 

sportovního potápění. V návaznosti na semestrální výuku organizuje letní kurz sportovního 

potápění. Při letních kurzech organizačně a výukově vede turistické kurzy na Slovensku 

v Nízkých Tatrách v oblasti Slovenského ráje a vyučuje na kurzech s kombinovanou 

programovou náplní a na specializovaném outdoorovém kurzu v Dobronicích. Spolupracuje při 

výuce letního cyklistického kurzu Babí léto a na kurzu windsurfingu a cykloturistiky na Lipně. 

Vyučoval na specializovaných kurzech s volejbalovým a cykloturistickým programem. Při 

zimních kurzech vyučuje na kombinovaných kurzech sjezdového a běžeckého lyžování a 

vyučoval na kurzech lyžování s programovým doplněním o volejbal a plavání. 

Převzal organizační zajištění semestrálních zájmových kurzů posilování pro studenty, 

zaměstnance a absolventy školy. Na výukových hodinách fotbalu sestavuje reprezentační týmy 

studentů školy pro účast na Českých akademických hrách. V roce 2015 tým vybojoval titul 

Akademický mistr ČR ve fotbale. S týmy sestavenými v jednotlivých letech se zúčastňuje 

zahraničních univerzitních turnajů. V letech 2011 a 2012 týmy VŠE vybojovali vítězství na 

turnaji MERCURIAL organizovaném ekonomickou univerzitou H. E. C. Paris 

Při společenských akcích pracoviště se podílí na hudební produkci hrou na kytaru. 

Od mládežnických kategorií se věnoval fotbalu, kdy v letech 1983-1994 byl hráčem FC Junior 

Praha, v letech 1995-2001 hráčem FC Lokomotiva České Budějovice a od roku 2002 do roku 

2015 hrál za tým FC Tempo Praha. 



 

 

PAEDDR. IVANA SCHMIDTOVÁ (STŘÍTESKÁ) 

působí na CTVS VŠE od 13. 10. 2005 
Sportovním aktivitám se věnovala od mládí, kdy se stala držitelkou 

mistrovské výkonnostní třídy ve sportovní gymnastice a v roce 

1972 získala titul nejlepší sportovec okresu Beroun. Absolvovala 

Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze, učitelský obor 

tělesná výchova a základy společenských věd se specializací 

sportovní gymnastiky. V průběhu studia byla členkou 

reprezentačního týmu FTVS UK na akademických mistrovstvích 

ČSSR.  Po absolvování učila tělesnou výchovu a psychologii na 

středních školách v Praze a jako výchovná poradkyně se 

angažovala v prevenci rizikového chování mládeže.  

Na Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE nastoupila v roce 2015 a vyučovala aerobik, aerobik 

plus a plavání. Byla propagátorkou cvičení Pilates a stala se garantem tohoto předmětu. 

Absolvovala specializované kurzy Pilates, Pilates s náčiním, Body styling a Fit ball na kterých 

získala kvalifikační osvědčení pro výuku předmětu pilates. Vyučuje na zimních 

kombinovaných kurzech sjezdového a běžeckého lyžování a snowboardingu. Při letních 

kurzech vyučuje na kurzech s kombinovanou programovou náplní v Dobronicích. 

Na fakultě podnikohospodářské VŠE vyučovala předmět Sport v manažerské praxi. Na 

sportovních kurzech U3V VŠE vyučovala jako trenérka paměti psychomotorická cvičení. 

V letech 2007 a 2008 se podílela na projektu Vzdělávacího programu pro sociálně 

znevýhodněné osoby před vstupem na trh práce z Operačního programu MŠMT Rozvoj 

lidských zdrojů, který realizovalo CTVS VŠE s názvem Start do života. Zde využila své 

předchozí odborné znalosti při přípravě a realizaci psychosociálních programů. Podílí se na 

zajištění seznamovacích kurzů pro studenty prvních ročníků VŠE. 

Pro zaměstnance VŠE a jejich děti vedla letní rekreace ve středisku Dobronice a zimní rekreace 

na Mariánské. Působila také na sportovních kurzech VŠEsportovního oddílu VŠTJ Ekonom pro 

absolventy školy. 
 

