aktuálně

Siberovci jsou tu již sedmdesát let
Psát o ﬁrmě Sibera Systém není jednoduchý úkol. O jejich práci hovoří ti nejslavnější tenisté, atleti a fotbalisté snad ze všech koutů světa. Připomínám jen
Zátopka, Jungwirtha, Daňka, Kodeše, Kordu, Navrátilovou, Novotnou, Mandlíkovou, Sukovou, Kafelnikova, Borga, Ulihracha a desítky dalších. Firma získala od
roku 1950 do roku 2000 tři československé patenty, svůj unikátní povrch má patentovaný nejen doma, ale v dalších čtyřech evropských zemích. Postavila více
než dva tisíce tenisových kurtů. Například v roce 2000 jich byla více než stovka. Unikátem byly i kurty postavené na betonech krytých hal pro daviscupová
utkání s Indií, Švédskem, Anglií, USA, Německem, Ruskem, Srbskem a Izraelem.
Atletických drah během prvních deseti let od založení postavili stovku, každý
rok dokázali předat pět fotbalových hřišť. Kolik kurtů, drah a hřišť to bylo za
sedmdesát let práce, to ani současný šéf Jaromír, vnuk zakladatele ﬁrmy, nedokáže spočítat. Dvorce snad na všechna utkání Davis Cupu, pokud se hrála na
antuce, stavěli Siberové. S jejich prací se setkáte po celé republice, na Slovensku, ale také v Estonsku, Finsku, Ukrajině nebo Číně. Samozřejmě, že i většina
turnajů série ATP a WTA po roce 1990 se hrála na površích Sibera Systém, stejně
jako většina utkání Davis Cupu. Vše ale začalo náhodou.
Nejstarší Jaromír (narozen 1923), nadšený sportovec a člen Sokola Brandýs nad
Labem byl úspěšný nářaďovec a atlet, jehož rekord ve skoku do dálky byl 682 cm
a do výšky 185, doslova vyžebral u fotbalistů Sokola Houštka souhlas s možností
vybudování atletické dráhy u jejich hřiště.
Výbor Sokola rozhodl, že dráhu postaví
Jaromír s brigádníky. Za pět měsíců od
rozhodnutí, v roce 1950 byla dráha uvede-

na do provozu. Povrch ale nebyl ani čistě
škvárový, ani tartanový. Složení bylo stejné jako u odraziště při skoku do výšky a do
dálky, kde Jaromír Sibera dosáhl svých
nestárnoucích výsledků.
Už za rok po dokončení atletické dráhy
ohlásil Emil Zátopek pokus o vytvoření
světového rekordu v hodinovce a na 20
kilometrů. Neběžel na Strahově, ale na
Siberovce v Houštce. Dráha se díky Zá-

12

Tým ﬁrmy Sibera Systém po dokončení rekonstrukce dvorců na pražské Spartě

pokračování na další straně

topkově rekordům stala slavnou. Jaromír
Sibera si založil živnost, které se ale zanedlouho začaly rušit. Proto později pracoval
jako správce na stadionu. Často zadarmo.
Sokol peníze neměl a v zimě o jeho práci
nebyl zájem.
V šedesátých letech začaly vznikat přidružené výroby, jako součást velkých sportovních klubů a Jaromír v roce 1965 založil
právě vznikající organizaci ve Slavii Praha. Ale nebylo to ono. Ve Slavii o podnikání měli jen malý zájem, a tak Jaromírovi
nabídli práci pod Slovšportem na Slovensku. Už se synem Jaromírem mladším
se stěhovali do Žiliny, poté do Kroměříže
a v roce 1989 do Jiskry Havlíčkův Brod.
Tam Siberovce zastihla Sametová revoluce. Práci v přidružené výrobě ukončili
výstavbou tenisového areálu pro TJ Armabeton Praha. V roce 1984 předal ﬁrmu otec
Sibera svému staršímu synovi Jaromírovi,
ale pracovat, radit a pomáhat vlastně nikdy
nepřestal. Nový šéf ﬁrmy byl také vynikající
atlet. V roce 1967 překonal 19 let starý rekord v trojskoku, byl také mistrem republiky.
V šestnácti byl dokonce druhý v evropských
tabulkách dorostu. Vyhřezlá ploténku mu
ale kariéru ukončila relativně brzy.
Dnes řídí ﬁrmu Jaromír „třetí“, který říká:
„Všichni se řídíme zásadou, že na co nestačíme, to neděláme. Všichni naši spolupracovníci jsou, dá se říci, z jedné slovenské vesnice. Jsou to ti nejlepší, kteří s námi
pracují od začátku. Jsme jako jedna velká
rodina. Otcové odcházejí a jejich synové
u nás pokračují. A na tom ani já nebudu
nic měnit. Kolik stadionů, atletických drah
a tenisových kurtů jsme společně postavili, to už asi nikdy nikdo nespočítá.“

Tým Siberovců po utkání Davis Cupu s týmem v O2 Areně v Praze

Sedmdesátiletá tradice ﬁrmy je pro mnohé dnešní podnikatele až nepochopitelná.
Firmy pod nejrůznějšími názvy a zkratkami
každoročně po stovkách vznikají a zanikají.
Tradici, jakou má Sibera Systém, má u nás
jen málokterá ﬁrma. V tenisovém prostředí
se na ni každý dívá s velkým respektem
a uznáním. Siberové si ho určitě zaslouží.

Tradice, podložená desítkami vybudovaných sportovních areálů, je jejich chloubou
a jsou na ni hrdí. A já jim přeji, aby je se
stejným jménem potkávala ještě příští generace sportovců. Věřím, že se dožijí stovky, stejně jako Pardubická juniorka…
Ing. Stanislav Burian
Snímky: ARCHIV SIBERA SYSTÉM
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