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VŠEOBECNĚ 

 
1. Majitelem tenisového areálu je TK Břízky,z.s. Ve věcech užívání areálu, 

rezervací, vybírání poplatků, ochrany a údržby majetku uděluje spolek 

k jednání jménem TK Břízky plnou moc správci(GIACOMINI CZECH s.r.o.) 

Dvorce mohou být rezervovány jen v souladu s tímto provozním a hracím 

řádem. 

 

REZERVACE 
 

1. Tenisové dvorce si členové rezervují v klubovně maximálně týden předem. 

Ostatní v souladu s tímto hracím řádem 72 hodin dopředu. Rezervační systém 

umožňuje hráčům rezervovat si dvorce 1 až 8 v době od 7.00 do 21.30 hod.  

Hodiny si hráči závazně rezervují dvojím způsobem. 1) online rezervace na 

www.tkbrizky.cz, 2) na telefonním čísle správce areálu : 

……739 333 615……………………………………. 
nebo osobně v každý hrací den od 10.00 do 21.00 hod. Pro účely rezervace 

se nahlašují všechna jména hráčů.  

2. Rezervaci lze zrušit do 1. hodiny před začátkem hry. V případě nedodržení 

tohoto pravidla správce rozhodne o sankci proti porušení ustanovení hracího 
řádu (poprvé domluvou, jinak finanční pokutou 50,- Kč nebo finanční pokutou 

do výše škody, která vznikla klubu tímto jednáním, a dále při opakování 

přestupku, pozastavením možnosti rezervování) 

3. Před příchodem na dvorec jsou  hráči (členové i hosté) povinni nástup 

ohlásit správci nebo jiné pověřené osobě v klubovně TK u počítačového 

rezervačního systému. Ohlášení musí provést hráč do 5. minut před 
začátkem první rezervované hodiny. Jinak je správce nebo jím pověřená 

osoba oprávněn rezervaci zrušit!!! Bez platné rezervace není povoleno hraní 

na dvorcích !!! 

4. Hrací doba všech jednotlivců je omezena ve všední den v době od 16.00  do 

21.30 hod. pro dvouhru na 60min. a pro čtyřhru na 120 min. V případě 

volných dvorců může správce v rámci možností určit jinak.  
5. Hrací doba jednotlivců není omezena na volných kurtech ve všední den, 

v sobotu, v neděli a o svátcích a v době od 8.00 do 16.00 hod.  

6. V případě turnajů, mistrovských utkání nebo jiných zájmů klubu (kempy, 

soustředění apod.) rozhodne o využití kurtů správce s předchozím souhlasem 

představenstva nebo na základě termínové listiny schválené představenstvem 

TK Břízky,z.s. 

 
PROVOZNÍ A HRACÍ DOBA NA DVORCÍCH 

 

http://www.tkbrizky.cz/
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1. Provozní doba areálu v je v sezóně od 1.5. do 30.9.  od 8.00 do 22.00 

hod. Po 22.00 hod. až do 8.00 je areál fyzicky zabezpečen správcem nebo 

jinou zástupnou oprávněnou osobou. 

 
 

 

 

2. Sezóna může být před 1.5 i po 30.9. prodloužena za předpokladu 

vhodných klimatických podmínek a použitelnosti dvorců. O způsobilosti 

dvorců ke hře, otevření nebo skončení sezóny rozhoduje správce. O této 

skutečnosti informuje představenstvo členy klubu a veřejnost na webových 
stránkách www.tkbrizky.cz  nebo ve  vývěsce na klubovně TK Břízky. 

3. Provozní doba může být :  

a) prodloužena po domluvě se správcem (hra za umělého osvětlení, 

společenská událost, jiné klubové aktivity, které jsou v souladu se zájmy 

klubu a nevedou ke škodám na majetku, neohrožují členy klubu nebo třetí 

osoby a nezvyšují náklady klubu).  
b) zkrácena z důvodů špatných klimatických podmínek, špatného povrchu 

dvorců, a dalších nepředvídatelných událostí (přírodní katastrofy, technické 

závady apod.). V tomto případě o zkrácení rozhoduje správce s povinností 

informovat členy na www.tkbrizky.cz  a ve vývěsce na klubovně TK Břízky. O 

zkrácení provozní doby také informuje určeného člena představenstva e-

mailem. 

 
POVINNOSTI HRÁČŮ A HOSTŮ V TENISOVÉM AREÁLU 

 

1. Uklidit po hře a odstranit z  ploch odpadky a nečistoty je povinen každý 

hráč. Povinný úklid dvorců 1 -  6 zahrnuje srovnání povrchu hrablem a 1 -  8 

sesíťování  povrchu směrem do kruhu od vnějších výběhů do středu dvorce.  

2. Úklid je součástí rezervačních hodin, a nesmí zasahovat do následujících 
rezervací !!!   

3. Návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat zejména : 

c) zákaz kouření ve všech prostorách klubu a na dvorcích. Místa pro 

kuřáky budou označena správcem areálu!!! 

d) hygienická pravidla včetně zouvání tenisových a ostatních 

znečištěných bot před vchody do šaten. V šatnách nechávat po 
dobu hraní jen hygienicky nezávadné ošacení a obuv. 

e) dodržovat pořádek a zvyklosti v tenisovém klubu (nerušit hráče při 

hře, slušně a eticky se chovat a vystupovat při hře, na hru nosit 

vhodné oblečení zejména speciální tenisovou obuv – platí i na 

kurty 7. a 8. s umělým povrchem). 