 

MGR. DANIEL KAŠPAR působí na CTVS VŠE od 

roku 2005 

Se sportovním šermem začínal v plzeňském Sokole v roce 1996, 

dříve se věnoval lehké atletice. Absolvoval Fakultu tělesné 

výchovy a sportu UK v Praze, jednooborové studium Tělesná 

výchova a sport. V průběhu studia reprezentoval FTVS UK na 

Akademických mistrovstvích v šermu a v roce 2001 vybojoval 

titul Akademický mistr ČR v šermu kordem. Reprezentoval 

Českou republiku na Světovém poháru v šermu v Heidenheimu, 

SRN a je vítězem několika mezinárodních turnajů v šermu. 

V letech 2014 a 2017 vybojoval titul Mistr ČR v šermu kordem 

v kategorii 30-40 let. 

Na CTVS VŠE působí od roku 2005 jako externí vyučující šermu. Ve výukových kurzech 

sestavuje reprezentační tým studentů školy s účastí na akademických mistrovstvích ČR. 



Ve VŠTJ Ekonom v oddíle šermu navázal na činnost šermířského mistra Radko Trohaře a 

Filipa Jettmara v oblasti trenérské i organizační. 

Pracuje na pozici vedoucího Sportovního centra mládeže TJ Dukla Praha, s činností zajišťující 

sportovní vyžití mládeže a přípravou nadějných jedinců pro vrcholový sport v moderním 

pětiboji. S reprezentačním mládežnickým týmem ČR do 18 let v moderním pětiboji se v roce 

2010 jako trenér zúčastnil Youth Olympic Games v Singapuru. 

Působí ve funkci místopředsedy Českého svazu moderního pětiboje, člena Komise vrcholového 

sportu a předsedy komise pro Rozvoj a vzdělávání. Je držitelem licence mezinárodního 

rozhodčího v moderním pětiboji. 

Spolupracuje s českým reprezentantem v šermu Alexandrem Choupenitchem jako osobní 

kondiční trenér. 

Ve volném čase se učí japonsky a je účastníkem vzdělávacího programu Sportovní diplomacie 

Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2009 se stal vice 

mistrem ČR ve stříhání ovcí. 
 

 

MGR. JOSEF PINTÍŘ působí na CTVS VŠE od 1. 9. 2006 
Aktivní závodní činnost provozoval ve sportovní disciplíně karate 

v oddíle Karate Horažďovice a SKBU Hostivař Praha. Je držitelem 

prvního mistrovského technického stupně, 1. danu Shotokan 

karate-do JKA. V letech 2000-2003 byl členem národního týmu 

JKA s účastmi na mistrovstvích Evropy a mistrovstvích světa. 

V roce 2002 na Mistrovství světa WSKA v Praze vybojoval 

v kumite s mužským týmem 5. místo. Je držitelem trenérské 

licence karate 1. třídy. V letech 1999 až 2003 byl trenérem karate-

do ve Sportovním klubu bojových uměni Hostivař. 

V roce 1997 začal studia na Akademie tělesné výchovy a sportu 

PALESTRA-Vyšší odborná škola, spol. s r.o., obor sportovní 

management a po ročním působení nastoupil na magisterské studium Fakulty tělesné výchovy 

a sportu UK v Praze, obor tělesná výchova a sport se specializací Karate-do. V průběhu studia 

působil jako cvičitel a školitel Kickbox aerobiku na Akademii cvičitelů a instruktorů při České 

asociaci Sport pro všechny. 

Po ukončení studia na FTVS UK v roce 2003 absolvoval jednoroční studium anglického jazyka 

na Oxford school of English. V letech 2004-2005 studoval akreditovaný rekvalifikační program 

oboru obchodní management na Bohemia Institut s.r.o.. 

Při aktivním zájmu o fitness aktivity absolvoval kurzy a získal kvalifikační osvědčení 

instruktora a lektora pro Thai-box-robics BASIC a ADVANCE, Chi-toning BASIC a 

ADANCE, Step BASIC, X-bike a Personal Trainer level I.. V letech 2004-2007 působil jako 

osobní trenér fitness ve společnosti Holmes Place s.r.o. Praha a Fitness Club hotelu Inter 

Continental. 

V roce 2009 nastoupil na Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE a v semestrální výuce vyučuje 

aerobic plus, fitness, posilování, sebeobranu a kanoistiku. 

