
Bylo to již deváté daviscupové 
utkání, které se hrálo na antuko-

vém dvorci perfektně připraveném 
pracovníky známé specializované 
firmy Sibera System, s.r.o. V hale RT 
Turax v Ostravě Porubě se hrál Davis  

Cup poprvé už před osmnácti lety 
proti Anglii. Tentokrát proti Izraeli 
Siberovci stavěli kurt přímo na ledu. 
S pokládáním antukového povrchu na 
ledovou plochu má firma pana Sibery 
velké zkušenosti. Tento experiment 
poprvé vyzkoušeli na zimním stadio-
nu v Příbrami v únoru 1997. Vedení 
českého tenisu předpokládalo, že ne-
příjemný soupeř z teplomilné Indie 
se nebude ve studené hokejové hale 
cítit nejlépe, a tak bude mít náš tým 
větší naději na úspěch. Jednoduché to 
ale nebylo. Korda porazil Bhúpathí-
ho i Paese, Jiří Novák pak Bhúpathí-
ho a po vítězství 3:2 jsme postoupili 
do čtvrtfinále. Výstavbu antukového 
dvorce v Příbrami tehdy osobně řídil 
zakladatel firmy pan Jaromír Sibera 
nejstarší. Tentokrát ho nahradil sou-
časný majitel firmy, jeho vnuk, také 
Jaromír. „Něco se v Ostravské hale 
za těch osmnáct let změnilo, ale 
stejná zůstala veliká ochota per-
sonálu a vedení haly. Žádný větší 
technický problém se neobjevil. 
Tentokrát jsme stavěli kurt přímo 
na izolační desky položené na ledu. 

Po jejich pokládce, PVC plachty 
a geotextilie se na ploše rozprostřelo  
150 kubíků kvalitní ostravské škvá-
ry, poté patentní deska a do ní za-
pracovaná antuka. Kolem celého 
dvorce byly osazeny odvodňovací 

žlábky, které plnily jedinou funkci 
jako opěrný rám. Práce jsme zahá-
jili ve středu 28. března, na Velký 
pátek už byla položena patentní des-
ka a začali jsme pokládat antukový 
kryt. Během soboty a neděle byly 

osazeny umělé lajny. V neděli v pod-
večer byl kurt připraven. První tré-
ninky začaly o Velikonočním pondě-
lí a hráči se střídali ve tříhodinových 
blocích od 9 do 21 hodin. Byli jsme 
stále přítomni a povrch upravova-
li podle potřeb hráčů. Jsem rád, že 
jsme možná tak trochu pomohli na-
šim reprezentantům k důležitému 
vítězství. České Sportovní děkuji za 
důvěru a mým lidem za skvěle od-
vedenou práci.“ Tolik Jaromír Sibera.
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