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ANOTACE
Práce se zabývá osobností Josefa Šperky, zakladatelem zlínského lyžařského oddílu a
umělého svahu ve Zlíně. Obsahuje informace o jeho životě, práci konstruktéra pro n. p. Svit a
jeho lyžařských počinech.
Zakládá se na faktech získaných přímo od Josefa Šperky, ať už formou rozhovorů či
dokumentů, které poskytl.
Cílem práce je podat informace o člověku, který celý život zasvětil své práci – konstruování.
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ANNOTATION
My study is concerned with figure of Josef Sperka, founder of Zlin Ski Club and Zlin Ski
Run. It contains information about his life, work of designer in Svit Shoe Company and his
activities in a field of skiing.
It is based on facts gained directly from Josef Sperka, from interviews with him or from his
documents that he lent me.
The target of the study is to show the man, who sacrificed his whole life to his work –
designing.
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ÚVOD
„Doba, ve které hory v zimním rouše byly považovány za kraj nebezpečí a zhouby, když nikdo
neznal těch velkolepých rozhledů po zasněžených dálkách, rozkošných detailů zimních krajů a
útulného života v horách v zimě, ta doba dávno minula. Nyní možno snadno vystoupiti na
hřbety a vrcholy horské, obdivovati krásy zimního světa, vkládati nezapomenutelné dojmy a
obrazy do duše, naučit se milovat ohromnou přírodu!“1
Lyžování se vyvinulo ve druhé polovině 19. století v severní Evropě, odkud se rozšířilo po
celém kontinentě a později i do USA. V našich zemích se uchytilo v 90. letech 19. století v
Krkonoších. Popularita rostla a tento sport se dostal až na Moravu. V roce 1903 vznikl první
lyžařský svaz na světě, Svaz lyžařů Království českého. Ten se po válce změnil na Svaz
lyžařů

ČSR,

čítal

desítky

klubů,

jejichž

počet

stále

narůstal.2

Jedním z nich byl i lyžařský klub Zlín, později Gottwaldov. Cílem mé práce je seznámit
čtenáře s osobností pana Josefa Šperky (*1927), který zasvětil lyžování celý svůj život.
Téma jsem si vybrala sama, neboť se zajímám o regionální dějiny a právě příběhy jednotlivců
nám zapadají jako díky puzzle do širšího historického kontextu a seznamují nás s dobou, ve
které pamětník žil.
Období komunismu je především kritizováno, já chci ale poukázat, co nám přineslo. Všichni
znají ty příběhy lidí, kteří veřejně vystupovali proti tehdejšímu režimu. Mnohdy se však
zapomíná, že i před rokem 1989 existovali lidé, kteří motivovali ostatní vlastním postojem a
svou tvořivou prací přinášeli radost sobě i druhým jak tehdy, tak nyní nám.
Budu čerpat z knihy 110 let našeho lyžování (P. David, K. Hampl, J. Potměšil, S. Slavík, A.
Suk, P. Zelenka) či Sport na lyžích (K. Vávra). Dále mi jako zdroje poslouží fotografie a
dokumenty pana Šperky (patenty, dopisy, diplomy, uznání aj.) a také rozhovor s ním. Pan
Šperka trpí Alzheimerovou chorobou, a proto nemusí být všechny informace pravdivé, budu
se však snažit všechny tyto informace ověřit.

1

VÁVRA, Karel. Sport na lyžích. Praha: Springer, 1910, 83 s

2

DAVID, Petr. 110 let našeho lyžování. Praha: S, 2013, 438 s. ISBN 978-80-86899-68-8.
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1 OSOBNÍ ŽIVOT JOSEFA ŠPERKY
1.1 DĚTSTVÍ A RODINA
Josef Šperka se narodil 19. ledna 1927 v Bratislavě jako nejstarší dítě obuvnického
pomocníka Františka Šperky (*1. 9. 1904, †1963) a jeho manželky Anny (*1906, †1972), asi
rok po jejich svatbě. Roku 1933 se narodila sestra Josefa Šperky.
Rodina žila ve sklepním bytě v domě, kde si přivydělávali
domovnictvím. V pronájmu zde bydlela také operní pěvkyně a
herečka Jarmila Novotná (*23. 9. 1907, †9. 2. 1994), která byla
od roku 1923 žačkou Emy Destinové3. Jarmila Novotná odtud
dojížděla do Vídně, kde tou dobou působila, a malému Josefu
často dovezla nějaké sladkosti.
Do školy nastoupil roku 1933. Po pěti letech obecné školy se stal

