
PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÝCH KURTŮ A PŘETLAKOVÉ HALY  VŠE  

                                                               NA TŘEBEŠÍNĚ 

 

1) Sportovní halu Na Třebešíně (včetně tenisových kurtů) provozuje Centrum tělesné výchovy a 

sportu (dále jen CTVS) pro školní výuku, činnost tenisového oddílu VŠTJ Ekonom Praha (dále jen TO) 
a volnou kapacitu tenisových kurtů pronajímá individuálním uživatelům. 

2) Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento Provozní řád : 

Všichni uživatelé tenisových kurtů  jsou povinni  registrovat  se při příchodu na recepci sportovní haly 

- obsazovat kurty až po pokynu, resp. odsouhlasení recepční (kustodem) 

- respektovat všechny pokyny kustoda 

-  dodržovat úklid dvorců  

-  používat pro hru obuv vhodnou pro antukový povrch (hladká podrážka) 

- pro převlékání a přezouvání  užívat  vyhrazená místa  

3) V letní sezóně  (zpravidla od 15.4. do 31.10.) je stanovena základní provozní doba:  

Pondělí – Pátek: 7:00 – 20:00 hod. 

Sobota + neděle:  8:00 – 20:00 hod. 

Vedoucí sportovní haly může provozní dobu upravit . 

Se souhlasem vedoucího Sportovní haly  lze využít neobsazené kurty i v dřívější době (např. po 
ukončení výuky), nebo i neobsazené vyhrazené kurty (s podmínkou jejich okamžitého uvolnění 
příchozím uživatelům VŠE, resp.smluvním uživatelům).  

Využívání haly v zimní sezóně je stanoveno rozpisem obsazenosti kurtů č. 1 – 3 ( k dispozici na recepci, 
vývěsce a webových stránkách CTVS - http://ctvs.vse.cz/sportovni-areal-trebesin/rezervace-a-
obsazenost-sportovist/). 

4) Uživatelé kurtů i členové TO jsou povinni dodržovat postup základní údržby dvorců.                

 Hrací jednotka začíná vždy v celou hodinu a trvá 55 minut. Ve zbývajících 5-ti minutách je nutné 
kurt kvalitně upravit pro jeho další použití.  

5) Hrací doba a vyhrazené kurty pro TO jsou upraveny ve Smlouvě o zajištění sportovní činnosti 

 (viz nástěnka TO). 

Základní údržba v letní sezóně: 

Před hrou – kurt řádně nakropit a upravit síťovačkou. Kropit lze pouze srovnaný kurt! 



V průběhu hry – opakovat kropení, pokud kurt vyschne a je prašný. 

Po ukončení hry – nerovnosti srovnat hrablem, kurt příčně a podélně zamést. V hale při zimním 
provozu je povinná úprava po ukončení hry.  

6) Příchod na kurty v letní sezóně  je vnější cestou brankami v plotu, s označením čísel kurtů. Ve 
výjimečných případech, stanovených kustodem, lze přecházet i přes hrací plochu kurtů a to vždy jen 
podél sítě a v okamžiku přerušení hry (v případě probíhajícího utkání až po skončení game). 

7) O herní způsobilosti kurtů, nebo způsobu další úpravy dvorců, rozhoduje kustod, který rovněž 
organizuje a eviduje brigádnickou činnost členů TO. 

 

Sportovní přátelé, předem Vám děkujeme, že svým korektním vystupováním, ohleduplností, 
dodržováním pořádku a smyslem pro fair play, pomáháte udržovat dobrou tradici „bílého sportu“. 
Přejeme Vám příjemný pobyt a pohodu v našem areálu. 

                                                                     

Centrum tělesné výchovy a sportu                         
Ředitel Mgr. Miloš Pádivý 

V Praze,15.4. 2010 

 

 

 

 


