doma

Patentní deska slouží
sportu už šedesát let
O úspěšné práci rodu Siberů nepíši poprvé.
Čtenáři si možná vzpomenou na články
„Sága rodu Siberů“ nebo „Významné
jubileum Jaromíra Sibery“ otištěné v našem magazínu. Nejstarší Jaromír, zakladatel
siberovské dynastie, oslavil nedávno osmdesáté šesté narozeniny a stále se s ním

Pokládka patentní vrstvy

a atletické dráze tehdy slavného stadionu
v Houštce. Brzy se dostavil úspěch. Emil Zátopek na ní hned po kolaudaci zaběhl nové
světové rekordy na 20 km a v hodinovce. Pro
„patentní desku“ to byla ta nejlepší reklama.
Kolik od té doby Jaromírové postavili atletických drah, fotbalových hřišť nebo tenisových
dvorců spočítá už snad jen Bůh sám. Jen
těch dvorců je hodně přes 2000!
V čem tkví úspěšnost SIBERA
SYSTEMU? Proč je investory
stále vyhledáván a to nejen
u nás, ale i v zahraničí? Proč
tento unikátní „výrobek“ chrání patenty u nás, ve Francii,
Švédsku, Belgii a ve Finsku?
Jaromír Sibera jun. říká:
„Úspěch našeho povrchu tkví
v jednoduchosti řešení a v používání jen kvalitních přírodních materiálů, jako je škvára
a drcené kamenivo. Poctivost
a vysoká profesionalita našich pracovníků je všeobecně
známá. Firma je rodinným
podnikem, ve kterém majitelé a zaměstnanci naplňují
jeden cíl – splnit investorům
jejich přání v nejkratším
čase a maximální kvalitě.
Ošidit práci si nesmíme dovolit! Nejcennějším materiálem pro nás je škvára, pro
výrobce nepříjemný odpad,
pro nás zdroj úspěchu. Škváru mícháme
s cihlářskou hlínou a vodou v míchačkách
a výsledný produkt lijeme na dvorce, povrch upravujeme latěmi do lešenářských
trubek o síle 6 cm. Kdo používá recyklát,
nemůže zaručit kvalitu na mnoho let, protože tento materiál je v podstatě rozdrcený

barák se vším všudy.
Škváře se i po šedesáti
letech nemění její unikátní vlastnosti. Velmi často
ji dopravujeme i na velké vzdálenosti. Například
v minulém roce až do
Estonska. Složení výsledné hmoty je právě
základem našeho patentu.
Ještě živý mokrý podklad
pohodíme antukou, a když
povrch trochu zatuhne,
položíme 2–3 vrstvy antuky o síle 1–1,5 cm. A to je
celý příběh. Řada ﬁrem se
pokoušela a pokouší pod
nejrůznějšími názvy využívat naši recepturu, ale nikdy
jsme se s nikým nesoudili,
naši práci věříme a investoři
si k nám stále nacházejí cestu. Teď se připravujeme na
výstavbu národního tenisového areálu na Ukrajině.“
Jednoduchý recept, viďte.
Jen to nejpodstatnější patenty neuvádějí.
A to, že základem úspěchu je především
poctivá a odpovědná práce už třetí generace
Siberovců.
STANISLAV BURIAN
Snímky z ﬁremního archivu

První pohoz antukou do mokrého povrchu

můžete potkávat ve Staré Boleslavi. Současnému majiteli ﬁrmy, také Jaromírovi, bude
zanedlouho šedesát a budoucímu šéfovi,
Jaromíru, nejmladšímu, přicházejí Kristova
léta. Jeho syn, nejmladší z Jaromírů, má ve
školce zatím úplně jiné starosti.
„Patentní desku“ vymyslel dědeček a poprvé
ji použil v roce 1950 na všech odrazištích

Výstavba centrálního dvorce na Štvanici pro Pohár Federace v roce 1986
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