
 

Přítomni: J. Kult, T. Kábrt, T. Nosek, R. Brát, L. Vejrek, M. Celba, V. Gerhardt 

Nepřítomni: - 

Hosté: - 

Program 

1. Zvážení nabídek firmy Sibera systém s. r. o. 

2. Rozhodnutí o budoucnosti odrazové zdi u kurtu č. 6 

3. Další kroky 

Závěry 

1. Zvážení nabídek firmy Sibera system s. r. o. 

Předseda oddílu seznámil v. v. s nabídkou firmy Sibera system s. r. o. uskutečnit rekonstrukci 

kurtů v posledním možném letošním termínu, kdy má firma volnou kapacitu, tedy v termínu 

od 18. listopadu. Další termín by připadal v úvahu až na podzim r. 2020. V. v. se rozhodl této 

situace  využít a opravit kurty ještě v r. 2019. Ze dvou cenových nabídek (viz příloha) vybral v. 

v. variantu patentní desky.  

 

Tuto variantu oddílu doporučil i J. Sibera jako výrazně výhodnější pro chod oddílu, a to 

z důvodu, že se deska vyznačuje výrazně vyšší soudržností a rovinatostí než jednoduchá 

škvárová varianta, dále daleko menší náročností při jarní údržbě a schopností propustit vodu 

při deštích, ale zároveň udržet vlhkost. Kvalitu této varianty potvrdili také M. Podrábský (TJ 

Sparta Úpice) a M. Sychorvský (TK Sport). 

 

Průběh prací: Firma nejprve strhne antukový povrch, na současnou škváru, která je dle p. 

Sibery ve vynikající kvalitě, vyrovná dovezenou škváru. Tu zarovná do mírného sklonu tak, 

aby rozdíl v nejvyšším místě u sítě a nejnižším u plotů byl cca 10 cm (sklon kurtu by tak měl 

být 0,5 %). Podél plotů bude usazen odtokový žlábek. Na takto zarovnaný škvárový podklad 

bude položena patentní deska (cca 5 cm) a první vrstva antuky. Během těchto prací budou 

také na dvorcích zabetonovány patky pro sloupky pro sítě. Tím by měla skončit podzimní 

fáze. Na jaře (do konce dubna) budou na kurty položeny další nezbytné vrstvy antuky, 

osazeny lajny a sítě a povrch připraven pro hru. 

 

2. Rozhodnutí o budoucnosti odrazové zdi u kurtu č. 6 

Vzhledem k rozhodnutí rekonstrukce povrchu dvorců se nabízela možnost nahrazení 

odrazové zdi 7., tréninkovým singlovým kurtem s užším výběhem ke dvorci č. 6. Výběhy mezi 

ostatními kurty by byly sníženy na doporučované minimum (3,05 m od postranní čáry po 

střed volného prostoru, popř. k plotu). V. v. se rozhodl, že tuto změnu provede a vytvoří tak 

nový, singlový dvorec.  



 

Pozn. Dle telefonického vyjádření předsedy komise rozhodčích zúžený výběh mezi dvorci 6 a 

7 (4,77 m místo 6,1 m) pro dvě soutěžní dvouhry dostačuje. V případě, že by užší výběh mezi 

dvorci nevyhovoval, bude dvorec využíván pro dětské soutěžní dvouhry a pro trénink. Na 

straně u plotu je předpokládán výběh o šířce 3,05 m a větší (plot není v pravém úhlu na další 

ploty). 

 

3. Další kroky 

Vzhledem k úpravě výběhů a vytvoření 7. dvorce bude třeba přemístit stávající zavlažovací 

zařízení na nová místa. V. v. rozhodl, že při této příležitosti zavlažování po cca 15 letech 

vymění za nové. Akci provede firma Green4plan, která nám na jaře 2019 dodala čerpadlo a 

převzala náš areál po firmě p. Hanouska, ve spolupráci s členy oddílu, kteří zde budou 

přítomni v rámci své brigádnické činnosti. 

 

Záměr rekonstruovat kurty je třeba prezentovat na jednání v. v. TJ Červený Kostelec, které se 

uskuteční 31. 10. 2019, a to proto, že si tenisový oddíl bude muset chybějící obnos (tj. cca ½ 

částky) od TJ půjčit. Zajistí předseda oddílu.  