Obrázek 1 - Jarmila Novotná

žákem Štátné slovenské reálky v Bratislavě.
Chudí rodiče nebyli schopni platit školné, proto podali žádost, aby byl jejich syn od placení
školného osvobozen. Žádosti bylo vyhověno a rodina byla osvobozena od celého školného a
to za předpokladu, že z chování bude žák hodnocen alespoň třetím stupněm a nebude
propadat z povinných předmětů.4 Sice nikdy nepropadl, ale jeho známky na Štátné slovenské
reálce v Bratislave nebyly nikterak oslnivé. České rodiny se na Slovensku potýkaly nejen
s posměšky a šikanou, ale také s útlakem ve školním hodnocení.
Koncem léta 1937 poslali rodiče Josefa na léčení do Bánské Štiavnice, „kvůli nějakému
krevnímu onemocnění“5. Odtud se vracel 14. září 1937. Když přišel domů, rodiče plakali.
Myslel, že je to kvůli němu, ale nikoliv. Byl to den, kdy zemřel prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. I Josef Šperka si jeho osobnost oblíbil na celý život, vždy u sebe nosil jeho
fotografii.

3

Životopis

Jarmily

Novotné. Stráž

Emy

Destinové [online].

http://www.zamekstraz.cz/zivotopis-jarmily-novotne
4

Dekrét o oslobodení od školného. Bratislava, 1939.

5

rozhovor s Josefem Šperkou, 26. 10. 2015

2

2015

[cit.

2015-12-09].

Dostupné

z:

Uplynuly necelé dva roky a přišel další zlom. 14. březen 1939. Pod nátlakem Adolfa Hitlera a
jeho výhružek o obsazení Maďarským královstvím vyhlásil Jozef Tiso Slovenský štát. 6
Rodina Šperkových, jakožto rodina Čechů, byla odsunuta do Protektorátu Čechy a Morava,
přesněji do Zlína. Otce zaměstnali ve firmě Baťa7 a mladý Josef nastoupil na měšťanskou
školu. Při jednom z našich rozhovorů vzpomínal Josef Šperka na svou spolužačku, slečnu
Rychlíkovou z Brna, díky které se na škole necítil odstrčen, neboť byla novou žákyní ve
stejnou dobu jako on. Po dvou letech splnil povinnou školní docházku.

6

ČURDA, Jan a Jan DVOŘÁK. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního

desetiletí 21. století. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2015, 3 sv. ISBN 978-80-7358-223-4.
7

KRATOCHVÍLOVÁ, Klára, Romy KRÁLOVÁ, Kristýna PEKAŘÍKOVÁ a Tereza SKREČKOVÁ. Josef

Šperka: král sjezdovek a vleků.
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1.2 MLÁDÍ
V letech 1941 – 1945 absolvoval Baťovu školu práce, která byla
otevřena při Baťových závodech v roce 1925 pro chlapce a 1929 pro
děvčata. Žáků byly tisíce a to nejen z ČSR, ale také z Anglie, Indie,
Rumunska, Egypta aj. Prvním vzniklým oborem bylo obuvnictví, později
se přidalo strojírenství, pletařství nebo stavebnictví.8

Obrázek 2 Šperka, portrét

Josef

Sám Josef Šperka se vyučil strojním zámečníkem.9 První dva roky
navštěvoval dvouletý strojnický obor a následně, opět dvouletý,

mistrovský průmyslový strojnický obor.10
Přítel jeho otce, který se živil jako malíř-natěrač a ve volných chvílích se věnoval umělecké
kresbě, objevil talent už v malém Josefovi. Tento rodinný známý pochopil, že dítě, které v tak
nízkém věku chápe perspektivu a využívá ji při kreslení, je výjimečné.
Během studia na BŠP docházel Josef
Šperka na hodiny pana učitele Krále,
který vedl pro zájemce rozšířenou
výuku kreslení. Ve třídě jich bylo
okolo 15 až 20 žáků, scházeli se
v ateliéru

školy.

