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Nový povrch na štvanických dvorcích
Přání hráčů z pražské Štvanice bylo vyslyšeno! Výměna povrchů na „spodních“ dvorcích č. 2, 3 a 4 nebyla vůbec jednoduchá. Celkem se muselo odtěžit
880 tun nevyhovujících konstrukčních vrstev z nevhodného cihlového recyklátu a položit stejné množství kvalitní škváry. Ta byla strojně rozprostřena a poté
ručně vyrovnána s ideální přesností podle čtvercové nivelace. Na upravený
škvárový základ byla vysoce odbornou firmou Sibera Systém položena patentní deska s novou antukou, včetně nových lajn. Ihned po dokončení rekonstrukce investor položil na povrch speciální podlahu a na ni umělý koberec.
Na protilehlých dvorcích č. 5 a 6 byla práce o něco jednodušší. Zde naštěstí zůstalo
vhodné škvárové základové podloží. Povrch
dvorců byl strojně prokypřen, ručně vyrovnán do patřičné nivelety a poté firma Sibera
Systém položila novou patentní desku, včetně nové antuky a lajn. Nežádoucí tvrdost
povrchu všech dvorců způsobila instalace
haly v zimním období. Antukové dvorce mají
totiž rády zimu a mráz. Pokud je překryjeme přetlakovou (nebo jinou) halou, musíme
o ně dokonale pečovat. Všeobecně lze říci,
že instalace hal na antukových kurtech není
z dlouhodobého hlediska pro kvalitu antukového povrchu bez následků. Existují ale
účinné postupy, jak kurty regenerovat a vrátit jim počáteční vlastnosti nových antukových povrchů.
Zjednodušeně: Chybí-li antukovému povrchu zima a mráz, musí se mu věnovat odpovídající pozornost. „Betonový“ antukový
povrch se dá oddálit především pravidelnou
údržbou za pomoci doplňování kvalitní antuky a správným kropením. Správci dvorců
musí mít i v zimě dostatek času na pravidelný servis. Udržet antuku v hale v prvotřídním
stavu je nelehký úkol. Diskuse kolem škváry
nebo cihlového recyklátu je zbytečná. Na
Štvanici se k tomuto poznání došlo za třináct

let. Je pravda, že kvalitní škváry je u nás velký nedostatek a zdroje bývají často hodně
vzdálené od místa potřeby. Ale kvalitní škvárovou patentní vrstvu nic jiného nenahradí.
Ideálně se hodí do našich klimatických podmínek. Tam, kde je položena, se hraje, tam,
kde je recyklát, stojí voda.
Nový povrch na pěti dvorcích položili „Siberovci“ za 25 dnů, včetně pětidenní technologické přestávky. Práce byly zahájeny 14.
září a 9. října se na nich už instalovaly přetlakové haly.
Z podkladů firmy Sibera Systém
připravil STANISLAV BURIAN
Snímky: Archiv Sibera Systém

5
5
tel./fax: +420 326 911 131
e-mail: info@siberasystem.cz
www.siberasystem.cz

