
Vedoucí sportovních areálů VŠE v Praze Na Třebešíně a v Dobronicích 

u Bechyně 

Sportovní areál VŠE v Praze - Na Třebešíně 
 

Jan Adámek působil jako správce tenisového areálu VŠE 

Na Třebešíně v letech 1952-1977   

S ustavením VŠPHV a tělovýchovného pracoviště katedry TV byl 

tenisový areál převeden do majetku školy. Areál byl převeden od 

předcházejícího majitele Ústavu pro tělesnou výchovu a sport v Praze 

v neutěšeném stavu kurtů i zázemí. Na školu přešel i správce 

pan Adámek. Bydlel s manželkou v provizorní stavbě dřevěné chatky 

v objektu areálu. V zimním období byla plocha kurtů využívána jako 

kluziště k bruslení. 

 

Vladislav Sedlák působil jako správce tenisového areálu VŠE 

Na Třebešíně v letech 1979–1993 

V zimním období působil jako lyžařský instruktor v Peci pod Sněžkou. 

 

 

 

Ing. Ivo Pröschl působil jako správce tenisového areálu VŠE 

Na Třebešíně v letech 2001–2006 

Během působení se aktivně přičinil při rekonstrukci podloží a antukových 

povrchů pěti kurtů i prováděných rekonstrukčních pracích na oplocení areálu. 

 

 

 

 

Ing. Ivo Blažek působil jako správce tenisového areálu VŠE 

Na Třebešíně v letech 2006–2009.  
Po otevření sportovní haly v rose 2009 byl do roku 2018 vedoucím 

Sportovního areálu VŠE Na Třebešíně zahrnující tenisový areál a 

sportovní halu.  

Za působení ve funkci kvestora VŠE v Praze v letech 1978-1986 se přičinil o 

zlepšení podmínek pro činnost na tenisovém areálu zajištěním UNIMO 

buněk se zázemím pro správce, klubovnu a zázemím pro výuku tenisu a 

tenisový oddíl VŠTJ Ekonom. Byly odstraněny původní dřevěné šatny se 

sociálním zázemím a vybudovány nové zděné. V letech 1974-1986 působil jako 

předseda tělovýchovné jednoty VŠTJ Ekonom. V průběhu výstavby sportovní 

haly v letech 2008-2009 zastupoval VŠE při komunikaci se stavební firmou a 

vykonával dozor při výstavbě.  



 

Petr Kulda od roku 2018  působí jako vedoucí Sportovního areálu VŠE 

Na Třebešíně zahrnující tenisový areál a sportovní halu 

 

 

 

 

 

 

Sportovní areál VŠE v Praze – Dobronice u Bechyně 

 

  

odb. as. Jozef Hromada 
 

V období začátků budování střediska se podílel na organizačním 

řízení postupné výstavby, prováděné převážně svépomocí 

zaměstnanci katedry TV VŠE a byl pověřen zajištěním provozu 

střediska pro období konání letních kurzů. 
 

 

 

Josef Sedlačík působil jako vedoucí dobronického střediska 

v letech 1994-2003 

 

 

 

 

 

 

František Strnad působí jako vedoucí dobronického 

střediska od roku 2002 

 