Josef

Šperka

vzpomíná, že velice dlouho trénovali
kreslení na prknech. Každý žák dostal
dřevěné prkno různých velikostí a

Obrázek 3 - Areál Baťovy školy práce

tvarů a kreslil jej tak dlouho, dokud
nebyl pan Král naprosto spokojen.
Po škole zůstal pracovat ve firmě Baťa (později n. p. Svit) a až do roku 1982.

8

JABŮREK, Svatopluk. Vznik, smysl a úspěchy Baťovy školy práce. In: Starý Zlín [online]. Zlín: SKILL

production s r.o., 2006 [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://www.staryzlin.cz/batova-skola-prace.php
9

ŠPERKA, Josef. Snaha o likvidaci SK Zlín v jeho lyžařském středisku. Zlín, 2005.

10

ŠPERKA, Josef. Životopis. Gottwaldov, 1963.
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Než skončila druhá světová válka, byl v březnu 1945 Josef Šperka poslán k výkopu zákopů,
odkud však s několika dalšími spolupracovníky po dvou týdnech utekl a až do konce války se
skrýval. Po návratu opět nastoupil do firmy Baťa, jako strojní zámečník, následně složil
tovaryšské zkoušky. Od října roku 1945 se stal konstruktérem gumárenské technické
výroby.11
„Po volbách v roce 1946 se pan Šperka dostal do potyčky s několika komunisty, protože
kritizovali Masarykovu první republiku. Prý chudí nemohli studovat, což nebyla pravda.
Ozval se proti této kritice a tím se zviditelnil.“12 V letech 1948 – 1950 byl na vojenské službě
v Pardubicích13. Již od počátku viselo jeho jméno na seznamu nepřátel dělnické třídy. Prý to
bylo kvůli nedokončenému nákresu stroje na
výrobu pneumatik, který mu byl zadán měsíc
před nástupem do vojenské služby. Protestoval,
že potřebuje minimálně třikrát více času, avšak
nebylo mu vyhověno. Za nedokončení byl
prohlášen třídním nepřítelem a jeho stroj, který
byl vytvořen na zakázku pro SSSR, byl
dokončen za jeho nepřítomnosti.14 19. července
1948 mu byla propůjčena pamětní medaile
vydaná „[…] v upomínku 30. Výročí založení
prvních dopravních oddílů, jež daly základ
později zřízeným železničním jednotkám na
Rusi, samostatné dopravní a strojírenské rotě a
samostatným železničním vlakovým dílnám“15,
z čehož se dá usuzovat, že na vojně patřil

Obrázek 4 - Josef Šperka s manželkou Annou

k jedné z těchto dopravních či strojírenských
11

tamtéž

12

KRATOCHVÍLOVÁ, Klára, Romy KRÁLOVÁ, Kristýna PEKAŘÍKOVÁ a Tereza SKREČKOVÁ. Josef

Šperka: král sjezdovek a vleků.
13

tamtéž

14

Rozhovor s Josefem Šperkou, 16. 12. 2015

15

DEKRET: Od Bachmače do Vladivostoku. Praha, 1948.
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rot, což souvisí i s jeho profesní orientací.
Chvíli poté, co se vrátil v roce 1950 z vojny, se seznámil s Annou Pokornou, se kterou se
11. listopadu oženil. Zpočátku bydleli na internátě, později u jeho rodičů na Zálešné. S Annou
měli dvě děti, syna Jiřího a dceru Alenu.