Na zimních sportovních kurzech vede výuku na kurzech s kombinací sjezdového lyžování, 

běžeckého lyžování a na specializovaném kurze snowboardingu. Organizačně a výukově 

zajišťuje zimní lyžařské kurzy ve Francii v oblasti Savojských Alp. V této oblasti organizuje i 

lyžařské zájezdy pro zaměstnance školy. Spolupracoval při organizačním zajištění a výuce na 

tradičním kurze skialpinismu na Slovensku a vyučoval na kurze lezení na ledu.  Na letních 



sportovních kurzech vyučuje na specializovaných outdoorových kurzech a na kurzech se 

všeobecnou sportovní náplní v Dobronicích.  V rámci letních kurzů se zaměřil na rozšíření 

nabídky o zahraniční kurz vysokohorské turistiky s kombinací kanoistiky a cyklistiky ve 

Slovinsku. V návaznosti na semestrální výuku kanoistiky organizuje specializovaný letní kurz 

kanoistiky na umělém slalomovém kanálu v Českém Vrbném.  

Od roku 2012 na CTVS působí na pozici zástupce pro mimosemestrální kurzy a organizačně 

zajišťuje letní a zimní sportovní kurzy. 

Ve spolupráci s RPC VŠE se podílí na zajištění seznamovacích kurzů pro studenty prvních 

ročníků VŠE a podílí se na organizačním zajištění seznamovacích kurzů pro zahraniční 

studenty. 

Ve VŠTJ Ekonom spolupracuje při činnosti oddílu rekreační tělesné výchovy. 
 

 

MGR. LENKA PROCHÁZKOVÁ působí na CTVS VŠE 

od 16. 2. 2009 

Aktivní závodní činnost ve cvičeních fitness disciplínách 

provozovala v klubu Aerobic Dancers Kladno. V letech 2007, 2008 

a 2009 v kategorii senior step získala titul mistryně České 

republiky ve fitness týmech. Ve stejných letech reprezentovala 

Českou republiku ve fitness týmech v kategorii senior step a 

vybojovala tituly mistryně Evropy a mistryně světa. 

V roce 2007 absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze, obor trenérství se specializací gymnastika a zaměřením na 

sportovní aerobik. V průběhu studia reprezentovala FTVS UK na 

Akademických mistrovstvích ČR v aerobiku a byla členkou 

akademického družstva na světové gymnaestrádě. Absolvovala odborné kurzy se specializací 

různých druhů a forem aerobiku. Je držitelem trenérské licence I. třídy gymnastiky specializace 

sportovní aerobik a absolvovala trenérský kurz Dětský aerobic. 

Po absolvování působila na FTVS UK v Praze na katedře gymnastiky jako externí vyučující 

oboru zdravotní tělesná výchova. 

V roce 2009 nastoupila na Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE a v semestrální výuce vedla 

výuku zdravotní tělesné výchovy, posilování a aerobiku plus. Po změně názvu předmětu 

aerobiku plus na fitness vyvolané potřebami obsáhnout rozšiřující se spektrum forem cvičení 

se stala garantem předmětu fitness. S vyučujícími předmětu vytvořila aktuálně modernizovaný 

výukový program předmětu fitness a vede výuku na cvičeních. 

Na zimních kurzech vyučuje na kombinovaných kurzech sjezdového a běžeckého lyžování. Na 

letních kurzech organizačně a výukově zajištuje tematicky zaměřený všesportovní kurz 

v Dobronicích. Nabídku letních kurzů rozšířila organizačním zajištěním s výukou 

specializovaného kurzu Fitness. 

Ve výukových hodinách fitness sestavuje reprezentační tým studentek školy pro účast na 

Českých akademických hrách ve cvičeních sportovního aerobiku. Na ČAH v soutěžích 

aerobiku působí jako rozhodčí. 

S příchodem na pracoviště převzala organizační zajištění a vedení cvičení zaměstnankyň VŠE 

ve spolupráci s dalšími učiteli pracoviště. 

Podílí se na organizačním zajištění a vedení letních i zimních dětských táborů zaměstnanců 

VŠE. 



Od roku 2003 jako zakladatelka je jednatelkou a hlavní trenérkou sportovního klubu Aerobic 

Dancers Kladno s cílem trenérsky vést a vychovávat děti a mládež ke sportování ve 

volnočasových aktivitách.  Významným úspěchem klubu v českém i světovém aerobiku je 

šestinásobná obhajoba v řadě titulu mistryň ČR a mistryň Světa seniorského fitness týmu. Jako 

trenérka tohoto týmu získala od FISAF.CZ ocenění Trenérka roku 2009. 
 