 

OSTATNÍ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO OBSAZOVÁNÍ KURTŮ 
 

1. Hosté, děti a studenti si nemohou ve všední den od 17.00 hod. pro 

vlastní hraní rezervovat dopředu dvorec 1- 6  v době do 5. min. před 

http://www.tkbrizky.cz/
http://www.tkbrizky.cz/
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zahájením hrací hodiny. Toto pravidlo platí i pro hraní s rodiči, trenéry a 

sparingy. Není–li na dvorci jiná rezervace 5 min. před zahájením hrací 

hodiny, mohou si hosté, děti a studenti dle tohoto ustanovení objednat 

příslušný volný dvorec na 1 hod. 
2. Trénování je neomezeně povoleno na dvorcích číslo 7 a 8 Na dvorcích 1 až 

6 jen do 17.00 hod. (mimo Tenisovou školu Břízky) nebo po dohodě se 

správcem areálu. Trénování nesmí narušovat pořádek a etické zvyklosti 

v areálu TK Břízky (hluk, narušování herní pohody ostatních hráčů apod.). 

Za trénování se považuje systematické nahrávání míčů a metodické 

navádění hráče ke hře a nebo sparing za úplatu.  

 
 

3. Členové TK Břízky hradí náklady na činnost a provoz ve formě 

ročních členských příspěvků a mají po jejich zaplacení vstup na dvorce 

bezplatný  

4. Hosté TK Břízky platí za pronájem antukového dvorce 200,- Kč/hod, za 

pronájem dvorce s umělým povrchem 150,- Kč/hod. Hosté společně 
s členem klubu platí 100,- Kč/hod. 

5. HIT karty: tyto karty budou vydávány v několika variantách a to 10 

hod. za 1800,- Kč a celoroční pro dospělého za 3500,- Kč, celoroční 

pro seniora (od 1957 a starší) za 1500,-Kč. Trenérská 20 hod. za 3.200,- 

Kč  a  trenérská 30 hod. za 4.500,--. 

6. Příplatek za Umělé osvětlení na 1. dvorec 100,- Kč/za každou 

započatou hodinu (platí členové i nečlenové). 
7. Sparing hráči - hosté na dvorci s členem klubu neplatí. Za sparing 

hosta se považuje jinde registrovaný hráč stejné, nebo nejbližší kategorie, 

nepravidelně trénující se závodním hráčem TK Břízky.  

8. Komerční trénování provozuje trenér na dvorcích za poplatek, který určí 

představenstvo TKB. Akreditaci pro komerční trénování uděluje 

představenstvo TKB. 
Tenisová škola Břízky slouží k rozvoji tenisu u předškolních a školních dětí. 

Je platformou, která se řídí vlastními pravidly v souladu s usnesením ČS. 

Neplatí poplatky za komerční trénování. Trénink je prováděn na dvorcích 4-6 

celodenně dle počtu dětí.   

9. Nově zrekonstruované kurty 7 a 8 s umělým povrchem TT LSR 15-24 

mohou být využity za podmínek tohoto hracího řádu i k dalším sportům bez 

rizika poškození. Vždy je nutné toto nahlásit předem správci areálu. 
 

PROVOZNÍ ŘÁD KLUBOVNY 

  

1. Klubovna s občerstvením je majetkem firmy GIACOMINI CZECH s.r.o . 

2. Klubovna slouží k rezervaci dvorců, společenským akcím a pro občerstvení 

členů a návštěvníků areálu TK Břízky. Provoz není určen pro veřejnost!!! 
3. K výše uvedeným účelům mohou členové klubu a jejich hosté využívat 

prostor za přítomnosti správce nebo jím pověřené osoby. 



       

      TK Břízky, z.s. 

      Sportovní 5027/10a 

      466 04 Jablonec nad Nisou 

 

 

 

Hrací a návštěvní řád (str.4) 

Představenstvo TK Břízky          Platná směrnice - doplněk stanov 

4. Členové a hosté TK Břízky jsou povinni řídit se v prostorách klubovny dle 

pokynů správce, dodržovat veškerá pravidla vyplývající ze stanov, usnesení 

ČS, nařízení představenstva klubu a dle tohoto provozního a hracího řádu.  

5. Provozní doba klubovny je ve všední den od 11.00 do 22.00 hod., 
v sobotu, neděli a ve svátek od 8.00 do 22.00 hod. Provozní dobu lze 

domluvit se správcem při příležitosti akcí, jiných společenských aktivit, 

turnajů apod. Provoz zajišťuje osobně správce nebo jím pověřená osoba. 

6. Provozní doba klubovny může být omezena při uzavření areálu z důvodů 

uvedených v článku „PROVOZNÍ A HRACÍ DOBA NA DVORCÍCH“ bod 2 a 3.  

 

 
 

 

 

 

Platnost od 4.5.2020 

 
Arnošt Křenovský 

prezident TK Břízky z.s. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