Obrázek 5 - Anna Šperková

6

1.3 POLITICKÁ ANGAŽOVANOST
Začátkem roku 1968 se významně změnila situace, do čela našeho státu se dostali tzv.
reformní komunisté. Tajemníkem ÚV KSČ se stal Alexander Dubček, prezidentem generál
Ludvík Svoboda, předsedou vlády Oldřich Černík a předsedou Národního shromáždění Josef
Smrkovský. Tento reformní proud vedl nejen k uvolnění poměrů v naší zemi, ale také
k problémům se SSSR.
V červnu bylo otištěno prohlášení Dva tisíce slov, které mělo podporovat reformu. Ovšem na
to již zareagoval SSSR sepsáním dopisu KSČ o nepřípustné situaci v ČSSR. Po něm
reformátorská síla rostla. Konzervativní kruhy KSČ však ze strachu, že přijdou o své funkce
a moc, poslaly SSSR žádost o pomoc. Dubček a spol. byli odvezeni do SSSR a 21. 8. byla
zahájena okupace vojsky Varšavské smlouvy.16
Nastalo období tzv. normalizace, které opět vrhlo do hry Lidové milice, „[…]
řádné útvary, podřízené přímo vedení KSČ - konkrétně generálnímu
tajemníkovi strany.“17 Ty sehrály významnou roli také 21. 8. 1969, při
výročí okupace.
LM měly samozřejmě řadu odpůrců, mezi které patřil i Josef Šperka.
Právě toto mu přineslo do života potíže. 30. 6. 1971 mu bylo sděleno, že
za porušení zásad marxismu-leninismu musí vrátit čestný odznak, který

Obrázek 6 lidových milicí

Znak

získal jako nejlepší pracovník VHJ v roce 196318. Byl zbaven všech funkcí19, byl mu snížen
plat, z 2 510 Kčs na 2 180 Kčs20.

16

NĚMEC, Václav. 60. léta v Československu, Pražské jaro 1968. In: Dějepis.com [online]. Václav Němec,

1997 [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: http://www.dejepis.com/ucebnice/60-leta-v-ceskoslovensku-prazske-jaro1968/
17

MARJÁNKO, Bedřich. Lidové milice - ozbrojená pěst KSČ. In: TOTALITA.cz [online]. Tomáš Vlček, 1999

[cit. 2016-02-03]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/milice.php
18

dopis pro Josefa Šperku napsaný Ing. Josefem Kadlecem, statutárním zástupcem generálního ředitele

Odborového ředitelství českého obuvnického průmyslu v Gottwaldově ze dne 30. 6. 1971
19

ŠPERKA, Josef. Snaha o likvidaci SK Zlín v jeho lyžařském středisku. Zlín, 2005.

20

pracovní hodnocení za období 1970-1971

7

Nahlédneme-li do pracovního hodnocení za období 1970-1971, zjistíme, že je na něj psána
samá chvála. „Souhlasí se současnou politikou strany a tuto podporuje. V případech, kde je
sám přesvědčen, že je správná, dovede ji i obhajovat. Má dostatečnou zásobu slov při projevu.
Dovede však i kritizovat co se mu nelíbí, v údobí hodnoceného období se však projevoval
více v aktivitě obhajoby současné politiky.“, takto hodnotí jeho politickou aktivitu. Je zde
popisován jeho kladný vztah k práci, vysoká produktivita, soustředěnost a samostatnost.
Přesto všechno byl po tomto hodnocení zařazen do třídy s nižším platovým ohodnocením, ač
mu zůstala stejná pracovní pozice a náplň práce.
Snížením platu však komplikace spojené s odporem k LM neskončily. 1. 7. 1981 se dočkal
navrácení do vyšší platové třídy, což ale nebylo nadlouho. Jistý Ing. Mičík nechal vyhodnotit
pracovní hodnocení z posledních let. Opět bylo připomenuto, že během krizových let21
vystupoval proti levici a proti existenci LM.22 V roce 1982 se dostal do písemného sporu
s prezidentem Husákem, načež opustil n. p. Svit a věnoval se již jen své sportovní činnosti.

