
HRACÍ ŘÁD 
tenisového areálu Třinecká 650 pro členy TO a hosty 

1) Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové TO neomezený. Členové TO 
zodpovídají za uzamčení vnějších vstupů do tenisového areálu v době, kdy je mimo provoz 
klubovna TJ. Ostatní zájemci (hosté) mají umožněn vstup na kurty jen v čase provozních 
hodin klubovny, tj. denně od 9:00 do 21:00 hod. Rezervace hrací hodiny musí být provedena 
předem způsobem uvedeným v bodě 3). Hrací doba se dále dělí na hlavní hrací dobu - 
pracovní den v čase od 16h do 20h a pro víkendy (resp. svátky) od 10 do 12 hod a od 15 do 
19 hod. - a na vedlejší hlavní hrací dobu, v čase mimo hlavní hrací dobu. 

2) Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové TO, kteří mají ke stanovenému datu 
příslušného kalendářního roku zaplacené členské a oddílové příspěvky a odpracované (nebo 
zaplacené) brigádnické hodiny. Výši členských a oddílových příspěvků stanoví před 
zahájením jarní sezony výbor TJ Letov Letňany a e-mailem bude informovat všechny členy 
TO. 

3) Rezervaci kurtů lze provést prostřednictvím on-line rezervačního systému (dále jen RS) 
portálu www.jdemenato.cz (resp. ve stejnojmenné mobilní aplikaci), nebo na stránkách TJ 
Letov Letňany http://www.tenisletnany.cz. Rezervace prostřednictvím RS je možná 
minimálně 3hod a maximálně 10 dnů před požadovaným dnem (hodinou) hraní. Dále si 
mohou kurty všichni zájemci zarezervovat osobně, nebo telefonicky u obsluhy klubovny 
v době od 9:00 do 21:00 hod. každý den na tel.č. 722 303 810.  
V případě kolizí více požadavků u rezervací prováděných v aktuální hrací den rozhodne 
správce RS. 

Na zrušení rezervace se vztahují tyto podmínky: 
- zrušení rezervace v době více než12 hod. před začátkem rezervované hodiny: bezplatně 
- zrušení rezervace v rozmezí 12 až 3 hod. před začátkem rezervované hodiny: storno 
poplatek 50 Kč. 
- zrušení rezervace méně než 3 hod. před začátkem rezervované hodiny anebo neobsazení 
kurtu bez zrušení rezervace: storno poplatek ve výši 100 Kč. 
 
V případě opakovaného rušení rezervací anebo neobsazování kurtu na základě rezervace a 
neuhrazení storno poplatků, si správce RS vyhrazuje právo takovému žadateli neumožnit 
další rezervace.  
Ve výjimečném případě si správce RS vyhrazuje právo zrušit jednotlivou rezervaci. 
V takovém případě zašle správce RS mailem, anebo sms informaci o zrušení rezervace na 
kontakt uvedený v registraci rezervace alespoň 24 hodin před rezervovanou hrací dobou. 

http://www.tenisletnany.cz/


4)  Dlouhodobou opakovanou rezervaci (v rozsahu max. 2 hod/týden/člen), mohou členové 
TO nebo skupiny členů TO, přednostně uplatnit před zahájením sezony u správce RS (tel.: 
773 583 849). V případě kolize více požadavků na jednu hrací dobu rozhodne o akceptaci 
dlouhodobé rezervace správce RS. Pokud členové TO nevyužijí jednotlivou rezervaci v rámci 
dlouhodobé rezervace, mohou bezplatně zrušit jednotlivou rezervaci minimálně 3 hodiny 
předem u obsluhy klubovny, nebo u správce RS. Všeobecně platí, že členové TO mají 
možnost rezervovat maximálně 6 hracích hodin týdně v hlavní hrací době a neomezeně 
hodin týdně ve vedlejší hrací době. Upřednostňování využívání kurtů členy TO, zejména 
v hlavní hrací době, může být během sezóny upravováno výborem TJ, mimo jiné i 
v závislosti na tom, v jakém rozsahu bude při TJ provozována Tenisová škola, případně 
zvýšeným zájmem veřejnosti o hru v areálu. 

5) Člen TO, který z různých důvodů (dlouhodobá nemoc, pracovní zaneprázdnění, 
dlouhodobá služební cesta atd.), nebude moci využívat tenisové kurty po většinu letní 
sezony, tuto skutečnost písemně oznámí výboru TJ, který na základě vyhodnocení důvodů 
může stanovit zpětně výši individuálního členského příspěvku s přihlédnutím k okolnostem. 

6) Výše poplatku za hru pro nečleny TO (hosty) je stanovena hodinovou sazbou dle 
nastavení RS a délkou hrací doby (delší doba z rezervované resp. skutečně odehrané doby). 
Host hrající s členem TO platí polovinu z hodinové sazby, v případě čtyřhry pak každý host 
při hře s členy TO hradí čtvrtinu z hodinové sazby. Člen TO má povinnost uvádět v rezervaci 
v poznámce, hraje-li s dalším členem, anebo hostem! 

7) Základní délka hrací doby je 1 hodina. Lze rezervovat i delší hrací dobu o násobky 30 min. 
Součástí hrací doby je i čas na závěrečnou úpravu kurtů. Čekací doba v případě 
nepřítomnosti hráče(ů) je 10 minut, poté může plánovací hrací část využít další zájemce o 
hru.  

8) Hosté mohou tenisové kurty použít až po zaplacení příslušného poplatku za hru u obsluhy 
klubovny, nebo v mimoprovozní době klubovny u přítomného člena TO. Ke každému 
poplatku musí být vystaven příjmový doklad. Poplatek může být odpuštěn, nebo částečně 
snížen jen v případě zjevně nepříznivých povětrnostních podmínek v závislosti na 
odehraném čase hostů. 

9) Pokud bude host využívat jen odrazovou tenisovou stěnu na kurtu č.1 (jen pokud bude 
kurt volný), zaplatí polovinu hodinové sazby pro daný kurt dle RS. 



10) Pokud bude člen TO využívat hrací hodinu k trénování člena i nečlena TJ za úplatu 
(komerční činnost), zaplatí za tuto hrací dobu plnou hodinovou sazbu dle RS 

11) Ve specifických a sporných případech rozhoduje o způsobu užívání tenisových kurtů a 
výši poplatku za užití výbor TJ. 

12) Všichni uživatelé areálu jsou povinni dodržovat tento Hrací řád a Provozní řád areálu 
Třinecká 

V Praze, dne 14.4.2020 

 

 

předseda TJ Letov Letňany 
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