
                                                                                                                             

 

Provozní řád tenisového areálu 

 LTC HUMPOLEC, z.s. a sportovních hal v ul. 

Hálkova a Hradská 
    

Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník areálu LTC Humpolec je povinen se seznámit s provozním řádem 

LTC Humpolec a respektovat jím vymezená pravidla. 

 

 

I. Základní provozní doba areálu 
 

Leden – prosinec, 800 - 2200hod. Objednávky rezervací jsou možné min. 24hodin předem a 

to pouze prostřednictvím telefonních čísel uvedených na www.ltc-humpolec.cz  

 

 

II. Otevření a uzavření areálu 
 

Otevření areálu zajišťuje správce na telefonickou žádost minimálně 30 min. předem.  

Za uzavření areálu zodpovídá správce. Na noc musí být areál vždy uzamčen a zakódován (pokud je 

funkční napojení na PCO) včetně klubovny a šaten.  

 

 

III. Provoz areálu 
 

Vstup do areálů mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod a dále hráči, 

kteří uhradí rezervační poplatek (poplatek za pronájem kurtu). O vstupu na dvorec rozhoduje správce 

areálu (dále jen správce), recepční nebo oddíloví trenéři případně předseda. 

 

Hrát na dvorcích mohou jen členové, kteří mají zaplacené všechny oddílové příspěvky a odpracované 

brigádnické hodiny. Ostatní mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce. V případě hry 

člena oddílu s hostem, zaplatí host poměrnou část poplatku za pronájem dvorce. V případě tréninku mimo 

tréninkový plán tenisové školy (tento trénink nesmí probíhat bez vědomí správce), hradí trenér částku 30,-

Kč/hod za člena oddílu a 100,-Kč/hod za nečlena oddílu. Všichni musí mít uhrazené i storno poplatky za 

zrušené předchozí rezervace. Rezervace bez storno poplatku je možné rušit min. 72hodin předem. 

V případě, že je rezervace zrušena méně jak 72 hodin předem, je nutné uhradit storno poplatek ve výši 

100% nejpozději před zahájením příští rezervace. 

 

Všichni hráči dodržují hrací plán na dvorcích. Jakoukoliv změnu nebo úpravu tohoto rozvrhu povoluje 

pouze správce na základě odsouhlasení předsedy oddílu. 

 

Členové kategorie žactva končí hru zásadně v 18,00 hod. Po tomto stanoveném časovém limitu můžou 

hrát, jen pokud jsou dvorce volné. Toto platí i v případě hry žáka s dospělým členem. O další hře 

rozhoduje správce. Toto ustanovení se nevztahuje na oficiální oddílové tréninky. 

 

Hosté si mohou pronajmout dvorec (je-li volný) za úhradu dle platného ceníku oddílu. Za pronájem 

dvorců odpovídá správce/recepční, který vybírá stanovené poplatky. 

 

Členové i nečlenové klubu si mohou rezervovat dvorec. Pravidla pro rezervování dvorce jsou následující: 

rezervace vždy min. 24 hodin předem, rezervace propadá, jestliže do 5 minut po zahájení rezervace není 

dvorec obsazen alespoň 2 hráči, nadále platí hrací plán oddílu, rezervace bude evidovat a přijímat 

správce/recepční, předseda klubu osobně nebo telefonicky. Na stránkách www.ltc-humpolec v sekci 

http://www.ltc-humpolec.cz/
http://www.ltc-humpolec/


                                                                                                                             

 

Rezervační systém je uveden aktuální přehled rezervací. Při opakovaném nepřijití na rezervaci je správce 

oprávněn další rezervaci odmítnout. 

 

Hráči jsou povinni ukončit hru včas, tak aby stihly upravit a nakropit dvorec nejpozději do začátku další 

rezervace. 

 

V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí a kapitáni družstev. 

 

O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce/recepční. Po skončení hry platí povinnost hráčů celý 

dvorec (venkovní kurt) nejprve urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem. V případě 

potřeby nakropit. Po posledním hraní večer nakropit vždy. 

 

Tenis, squash, badminton je povoleno hrát pouze v k těmto sportům určeném oblečení nebo v jeho 

současných módních variacích. Tenisová obuv je bezpodmínečnou podmínkou pro vstup na venkovní 

dvorec. Do haly je vstup povolen pouze v čisté halové obuvi. Člen nebo host, který tyto podmínky 

nesplňuje, bude okamžitě správcem/recepčním ze dvorce vykázán. 

 

Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a 

pokřikování. Správce/recepční je oprávněn, při nedodržování citace tohoto bodu, hráče okamžitě 

napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat. 