 

MGR. ŠÁRKA KOPŘIVOVÁ působí na CTVS VŠE od 

14. 9. 2009 

Aktivní sportovní činnost provozovala od mládežnických kategorií, 

kdy se věnovala softballu. V seniorské kategorii byla hráčkou 

extraligových softballových týmů VSK Chemie Praha a Tempo 

Titans Praha. Byla hráčkou juniorského i seniorského softbalového 

reprezentačního týmu ČR s účastí na mistrovstvích Evropy a 

mistrovstvích světa. V roce 2003 se s reprezentačním týmem 

zúčastnila Olympijské kvalifikace žen Evropy. Po ukončení 

reprezentační kariéry působila na zahraničním angažmá jako 

hráčka v italských týmech v Parmě v roce 2005 a v Azzanu Decimu 

v roce 2006. Po přestupu do rakouského týmu Dornbirn Sharx 

s tímto týmem v roce 2009 vyhrála Pohár mistrů evropských zemí v softballe. Na zahraničních 

angažmá působila v oddílech jako trenér mládeže. V softbale je držitelem trenérské licence 1. 

třídy. 

V letech 2001-2006 absolvovala magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze UK FTVS, obor Tělesná výchova a sport se specializací softball. V roce 2002 

absolvovala studium jednoho semestru na univerzitě v Pensacole na Floridě a byla hráčkou 

univerzitního softbalového týmu. 

Absolvovala odborné semináře a školení na kterých získala kvalifikační osvědčení Instruktora 

skupinových lekcí kruhového tréninku, funkčního tréninku, intervalového tréninku, kondičních 

a posilovacích forem step aerobiku a spinningu. V roce 2007 absolvovala dvouměsíční stáž v 

Evolver Fitness v Bostonu a v roce 2013 dvouměsíční stáž ve West End Fitness a Pulse Fitness 

v Los Angeles. 

V roce 2009 nastoupila na Centrum tělesné výchovy a sportu VŠE a v semestrální výuce vede 

výuku softballu a posilování, spolupracovala na přípravě výukového programu funkčního 

kruhového tréninku. Na letních kurzech vyučovala na dobronických kurzech se všeobecnou 

sportovní náplní a spolupracuje při výuce tematicky zaměřeného všesportovní kurzu 

v Dobronicích. Při zimních kurzech vyučuje na kombinovaných kurzech sjezdového a 

běžeckého lyžování. Na CTVS organizačně zajišťovala semestrální program zájmových kurzů 

posilování pro studenty, zaměstnance a absolventy školy. 

Na semestrálních výukových hodinách sestavuje reprezentační týmy studentů školy v softballe 

pro kvalifikace a účast na Českých akademických hrách. Softbalový reprezentační tým studentů 

v letech 2011, 2014, 2015 a 2017 postoupil z pražské kvalifikace na ČAH. V roce 2014 na ČAH 

tým zvítězil a získal titul akademického mistra ČR. 

Dlouhodobě působila v rodinném fitness centru Asketa Fit a v současnosti je lektorkou 

skupinových lekcí v pohybovém centru Harmonybody Praha. 

Jako kondiční trenérka spolupracovala s fotbalovými týmy mužů FK Bohemians Praha, FK 

Sparta Krč, FK Meteor Praha, Slavoj Vyšehrad, s fotbalovým týmem žen Sparty Praha a 

softballovým týmem žen Chemie/Kotlářka při kondiční přípravě týmů. 



 

 

MGR. GABRIELA ČERMÁKOVÁ (HUSÁKOVÁ) 

působí na CTVS VŠE od 17. 9. 2013 

Sportovním aktivitám se věnovala od mládežnických kategorií. 

Aktivní závodní činnost provozovala v klubu Aerobic Dancers 

Kladno, v kategoriích fitness step a fitness aerobik. V letech 2007, 

2010, 2011 a 2012 získala titul mistryně světa, v kategorii senior 

fitness aerobik. Také se stala několikanásobnou mistryní ČR, v již 

výše zmíněných kategorií, které zastřešuje organizace FISAF.CZ.  

