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Technických problémů bylo velké množství. 
Jak odizolovat zmrzlý beton od antukového 
povrchu, jak ukotvit umělé lajny a přitom nevr
tat otvory do betonu, jak ochránit beton před 
poškozením, jak dopravit do haly obrovské 
množství materiálu, jak se bude patentní 
vrstva chovat v nezvyklém prostředí …Mra
zicí stroje byly zastaveny v neděli 19.ledna  
a v pátek 24. nastoupili Siberovci na ledovou 
plochu. A přesně za týden ji nabídli oběma 
týmům k tréninku. Na antukový povrch si 
tehdy nestěžovali ani vítězové ani poražení. 
Od té doby se DC na antuce v hokejové hale 
hrál ještě šestkrát. Naposledy poosmé to bylo 
letos proti Srbům v pražské O2 Aréně. Kurt 
postavili opět Siberovci... dále už pokračuje 
Manažer české sportovní Ladislav Šafařík 
říká: „…O povrchu, stejně jako v Příbrami, 
rozhodli hráči a vedení týmu. Přáli si antuku 
a tím vlastně vybrali dodavatele. Nemohl to 
být nikdo jiný než firma pana Sibe ry, která je 
pro nás mnohaletým partnerem a garantem 

kvality a jistoty. Naše spolupráce s touto 
rodinnou firmou trvá už 15 let. Byl to pro ni 
už devátý DC…“ 
„…Začátkem března nás oslovil manažer 
České sportovní pan Šafařík,“ říká majitel 
firmy Jaromír Sibera, „dohodli jsme se téměř 
okamžitě a ihned začali s přípravou. Na ni 
jsme měli necelé tři týdny. Bylo nutné za-
jistit 1000 m2 fólie z PVC, stejné množství 
geotextilie, 200 tun škváry, 130 m žlábků pro 
vytvoření obvodového rámu hřiště, 16 tun 
antuky a speciální kotvení pro umělé lajny. 
Zjišťovala se možnost regulace teploty a vl-
hkosti v hale a cirkulace vzduchu. Kurt musel 
po kropení vysychat stejně jako když na něj 
svítí sluníčko. Pokládání antuky je prašný 
proces, bylo nutné ochránit cca 10 000 m2 
čalouněných sedadel. Měli jsme štěstí, že 
Slavia nepostoupila do závěrečných kol play 
off, led mohl být roztopen už 14 dní před 
DC, teplota betonu před pokládkou byla 
tedy optimální, na regulaci teplot a vlhkosti 

je hala vybavena neuvěřitelnou technikou. 
Velikost haly nám umožnila na dopravu 
škváry ze vzdálenosti 100 km použít ta nej - 
větší možná auta, která nám dopravila 
materiál přímo na plochu. V pondělí 26. 3.  
v 6.00 hod. jsme zahájili pokládku fólie  
a geotextilie, poté montáž obvodového rá-
mu, v 8 hodin byla dovezena první škvára  
a v 11hodin jsme začali s ukládáním patent-
ní vrstvy. Den nato ve 3 hodiny odpoledne 

Za šest dnů od ledu k antuce  
O tom, že se bude hrát DC  

proti Srbsku v Praze na  
antuce, rozhodli hráči a jejich  
nehrající kapitán. Možná, že si 

vzpomněli, jak se poprvé hrálo 
v Příbrami v hokejové hale, 

takříkajíc na ledě, přesně  
před 15 lety. Tehdy byl náš  
tým přesvědčen, že antuka  

v hokejové hale bude  
teplomilným Indům nejméně 
příjemná. Naši soupeři přijeli 
do malého okresního města  
ve složení Mahesh Bhupathí  

a Leader Paes, za náš tým  
k utkání nastoupili Petr Korda,  

Jiří Novák a Martin Damm.  
Utkání, proti očekávání,  

nebylo žádná selanka. 
Zvítězili jsme 3:2 a k našemu 

překvapení byli Indové na 
antuce položené na betono-

vou plochu hokejové haly jako 
doma. Kurt na promrzlé ploše 

tehdy, stejně jako letos v Praze, 
postavila firma pana Sibery  

a použila tak poprvé v tomto 
nezvyklém prostředí svůj  

patentovaný SiberaSystém. 
začaly práce na první vrstvě antuky. V pátek 
jsme položili umělé lajny a na apríla v 15 ho-
din začal první trénink. Oba týmy trénovaly 
od devíti ráno do jedenácti večer. V hale jsme 
poskytovali servis každý den po dobu více 
než 16 hodin. Po první zkoušce nám naši 
hráči hlásili: kurt je super! a nám spadl kámen 
ze srdce. Nepřetržitě jsme dolaďovali povrch 
dvorce podle přání našich hráčů. Chtěli zvětšit 
odskok míčků, zdrsněním povrchu a použitím 
hrubší antuky se to podařilo. Zápas jsem 
prožíval dvakrát. Jako běžný divák a nervozitu 
zvyšovala i trvalá starost, aby kurt vydržel. 
Nakonec jsme zvítězili všichni, tenisté i my.  
V neděli po poslední dvouhře ve 23,00 začala 
likvidace kurtu. Ráno v 6 hodin, na velikonoční 
pondělí, opustilo arénu poslední auto se 
škvárou a hodinu nato jsme předali halu ma-
jiteli. Trochu jsme litovali, že „náš“ vítězný kurt 
mohl sloužit našim tenistům pouhý týden. 
Pro nás, všechny Siberovce, to byly nakonec 
nejkrásnější Velikonoce…“

Kdyby tak parta Siberovců mohla pro náš tým 
připravit kurt i pro semifinále v Argentině…

Připravil: Stanislav Burian, foto: Pavel 
Lebeda, Vladimír Burian a Jaromír Sibera
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   Tenisty neopustila víra  
          v drcené cihly
Úvodní tréninky Srbů naznačily, že se 
hosty podařilo opravdu vykolejit. Vždyť je 
to bláto, ulevil si Tipsarevič, takhle míčky 
na antuce neskáčou, divil se kapitán Boh
dan Obradovič…
…Od začátku týdne byla plocha fanta
sticky připravena, chválil Navrátil práci sta
vitelů kurtu…
Ještě pár titulků z bezpočtu článků ze ze 
sport.cz a idnes.cz:
 Tuny škváry a antuky. Tak se staví kurt 
pro úspěch Čechů v Davis cupu. 
 Šest vrstev antuky. Takhle v Praze rostl 
kurt pro Davis Cup
 Co je pod antukovým povrchem?
 Jízda v Medcedesu, aneb jak jsme 
zkoušeli antuku pro Davis cup
 Otec dělal dráhu Zátopkovi, on (syn) teď 
připravuje antuku tenistům
 Kropit, válcovat, kropit, válcovat, kropit
 Tenisté poprvé trénovali před Srbskem. 
Antuka je skvělá, chválili

CO TAKé NAPSALi: 

  
„ z a  o s m  h o d i n  o d  a n t u k y  k  l e d u “

Siberovci  
s vítězným týmem

tel./fax: +420 326 911 131
email: info@siberasystem.cz

www.siberasystem.cz