 

Vstup do vnitřních prostor areálu v obuvi od antuky nebo jinak silně znečištěné obuvi je přísně zakázán!!! 

 

V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy společenského chování. Na dvorcích  

a ve vnitřních prostorách platí navíc zákaz kouření i elektronických cigaret a vodění zvířat. 

 

Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru klubovny a 

šaten. Stejná povinnost členů i hostů se vztahuje k otázkám spotřeby teplé vody ve sprchách, parkování 

aut před areálem. 

 

Správce/recepční areálu má právo při přestupcích proti tomuto hracímu řádu vykázat dotčenou osobu z 

areálu a nedovolit mu přístup do doby, než jeho přestupek projedná výbor oddílu. Případné spory hráčů, 

hostů, diváků se správcem, rozhoduje výhradně předseda nebo výbor oddílu. Do té doby je dotčená osoba 

povina správce uposlechnout. 

 

Všichni uživatelé dvorců a zázemí jsou povinni dodržovat tento provozní řád. Jeho nedodržování bude 

výbor trestat sankcemi, počínaje napomenutím a konče i možným vyloučením z tenisového oddílu. 

 

V případě nepříznivého počasí se do haly přednostně přesouvají tréninky mládeže. Trenéři zodpovídají za 

čistou obuv u mládeže. 

 

V hale je možné používat pouze čisté tenisové míče. V žádném případě nesmí být použity míče, se 

kterými se hrálo na antuce. 

 

Jakákoliv úprava, změna nebo výjimka provozního řádu je povolována pouze předsedou nebo třemi členy 

výboru tenisového oddílu. 

Každý člen oddílu je povinen neumožnit hraní osobě, která nesplní byť i jeden z výše uvedených bodů. 

Údržba poškozených dvorců se provádí mimo provozní dobu. V případě neobsazení dvorce v určitou 

hodinu je možno provést jeho údržbu. Kropení a zametání dvorce se provádí vždy tak, aby byl dvorec 

pokropený a zametený celý včetně výběhů. 

 

IV. Povinnosti správce 
 

-otevřít na požádání areál do 30 minut 



                                                                                                                             

 

-uzavřít areál na noc 

-provést úklid areálu na noc 

-zajistit aby antuka byla po celý den řádně pokropena-nikdy nesmí mít světlou barvu 

-vždy večer po skončení hraní, nebo ráno před zahájením hraní řádně pokropit všechny kurty, v případě 

teplého počasí kropit i v průběhu dne dle potřeby 

-zajistit řádnou údržbu dvorců po celý den dle základů údržby antukových tenisových dvorců 

-udržovat kulturní prostředí v areálu a v jeho bezprostředním okolí (odvážet a uklízet odpadky, sekat 

trávu, hrabat listí, zalévat zeleň) 

-zajistit úklid všech vnitřních prostor areálu 

-zajistit údržbu pracovního nářadí 

-každý svozový den zajistit umístění popelnice před areál za účelem vyvážení odpadu 

-zajistit občerstvení pro členy oddílu a jejich hosty a dále při všech akcích pořádaných oddílem 

-eviduje odpracované hodiny, vybírá členské příspěvky a příspěvky za pronájem dvorce 

 

V. Pravomoci správce 

 

-vykázat osoby v nevhodné obuvi a obleku z dvorce 

-požadovat provedení údržby dvorce dle základů údržby antukových tenisových dvorců před započetím a 

po skončení hraní 

-předkládat předsedovi nebo výkonnému výboru oddílu požadavky na nákup zboží, materiálu a služeb 

-provádět nákupy zboží a materiálu do celkové výše 500,-Kč 

-neumožnit hraní na nezpůsobilých kurtech 

-neumožnit hraní osobám, které nemají zaplacený členský příspěvek (toto se provede snížením sítě na 

dvorci) 

 

 

Přílohou tohoto manuálu jsou základy údržby antukových tenisových dvorců. 

               

 

 

 

 

                                              za LTC HUMPOLEC, z.s. 

                                              Ing. Libor Novák 

             předseda oddílu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

Základy údržby antukových tenisových dvorců 
v sezóně 

 

-nikdy nezačni hrát, dokud není antuka dostatečně pokropena (má tmavou barvu) 

 

-po skončení hry je třeba odhadnout, podle rozsahu poškození antuky, zda je třeba uklízet pouze 

vyrovnávací síťovačkou nebo dřevěným hrablem 

 

-v případě přerušení hry pro déšť, se vždy snaž uklidit rychle dvorec síťovačkou, aby déšť antuku 

dokonale „vyžehlil“ 

 

