
Kolik Siberovci od roku 1949 postavili spor-
tovních staveb už nikdo nikdy nespočítá, ale
před pěti lety to bylo asi 300 atletických drah,
200 fotbalových hřišť a přes 2000 tenisových
dvorců. Jen pro zajímavost, v jed-
nom roce jich také sehraný tým po-
stavil 98.
„Siberovku“, tj. speciální směs
škváry a hlíny znají nejen v Če-
chách, ale také v celé řadě evrop-
ských zemí. Právě teď se firma při-
pravuje na stavbu v Estonsku.
Patent na unikátní směs byl panu
Siberovi udělen ve Francii, Švéd-
sku, Belgii a ve Finsku. Ve své do-
bě se z ní stavěly ty nejrychlejší at-
letické dráhy na světě. Na té první,
v Houštce, v září roku 1951 vytvořil
Emil Zátopek světové rekordy na
20 kilometrů a v hodinovce. Teniso-
vé dvorce z unikátní směsi stavěl
Jaromír Sibera snad pro všechna
daviscupová a fedcupová utkání
hraná doma na venkovních dvor-
cích nebo v halách.
Čerstvý pětaosmdesátník rád
vzpomíná na spolupráci s Janem
Kodešem, který jako stavební do-
zor řídil výstavbu štvanického areá-
lu, samozřejmě včetně centrálního
dvorce. Unikátní stavbou byl i dvo-
rec na zimním stadionu v Příbrami
pro utkání v Davis cupu s Indií. Po
rozpuštění ledu byl kurt na betonu
postaven ve vynikající kvalitě za
pouhých pět dní.
Jen málokdo ví, že náš oslavenec
se vyučil dámským krejčím, ale
módní návrhář z něj nikdy nebyl. Už
od dětství ho lákal sport. Jako kluk
byl sokol – nářaďovec, později atlet.
Jeho osobní rekordy ve skoku do
výšky a dálky byly 185 a 682 cm.

Rok po válce (1946) se
oženil s Aničkou Brichto-
vou, také atletkou. V roce
1951 se jim narodil první
syn, jak jinak – Jaromír.
Byl celý tatínek. Závody
ve skocích vyhrával jak na
běžícím pásu. V roce
1967 překonal Fikejzův
devatenáct let starý juni-
orský rekord. Skočil 719
cm. Byl juniorským mis-
trem republiky v dálce
i trojskoku. Za dospělé už
nestartoval, vyhřezlé plo-
ténky lékaři opravit nedo-
kázali. Po jedenácti letech
(1962) se Siberovým na-
rodil druhý syn Pavel. Ne-
potatil se. Stal se zkušeb-
ním závodním jezdcem

v mladoboleslavské automobilce.
Až do padesátého roku se otec Sibera živil ja-
ko živnostník výstavbou sportovišť. Když
se začali živnostníci rušit, pracoval jako

správce stadionu Sokola ve Staré Boleslavi,
pak přešel do přidružené výroby Slávie v Pra-
ze, poté do Slovšportu v Žilině. Tam už s ním
odejel i starší syn. V roce 1984 zakotvil ve
Slávii Kroměříž a poslední štací byl Havlíčkův
Brod. Pod všemi uvedeným firmami stavěl

sportovní stavby. Ne, Jaromír Sibera
nebyl fluktuant. Přecházel se svými
spolupracovníky z firmy do firmy,
protože jeho způsob podnikání vy-
volával v minulé době problémy. On
sám uznával jen vysoce kvalitní prá-
ci, plnění slíbených termínů a zá-
sadně neuznával řádnou pracovní
dobu a také stávající mzdové před-
pisy. Pracoval jak bylo třeba, soboty
a neděle nevyjímaje. Jeho pracovní
rekord byl 395 hodin za měsíc, více
než dvojnásobek tehdy zákonem
stanovené pracovní doby.
A pak přišla revoluce. To už nejstar-
šímu Jaromírovi bylo 66 let. Svo-
bodné soukromé podnikání se sta-
lo obecně přijatou normou. Firma
SIBERASYSTÉM si půjčila v bance
milion, nakoupila stroje, dopravní
prostředky a začala znovu. Pokoli-
káté už? Bůhví, ale tentokrát popr-
vé skutečně na svém.
Táta Sibera dnes už firmu neřídí.
Bydlí se synem Jaromírem (57)
v dvojdomku ve Staré Boleslavi,
přes ulici má domek jeho vnuk, ta-
ké Jaromír (32), budoucí nositel ta-
jemství dědečkovy „siberovky“. Ja-
romír nejstarší dodnes připomíná
synovi i vnukovi, aby odváděli pro
zákazníky jen tu nejlepší práci a ta-
ké aby milovali sport jako on. Ne-
musí mít strach. Jablka nepadla da-
leko od stromu. Patent táty Sibery
je v dobrých rukou…

STANISLAV BURIAN
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Významné jubileum Jaromíra Sibery
Nemohu uvěřit, že od napsání článku „Sága rodu Siberů“ uplynulo už pět let.
Nejstarší z rodu sportovců a úspěšných podnikatelů oslaví za pár dnů osm-
desáté páté narozeniny. O Jaromíru Siberovi, tátovi, dědečkovi a pradědeč-
kovi už bylo napsáno hodně. Za kvalitní fotbalové stadiony, vynikající atle-
tické dráhy nebo tenisové dvorce mu děkoval kdekdo: Zátopek, Odložil,
Jungwirth, Daněk, Kodeš, Navrátilová, Kafelnikov, Borg, Ulihrach, Mandlíko-
vá, Suková, ale také MNV Radotín, TK Oaza Praha a snad všichni prezidenti
Československého a později Českého tenisového svazu.

Jaromír Sibera s Emilem Zátopkem

▲ S Janem Kodešem a Petrem Juroszem

▼ S Jiřím Novákem, Slávou Dosedělem, Bohdanem Ulihrachem
a Davidem Riklem
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