21

1968-1969
dopis Františka Gajdošíka, kádrového personálního náměstka národního podniku Svit, Ing. Ivu Kratochvílovi,
vedoucímu odboru kontrol a revize
22
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2 JOSEF ŠPERKA – KONSTRUKTÉR A VYNÁLEZCE
2.1 PŮSOBENÍ JOSEFA ŠPERKY V N. P. SVIT
Koncem druhé světové války, v roce 1945, po dokončení studia, nastoupil Josef Šperka do
firmy Baťa, pozdějšího n. p. Svit, a to jako konstruktér. Později se dostal
na pozici konstruktér – specialista. Během své práce se mu podařilo
vymyslet a sestrojit spoustu strojů.

2.2 PRVNÍ PATENTY
O první patent (č. 85893) se roku 1954 zasloužil spolu s Jaromírem
Hrnčířem z Gottwaldova a Gustavem Vydrou z Holešova. Jednalo se o
zařízení pro samočinné vyhazování výlisků z forem v plochých lisech.

Obrázek 7 - J. Hrnčíř

Před uvedením tohoto zařízení do praxe bylo nutné formy otevírat a
výlisky ručně vytahovat, což je mnohdy mechanicky poškodilo. Stroj se skládá z šesti desek,
dvou připevněných k horní topné desce a dvou ke spodní topné desce, ta obsahuje otvory na
upínání forem.23 Patent byl přihlášen národním podnikem Rudý říjen.
Druhý patent (č. 93763) získal Josef Šperka se svým
kolegou Stanislavem Dudíkem. Vynález se týkal
způsobu

a

zařízení

k bezpřetokovému

výrobků

z termoplastických

hmot.

lisování

Patent

byl

přihlášen 12. dubna 1958. Zařízení bylo dobře přijato
především díky tomu, že výroba gumových podpatků
a podešví se tímto stala levnější. Dříve se pro ni
využívalo dvou tvárnic, mezi které se nalila hmota.
Ovšem kromě toho, že byly tvárnice těžké a ztěžovaly
tak práci, do mezery mezi nimi se dostala guma, která
musela být odstřižena a nemohla být více použita,
čímž podnik vydával více finančních prostředků za
materiál. Existovala sice již zařízení, která zvládla

23

Obrázek 8 - Nákres, patent č. 93763

ŠPERKA, Josef, Jaromír HRNČÍŘ a Gustav VYDRA. Zařízení pro samočinné vyhazování výlisků z forem v

plochých lisech. 1956. Československá republika. 85893. Přihlášeno 3.12.1954. Zapsáno 15.9.1956.
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výrobu bez těchto tzv. přetoků, avšak byla náročná a jejich výdrž se s novým zařízením
nedala srovnat.24
Třecí stroj (patent č. 111905) vynalezl roku 1963 Josef Šperka sám. „[…] Zařízení […] se
vyznačuje nekončitým dopravním pásem, opásávajícím část povrchu válce s menší rychlostí
otáčení, přičemž dopravní pás jest prodloužen pod místo dotyku obou válců k jímání hrubších
částí nerozmělněného materiálu a k jejich vynášení mezi válce ve směru otáčení, zatímco pod
druhým válcem jest uspořádáno ústí odsávacího potrubí do zásobníku.“25

Obrázek 9 - Třecí stroj

Koncem roku 1964 byl vydán patent (č. 112554) na stroj k lisování výlisků. Výhody zařízení
byly stejné jako u patentu č. 93763, tedy úspora materiálu při lisování gumových podpatků a
podešví, stroj však fungoval na úspornějším principu. Skládal se z rozlisovacích trnů, baterie
lisovacích stanic, otočného nosiče, tykadel, výkyvných odebíracích vidlic a narážek k řízení
24

ŠPERKA, Josef a Stanislav DUDÍK. Způsob a zařízení k bezpřetokovému lisování výrobků z termoplastických

hmot. Československá republika. 93763. Přihlášeno 12.4.1958. Uděleno 15.1.1960.
25

ŠPERKA, Josef. Třecí stroj. 1964. Československá socialistická republika. 111905. Přihlášeno 2. 3. 1963.