-na nejvíce zatížených místech je třeba i v sezóně doplnit antuku. Ta se přidává vždy na mokrý podklad, 

aby se nová antuka spojila se starou vrstvou antuky. Rovinatost určují umělé lajny 

 

-každý dvorec musí vždy ráno nebo večer dostatečně pokropen, aby byla po celý den důkladně spojena 

škvára s antukou, i v případě, že se na kurty nejde hrát 

 

-při suchém a horkém počasí se musí antuka kropit i v průběhu dne. Toto kropení se ale provádí již jen 

lehkým postřikem 

 

-v případě vzniku rýhy nebo utržení antuky se v kýbli namíchá antuka s vodou (konzistence řidší malty), 

díra se vymete na spodní podklad, zalije touto namíchanou směsí, přesype suchou antukou a hraje se 

 

-vyrovnání vyšlapaných míst-na mokrý podklad pohození suchou antukou 

 

-po velkých deštích a vždy ráno po večerním kropení se dvorec přemete před hraním koštětem 

 

na jaře 

 

-nejdříve vysbírat všechny větší nečistoty (větve, kamení atd.) 

 

-opětovné napnutí lajn a jejich lehké zapravení do mrazem nadzvedlého antukového povrchu 

 

-a potom bez jakéhokoliv rovnání svých stop, které mohou být i dosti hluboké, uválcuj dvorec lehkým 

válcem (nenaplněným vodou) 

 

-dvorec lehce pokrop a znovu uválcuj lehkým válcem. Potom teprve celý dvorec vyčisti síťovačkou od 

všech menších nečistot, případně kousků škváry, která mrazem vyvstala na povrch 

 

-takto připravený dvorec důkladně pokrop, uválcuj a opět pokrop. Když je již povrch dostatečně pevný, 

začni přidávat antuku, dále krop a válcuj 

 

 

 

před zimou 

 

-čistota kurtů po posledním spadaném listí všude tam, kde jsou v okolí kurtů stromy, je samozřejmostí 

 

-dorovnávka antuky všude tam, kde ji málo, nebo vůbec, nikdo během roku do opotřebovaných míst 

nedorovnával 

antuka se doplňuje dle vodícího provázku vždy ve směru sklonu hřiště. Hlavně je to u zadní lajny, menší 

prohlubně jsou směrem ke středu, větší na zad. 



                                                                                                                             

 

Dále jsou všechna čtyři místa u lajn na příjem podání, kde je opotřebování větší při čtyřhře. Rozdíl proti 

běžné údržbě vrstvováním je ten, že se po sezóně může rozprostírat rovnou celá síla potřebné antuky 

hrablem, aby se povrch doplnil na úroveň osazených lajn, mrazem ještě nadzvedlých 

Tato práce je výhledová již i pro jaro, protože antuka je roztržena a nadzvednuta mrazem. To ulehčuje 

jarní přípravu kurtů těchto dvou nosných vrstev pro zatížení kurtů. Podstatná část sezónního opotřebení 

plochy kurtů se nemusí doplňovat pracnějším vrstvičkováním, ale vše se spojí najednou. Jarní přípravu 

pro hru to velmi urychlí! 

 

-abyste, jako desítky jiných klubů, neměli na jaře potíže s dodávkou antuky, k tomu by vám měla pomoci 

podzimní investice pro její nákup. 

 

-umělé lajny. Na místo jejich spodních, trubkových úchytů pro kotvičky (je jich 18) se položí chodníkové 

desky cca 30x30-50x50cm velké. Jedině tak je záruka, že se konce lajn nepoškodí. 

 

Roční spotřeba antuky je 2-3 tuny na 1 kurt. 

Ta malá je všude tam, kde se na kurtu méně hraje. Ale i zde může dojít k velké jarní spotřebě, když se 

plocha nechává v klidu, není předem chemicky ošetřena a převládne ji mech, nebo dokonce plevel 

Nejlepší pro kurt je to, když se sice hodně hraje, ale antuka je tak dobře uklízena denním režimem, tak dle 

Údržby pravidelně doplňována. V jarním počasí je potom ten zbytek do odhadnutých 2 tun pro zbylou 

dorovnávku při zpevňování pro hru a pro celkové „nabarvení“ plochy, že je kurt jak nový. 

Spotřebu rovněž ovlivňuje to, že se antukový povrch v sezóně musí uklízet vymetáním (květy, listy), tak i 

při prudkém větru, když není antuka zpevněna kropením po hře a je na povrchu sypká. 

 

Pro údržbu nikdy nepoužívat mokrou nebo vlhkou antuku! 

 

Antuka: p. Vodička 603 423 087 (Stará Boleslav)-přednostně 

  p. Koliha 776 204 504 (Praha-Libeň) 
 
 

 