Od roku 2009 v klubu Aerobic Dancers Kladno působí jako 

trenérka závodního aerobiku dětí. Dále je trenérkou ve společnosti 

Pekelnej kruháč, který se zabývá funkčním cvičením ve formě 

kruhového tréninku. Jako kondiční trenérka se věnuje přípravám 

sportovních týmů na různých výkonnostních úrovních.  Od roku 

2013 působí ve společnosti Jan Kareš fitness s.r.o. na pozici office manager. 

V letech 2009-2014 absolvovala magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze UK FTVS, obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání se specializací na 

gymnastické sporty. V průběhu studia reprezentovala FTVS UK na Akademických 

mistrovstvích ČR v aerobiku a pohybových skladbách. 

V průběhu studia vysoké školy absolvovala semináře a školení, kde získala kvalifikační 

osvědčení k vedení tělovýchovného procesu jako instruktor sjezdového a běžeckého lyžování, 

vodní turistiky a licenci osobního trenéra. Absolvovala specializované kurzy Dětský aerobic, 

Bossa-balanční plošina, BOSU FITNESS stupeň 1., Principy posilování stabilizačního systému 

core, Lebert Training Systems, kurz výživy a výživového poradenství a masérský kurz. 

Od akademického roku 2013/2014 nastoupila na CTVS VŠE a v semestrální výuce vyučovala 

aqua aerobik, aerobik plus a po změně názvu předmětu se změnou forem cvičení vede výuku 

předmětu fitness a předmětu posilování. Podílela se jako garant předmětu na zpracování 

výukového programu funkčního kruhového tréninku, který také vyučuje. Vede hodiny 

semestrálního programu cvičení fitness pro zahraniční studenty. Na zimních kurzech vyučuje 

sjezdové a běžecké lyžování. Na letních kurzech organizačně a výukově zajištuje tematicky 

zaměřený všesportovní kurz v Dobronicích. Nabídku letních kurzů rozšířila organizačním 

zajištěním a výukou specializovaného kurzu Fitness. 

V roce 2018 byla zvolena senátorkou Akademického senátu VŠE. 
 

 

LUKÁŠ JIRKOVSKÝ působil na CTVS VŠE od 10. 9. 2014 

do 22. 12. 2017 

 

Na CTVS VŠE působil jako externí vyučující předmětu thaj box. 

V rámci semestrální výuky kurzu vyučoval thajský box, box a K-1. 

Na České Muaythai Asociaci, z.s. je činný jako manažer 

profesionálních soutěží thai boxu. 

Pracuje jako hlavní trenér ve Sportovním klub X Gym Praha. 

Je držitelem trenérské licence II. třídy thajský box C.M.T.A. a 

trenérské licence III. třídy boxu ČBA. 

 



 

 

MGR. JAKUB VELENSKÝ působí na CTVS VŠE od 

10.  2. 2014 

Závodně se věnoval basketbalu, kdy v letech 1998-2009 byl 

hráčem basketbalových týmů BC Sparta Praha, BK Sadská a BC 

Kolín v Národní basketbalové lize. V letech 2001, 2002 a 2003 byl 

v týmu výběru hráčů s účastí v All-Star zápasech české 

basketbalové ligy. 

V roce 2006 absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK 

v Praze, učitelský obor tělesná výchova a obor trenérství. Získal 

trenérskou kvalifikaci licence A v basketbalu a kvalifikaci 

lyžařského instruktora. 

V období studia FTVS byl hráčem basketbalového týmu 

akademické reprezentace ČR na Letních světových univerziádách v roce 2001v Pekingu, v roce 

2003 v Daegu a v roce 2005 v Izmiru.  

Po skončení aktivní hráčské kariéry se věnuje pedagogické a novinářské činnosti. 

Vyučuje tělesnou výchovu na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a spolupracuje jako expert 

s Českou televizí kanálu Sport při komentování přenosů basketbalových zápasů soutěží 

Kooperativa Národní basketbalové ligy, EUROLIGY, zápasů národních týmu ČR na 

mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy a zápasů olympijských her. 

Na CTVS VŠE působí jako externí vyučující předmětu basketbalu. Na výukových hodinách 

sestavuje reprezentační týmy studentů školy v basketbalu pro kvalifikace a účast na Českých 

akademických hrách. 
 