Uděleno 15. 8. 1964. Zapsáno 15. 3. 1964.
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tykadel. Rozlisovácí trny gumové výrobky lisovaly a zároveň vyhazovaly ze stroje, řízeny
byly tykadly lisovacích stanic, které byly uspořádány do kruhovité baterie. Stroj umožňoval
jak výrobu stejných výlisků ve všech stanicích (stačil jeden zásobník na materiál), tak výrobu
různých druhů, zde bylo však zapotřebí ke každé lisovací stanici jednoho zásobníku na
materiál. Obsluha stroje byla velice jednoduchá, neboť stačilo pouze doplňovat syrový
materiál do zásobníků, tím se odstranila náročná fyzická práce při lisování gumových
podpatků a podešví.26
Na neustálém vylepšování strojů a způsobů lisování výrobků, aby byly co nejefektivnější,
pracoval i nadále. V roce 1966 získal se Zdeňkem Rajnohou a Augustinem Bajerem patent na
zařízení k lisování výlisků bez přetoků. Od předchozích strojů s podobným účelem se příliš
neliší a jejich rozdíly bych ponechala odborníkům přes techniku.
Šestý patent (č. 133455) získal s Jindřichem Novotným, Josefem Vašinou, Zdeňkem
Rajnohou a Jaroslavem Boučkem. Patent byl přihlášen roku 1965 a jednalo se o výrobu
obalovaných plastických stélek a vložek do obuvi.
Další patent (č. 143194) byl k vynálezu tvárnice pro nástřik podešve, na kterém se podíleli
také Zdeněk Rajnoha a Karel Branša. Jde tedy o tvárnice pro nástřik podešve z plastické
hmoty ke svršku obuvi. Na tomto vynálezu byly podstatné rozebíratelné bočnice a výsuvné
dno. Bočnice se podél opatřily vložkou z elastického materiálu a byly připevněny nad
ucpávkovým okrajem bočnic, což pak tvořilo hlavní lůžko pro následně vložený svršek boty,
nasazený na kopytě.
I jeho další vynálezy se týkaly především lisování, střikolisování, uchycování forem, výroby
polotovarů či různého uzavírání. Kompletní soupis všech patentů je v příloze č. 1.

26

ŠPERKA, Josef a Stanislav DUDÍK. Stroj k lisování výlisků. 1964. Československá socialistická republika.

112554. Přihlášeno 19. 11. 1962. Uděleno 15. 11. 1964. Zapsáno 15. 5. 1964.
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3 BÍLÝ SPORT – LYŽOVÁNÍ
3.1 Z HISTORIE LYŽOVÁNÍ
Nejen průmyslové centrum Zlína, areál národního podniku Svit, kvetl díky Josefu Šperkovi a
jeho vynálezům. Vymyslel tzv. nekonečné lano a zvratkový systém pro lyžařské vleky. Avšak
jeho aktivity v oblasti sjezdového lyžování začaly již mnohem dříve.
Lyže se do Čech dostaly necelých 50 let před jeho narozením. První lyžařský kroužek založil
Josef Rössler-Ořovský v Praze. Jednalo se o první lyžařský spolek
mimo Skandinávii. J. Rössler-Ořovský (*29. 6. 1869 †17. 1. 1933) se
kromě lyžování věnoval tenisu, jachtingu, bruslení, veslování,
kanoistice, fotbalu, hokeji. Byl významným členem Olympijského
výboru a v roce 1906 dal impuls k založení mezinárodní organizace
pro lyžaře, která skutečně roku 1910 vznikla, brzy poté získala svůj
dnešní název – FIS. Hovořil deseti cizími jazyky, sbíral známky a při
vzniku ČSR řídil skautskou poštu, což byla první poštovní služba na

