
STRUČNÝ POSTUP JARNÍ ÚDRŽBY TENISOVÝCH ANTUKOVÝCH DVORCŮ 
 

1) Odstranění hrubých nečistot - odstraňte z dvorce všechny větší nečistoty (větve, 

kamení atd.), možno použít starou síť (ve dvojici tažením sítě podél kurtu v úsecích na 

1-2 kroky postupně vymetat nečistoty). Nic, neodlupovat, nevyndávat násilím 

z antuky. 

2) Vyčistění kurtu - kurtovým koštětem „proti srsti“ vymést nečistoty. Nepoužívat 

hrábě nebo lopatu – žádné násilí. Nevymetat antuku až na škváru. Cca 3–5 koleček 

materiálu z jednoho dvorce.  

3) Usazení lajn -  Lajny se zašlapují nohama (mírně pod úroveň antuky) opatrně podél 

napnutého tenkého lanka, které se napne těšně vedle lajny (jde o to udržet 

maximální rovinu, pak se už lajny velmi obtížně rovnají). 

4) Lehké válcování – Bez jakéhokoliv rovnání stop a nerovností uválcujte dvorec válcem. 

(válec cca 60kg). Pozor na hrnutí lajn! 

5) Doklepnutí lajn pěchem – kde je třeba dopěchujte lajny do antuky. Lajny musí být 

lehce pod úrovní antuky, aby v průběhu sezony nevznikly „kopce“ 

6) Kropení - Celou plochu důkladně pokropte (potopit místo od místa pod vodu). Toto 

první prolití a následné válcování je velice důležité pro budoucí spojení antuky a 

pokladní vrstvy. 

7) Přemetení - Po opadnutí vody, přemeťte celou plochu kurtovým koštětem. 

8) Válcování - Po zaschnutí (když se jarní antuka již nelepí na tenisky) znovu celou 

plochu uválcujte ručním válcem 2×. (Válec do 150kg) 

9) Kropení a válcování - Dvorec pokropte (potopit) a po oschnutí znovu uválcujte 2x 

vypuštěným válcem.  

10) Čistění menších nečistot - Celý dvorec vyčistěte síťovačkou od všech menších 

nečistot, případně kousků škváry, která mrazem vyvstala na povrch. 

11) Kropení a válcování - Dvorec pokropte a po oschnutí znovu uválcujte 2x vypuštěným 

válcem.  

12) Přidání antuky - Když je povrch dostatečně pevný, začněte přidávat antuku. 

Natahování antuky se provádí pomocí dřevěného hrabla. Z kolečka si do lopaty 

naberete antuku a udělá se hromádka, která se rovnoměrně roztáhne hrablem. 

Nesnažte se dělat nějakou vrstvu, jen mírně přitlačte a rovnoměrně roztahujte. Takto 

se celoplošně provede první jarní natažení novou antukou.  

13) Kropení a válcování – Pokud je potřeba, dále kropte a válcujte. Nedělat beton, 

konečné spečení udělá slunce, kropení a hraní. Počet opakování voda-válec, je 

individuální. Závisí na počasí, teplotě, vlhkosti pokladu atd. 

Potřebné nářadí: 

kolečka, kurtové koště, síťovačka, lopaty, tenké lanko 12m s kolíky, ruční válec, hadice 

s vodou, pěch na lajny 

1-2 t antuky/kurt 