 

BC. MICHAL FABIÁN působí na CTVS VŠE od 14. 2. 

2014 

Od mládežnických kategorií se aktivně věnoval sportovní aktivitě 

v hokejbalu. Ve věkové kategorii mladšího i staršího dorostu s 

týmem HB Avir Praha byl vicemistrem extraligy hokejbalu. 

V kategorii mužů s týmem SK Ďáblové Praha byl vicemistrem 1. 

ligy Českomoravského svazu hokejbalu a po přestupu do týmu TJ 

Kovo Praha zvítězil v 1. lize a s týmem postoupil do extraligy 

ČMSHb. 

V roce 2010 absolvoval bakalářské studium na Vysoké škole 

tělesné výchovy a sportu Palestra s.r.o., studijní program Tělesná 

výchova a sport, obor sportovní a kondiční specialista. V průběhu 

studia vysoké školy absolvoval semináře a školení kde získal kvalifikační osvědčení k vedení 

tělovýchovného procesu. Absolvoval semináře Sportovní a rekondiční masáž, Funkční trénink, 

TRX suspension training a BOSU. 

Po nástupu na CTVS VŠE spolupracoval na zpracování výukového programu funkčního 

kruhového tréninku, podílel se na materiálovém zajištění cvičebního náčiní a je vyučujícím 

předmětu FKT. Zajišťuje kurzy FKT pro cvičení zaměstnanců školy. Dále vyučuje semestrální 

předmět posilování. Převzal organizační zajištění semestrálních zájmových kurzů posilování 

pro studenty, zaměstnance a absolventy školy.  



Na letních kurzech spolupracuje při výuce tematicky zaměřeného všesportovní kurzu 

v Dobronicích a podílí se na organizačním zajištěním a výuce specializovaného letního 

sportovního kurzu Fitness. 

V rámci spolupráce CTVS s RPC VŠE se podílí na zajištění aktivit při organizování 

seznamovacích kurzů studentů 1. ročníku VŠE.  

Od roku 2011 byl spolumajitelem a trenérem sportovního centra LA. Gym a od roku 2012 je 

majitelem, provozovatelem a trenérem centra Fabi Club, kde organizuje kondiční cvičení 

klientů. Jako kondiční trenér spolupracoval se sportovními oddíly FC Bohemians 1905 a SK 

Ďáblové Praha v oblasti kondiční přípravy a v současnosti spolupracuje se sportovními oddíly 

FC Meteor Praha, TJ Kovo Praha a SK Joudrs Praha. 
 

 

ING. PAVEL ČERNÝ působí na CTVS VŠE od 24. 09. 2014 

 

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Jako student 

absolvoval výukové kurzy házené a byl členem akademického 

reprezentačního týmu mužů VŠE s účastí na Českých akademických 

hrách. Po ukončení studia jako doktorand na VŠE se účastnil 

přípravy reprezentačních týmů školy. 

Od roku 2014 je na CTVS externím vyučující předmětu házené 

studentů VŠE. Sestavuje reprezentační týmy mužů a žen VŠE pro 

kvalifikační turnaje a účast na ČAH. 

 

 
 

 

MGR. MAGDALÉNA HUSÁKOVÁ působí na CTVS 

VŠE od 1. 7. 2017 

Sportovním aktivitám se věnovala od mládežnických kategorií. 

Aktivní závodní činnost provozovala v klubu Aerobic Dancers 

Kladno. Jako reprezentantka v závodním aerobiku České 

republiky vybojovala v roce 2008 titul mistryně světa ve 

sportovním aerobiku v soutěžní kategorii trií. V soutěžní kategorii 

fitness aerobiku je devítinásobná mistryně světa a čtyřnásobná 

mistryně Evropy. Působí jako trenérka a choreografka v klubu 

Aerobic Dancers Kladno. Se skupinou cvičenek juniorské 

kategorie získala tituly mistryň světa ve fitness aerobiku a 

sportovním aerobiku. 

Jako cvičitelka působí při vedení skupinových lekcí klientů ve cvičebních centrech Pekelnej 

kruháč, BODY TEC Kladno. Spolupracovala ve sportovních týmech FK Sokol Hostouň, 

s florbalovým týmem Kanonýři Kladno a na přípravných kempech International Hockey Camp 

jako kondiční trenérka. V letech 2012 a 2013 pracovala jako školitelka na Českém svazu 

aerobiku a fitness FISAF.cz s akreditací MŠMT ČR. 

