
Voda však opadala pomalu a tak se na 
zničené dvorce Siberovci dostali až 20. 
června. Rozsah nutných prací po katastrofě 
byl ohromný. Bylo nutné odfrézovat povrch po 
odklizení bahna na ploše 6800 m2, zhotovit 
nové podloží včetně patentní vrstvy a na ste
jné ploše provést nový antukový kryt. Jaromír 
Sibera říká: „Pracovali jsme tak, abychom 

mohli Spartě předávat kurty 

postupně 
po dvou. Snažili jsme se, aby 

se kurty nemusely dělat úplně celé znovu. 
Bylo to pracné, ale zcela nový podklad jsme 
dělali jen v místech jeho vymletí vodou. Ušetřili 
jsme klubu nejen peníze, ale i čas. Dělat 
všechny povrchy znovu včetně podkladu by 
pro nás sice bylo jednodušší, ale zato velmi 
drahé a práce by se protáhly možná o měsíc. 

Pracovali jsme s celou naší 
kapacitou a první dvorce 
byly zprovozněny už po  
pár dnech.
I výrobce antuky pan Koliha 
z Libeňského ostrova pra
coval nonstop. Právě jeho 
antuku potřebujeme pro  
náš patentovaný Sibera 
Systém. Na Spartě pomáhal 
kdekdo. Nadšení členů 
i brigádníků bylo velké.“  
Siberovci práce na Spartě 
ukončili po 21 dnech a 10. 7. 

v 11 hodin předali poslední opravené 
kurty majiteli s přáním, aby se k nim povodeň 
už nikdy nevrátila.

„O naši pomoc projevili zájem i další postižené 
kluby. Bylo nám jich líto, ale veškerou kapac
itu jsme potřebovali ve Stromovce. Alespoň 
jsme navštěvovali žadatele a radili jim, co 
mají dělat. Pomohli jsme ještě v areálu vý
cvikového střediska University Karlovy v Do
bronicích u Bechyně a v přípravě máme 
kluby v Sedlčanech, Lovosicích, Litoměřicích 
a na Olympu v Praze. Tam všude čekají na 
rozhodnutí pojišťoven. Víc sil jsme neměli. Pro 
mnohé kluby to nebyla první povodeň, věděli 
tedy, co je čeká a do práce se s nadšením 
pouštěli sami. Tenisté jsou od nepaměti po
spolitý a pracovitý národ. Umí se ve chvílích 
nouze spoléhat sami na sebe…“
Text: Stanislav Burian, snímky Jaromír Sibera

6800 m2 nových povrchů na Spartě
V neděli 2. června 2013 obdržela 
ředitelka areálu TK Sparta Praha 

Michaela Soukupová-Peterová 
potvrzenou informaci o prud-

kém nárůstu hladiny řeky Vltavy, 
která leží v bezprostřední blízkosti 
Sparťanského areálu. Ihned začala 

organizovat záchranné práce.  
Ve 13 hodin byla ve Stromovce uzav - 

řena protipovodňová vrata, v 17 hodin  
byly uzavřeny policií všechny 

přístupové cesty… „Na kurtech jsme 
měli 2 metry vody, v budově metr 

a půl. Kurty jsou zničené, stejně tak 
všechny povrchy v pevných  

halách, recepce, posilovna, šatny… 
Předpokládám, že v polovině července 

bude 75% kurtů hotových a začneme 
fungovat v provizorních podmínkách.“ 

(Michaela Peterová - Tenis 7/2013)
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tel./fax: +420 326 911 131
email: info@siberasystem.cz

www.siberasystem.cz

Společné foto s Michaelou Peterovou po předání dvorců Poslední povrchové úpravy...

Dílo zkázy...

Po jednadvaceti 
dnech práce 
je hotovo!