 

Smlouvu o dílo, zaslanou obratem firmou, posoudí za oddíl Tomáš Nosek a za TJ Vladimír 

Beneš. 

 

Komunikaci s městem (zajištění povolení k navážení škváry 40t automobilem), firmou, dohled 

nad prací a zajištění brigádnické spolupráce zajistí předseda oddílu.  

Zodpovídá: T. Kábrt, T. Nosek 

  



                                

Antukové kurty s technologií – PATENTNÍ  DESKA ® 

Výstavbu provádíme podle čs. patentu č. 100.041 ( autor Sibera st. ) 

Originální způsob výstavby, který splňuje nejnáročnější kritéria pro profesionální tenis. 

Jedná se o speciální směs škváry a cihlářské hlíny, která se ručně rozprostírá  a zpracovává podobně 

jako beton.  

Celý systém výstavby je založen na přesné ruční práci, která je neustále kontrolovaná křížovou 

nivelací, aby byl zajištěn trvalý odtok srážkové vody do vyspádovaných stran. Na podkladní vrstvy 

ručně vyrovnané a řádně zhutněné se za mokra pokládá patentní deska, na kterou se postupným 

milimetrovým vrstvičkováním natahuje  antukový kryt. 

Takto založený tenisový kurt je ihned po dokončení výstavby připraven k okamžitému provozu. 

Vyniká naprostou rovinatostí hrací plochy, soudržností antukového krytu a obrovskou sací 

schopností. 

Hráčům všech kategorií nabízí vynikající herní pohodu na pevném a elastickém povrchu. 

 

Cenová nabídka na rekonstrukci antukových kurtů 

TJ Červený Kostelec 

 

• odstranění staré antuky  – 140t x 490,-Kč ………………………...….68.600,-Kč  

• strojní rozrušení povrchu  po odstranění antuky – 2.555m2 x 4,-Kč ...10.220,-Kč 

• ruční vyrovnávka z nové škváry (cca 5cm ) – 2.555m2 x 126,-Kč …321.930,-Kč 

• osazení odvodňovacích žlábků do betonu – 130bm x 690,-Kč ………89.700,-Kč 

• pokládka patentní vrstvy – 2.555m2 x 137,-Kč …………………….350.035,-Kč 

• D+M tenisových sloupků – 3kpl x 9.870,-Kč ……………………..…29.610,-Kč 

• zhotovení antukového krytu – 2.555m2 x 140,-Kč ……………..…..357.700,-Kč 

• montáž umělých lajn – 3kpl. x 13.900,-Kč ………………………......41.700,-Kč                               
 

Celková cena dodávky : 1,269.495,-Kč + DPH 

V ceně není zajištění vjezdu na plochu kurtů a odvoz, včetně likvidace staré antuky. 



Varianta bez patentní vrstvy. 

Cenová nabídka na rekonstrukci antukových kurtů 

TJ Červený Kostelec 

 

• odstranění staré antuky  – 140t x 490,-Kč ………………………...….68.600,-Kč  

• strojní rozrušení povrchu  po odstranění antuky – 2.555m2 x 4,-Kč ...10.220,-Kč 

• ruční vyrovnávka z nové škváry (cca 10cm ) – 2.555m2 x 168,-Kč ..429.240,-Kč 

• osazení odvodňovacích žlábků do betonu – 130bm x 690,-Kč ………89.700,-Kč 

• D+M tenisových sloupků – 3kpl x 9.870,-Kč ……………………..…29.610,-Kč 

• zhotovení antukového krytu – 2.555m2 x 150,-Kč ……………..…..383.250,-Kč 

• montáž umělých lajn – 3kpl. x 13.900,-Kč ………………………......41.700,-Kč                               
 

Celková cena dodávky : 1,052.320,-Kč + DPH 

V ceně není zajištění vjezdu na plochu kurtů a odvoz, včetně likvidace staré antuky. 

 

 

 

Stará Boleslav : 25.10.2019 

 

S pozdravem 

Jaromír Sibera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