V roce 2017 absolvovala magisterské studium Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, 

obor tělesná výchova a sport. V průběhu studia absolvovala specializované kurzy lyžování, 

vodní turistiky, plavání, vodního záchranářství, letního přežití mimo ČR a atletického tréninku. 

V průběhu studia reprezentovala FTVS UK na Akademických mistrovstvích ČR v pohybových 



skladbách, kdy s družstvem studentů fakulty se umístila v roce 2013 na druhém místě a v roce 

2014 na třetím místě.  

Mimo studium absolvovala certifikované kurzy Body TEC Kladno, Nike Training Club, trenéra 

Fitness, trenéra Kondiční přípravy ve vrcholovém sportu a kurz Síly, koordinace a mobility. 

V posledním ročníku studia externě spolupracovala na CTVS VŠE. Po ukončení studia 

nastoupila na CTVS a vyučuje semestrální předměty fitness, funkční kruhový trénink a 

zdravotní tělesnou výchovu. Na letních kurzech spolupracuje při výuce tematicky zaměřeného 

všesportovní kurzu v Dobronicích. Při zimních kurzech vyučuje na kombinovaných kurzech 

sjezdového a běžeckého lyžování. 
 

 

BC. LENKA KRÁLOVÁ působí na CTVS VŠE od 

9. 1. 2017 

V oblasti sportovních aktivit se aktivně věnuje 

vytrvalostnímu běhu, atletice, plavání, cyklistice silniční i MTB, 

inline bruslení, sjezdovému lyžování, běžeckému lyžování, 

snowboardingu, telemarkovému lyžování, tenise, sportovním 

hrám a cvičení fitness. Je milovníkem hor v letním i zimním 

období a outdoorových aktivit. Od roku 2011 je aktivní závodnicí 

v dlouhém triatlonu v týmu Etriatlon Team. 

K nevýznamnějším úspěchům sportovní kariery patří účast na 

Ironman s časem 9:30:48 – Cologne 226-2013, na ½ Ironmann 

s časem 4;26:25 – Czechman 2016, na Prague International Marathon 2013 s časem 2;53:21 a 

Pardubický Vinařský půlmaratón 2016 s časem 1;22:42. 

Ve sportovním klubu Etriatlon Team od roku 2012 je trenérkou plavání, běhu a funkčního 

tréninku. Působí jako trenérka na triatlonových kempech klubu pořádaných na Gran Canaria. 

V letech 2009–2012 absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu 

Palestra s.r.o., studijní program Tělesná výchova a sport, obor sportovní a kondiční specialista. 

Mimo studium absolvovala na Českém svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, certifikované kurzy 

Fitness Core Instructor, Bodystyling Instructor, Dance Moves Instructor, Group and Fitness 

Instructor, Latino Dance Aerobik a Step Aerobik. V programu cvičení LesMills absolvovala 

kurzy v programech Body Pump, Body Balance a Body Attack. Ve společnosti Dexter academy 

absolvovala rekvalifikační kurz pro sportovní a kondiční masáž. Absolvovala i doškolování ve 

fitness programech pro funkční kruhový trénink, Cvičení na závěsném systému TRX, bosu a 

spinningu. 

Od roku 2008 pracuje jako instruktorka ve Fitness centru Factory Pro. V roce 2011 byla 

trenérkou v Nike+Run Clubu, kde se zabývala analýzou běhu a běžeckou technikou. V letech 

2015-2016 pracovala v IT společnosti ICT-Group na pozici office manager. V letech 2016-

2017 byla zaměstnancem obchodní společnosti Top4running a trenérkou v běžeckém klubu 

Top4Running Club.  

Od roku 2016 studuje magisterské studium na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra 

s.r.o., obor Wellness specialista. 

V průběhu studia je od roku 2017 na CTVS externí yyučující semestrálních předmětů funkční 

kruhový trénink, plavání a posilování. Při zimních kurzech vyučuje na kombinovaných kurzech 

sjezdového a běžeckého lyžování. Na letních kurzech spolupracuje při výuce tematicky 

zaměřeného všesportovní kurzu v Dobronicích a specializovaného letního sportovního kurzu 

Fitness. 