Obrázek 10 Rössler-Ořovský

Josef

území samostatného Československa. Tento všestranný člověk se stal lyžařským trenérem a
pozval sem i mnoho skandinávský učitelů lyžování.27
Tehdy se lyžovalo především v Krkonoších. Na Šumavě, v Beskydech či Jeseníkách se začalo
lyžovat později.28 Lyže se rychle dostaly i mezi obyčejné lidi a staly se nejen dobrým
prostředkem přepravy v horských oblastech, ale také zdrojem zábavy. Lidé se více věnovali
severskému či klasickému lyžování, tedy běžkám. Uchylovali se pod nejrůznější spolky, aby
našli nové lyžařské přátele, se kterými se budou vydávat na výpravy, neboť v době, kdy ještě
na mobilní telefon nikdo ani nepomyslel, bylo pohybování se v horách stále nebezpečnou
aktivitou.

27

Ecce Homo - Josef Rössler-Ořovský. In: Český rozhlas [online]. Český rozhlas, 1997 [cit. 2016-02-03].

Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-josef-rosslerorovsky--599544
28

Historie. In: Czech ski [online]. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 2007 [cit. 2016-02-03]. Dostupné z:

http://www.czech-ski.com/o-nas/historie#
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3.2 LYŽAŘSKÉ SPOLKY A ORGANIZACE PO VZNIKU REPUBLIKY
„Po vzniku Československa v r. 1918 nastala v organizaci našeho lyžování složitá situace.
Vedle Svazu lyžařů republiky Československé, který vznikl přejmenováním Svazu lyžařů v
Království českém, byli lyžaři organizováni v Sokole, Klubu čs. turistů, Svazu čs. důstojníků,
Orlu, Dělnické tělovýchovné jednotě, ve skautských organizacích a jinde. Lyžaři německé
národnosti měli své německé kluby, z nichž nejdůležitější byl již od roku 1909 Hauptverband
der Deutschen Wintersportvereine.“29

3.3 PRVNÍ LYŽAŘSKÉ POKUSY JOSEFA ŠPERKY
Rodina Josefa Šperky byla velice chudá, nemohli si dovolit dětem koupit lyže. Avšak když
byl Josef Šperka ve 4. třídě, jeho třídní učitelka, na jméno si nevzpomíná, mu darovala lyže z
Finska, které někde dostala darem a nevyužívala je. Finské lyže ale používaly jiné vázání než
české, a tak měl Josef Šperka s obyčejnými botami z komisního prodeje při lyžování menší
potíže.
Lyžovat se učil sám v Bukové – může se jednat o ulici v Bratislavě, avšak zde není žádný
kopec (mimo to se jedná o obytnou čtvrť), dále tedy může jít o obec Buková, která se zase
nachází 70 km od Bratislavy, což malému chlapci z chudé rodiny taktéž neodpovídá. Místo,
kde se naučil lyžovat, tedy zůstává záhadou.
Později, když jeho sestra vyrostla, učil jezdit na lyžích i ji, rodiče nikdy nelyžovali.
Ve Zlíně se stal členem KČT, kde lidé společně jezdili na běžky, nebo lyžovali na svahu, kde
dnes ve Zlíně stojí SVAH ZLÍN – areál Josef Šperky (Náměstí TGM 5144, Zlín).
Sportu se velice aktivně věnoval po celou dobu svého života, včetně vojny. 30. června 1950,
na konci své vojenské služby, získal Tyršův odznak zdatnosti za tělovýchovnou činnost
(příloha č. 9). V březnu 1951 získal 1. místo za slalomové lyžování v soutěži „Soutěžením ve
všech oborech zlepšujeme pracovní morálku“ v Peci pod Sněžkou, ve stejném závodě pak 5.
v běžeckém (klasickém) lyžování. To, že byl úspěšným lyžařem, dokládají i další z jeho
diplomů, které si lze prohlédnout v příloze č. 9.

29

tamtéž
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3.4 LYŽAŘSKÝ ODDÍL TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
GOTTWALDOV
S příchodem roku 1954 přišly i velké změny. Skupina nadšených lyžařů se od KČT odtrhla a
vznikl tak lyžařský oddíl TJG. Zpočátku se uchýlili na Portáš, kde je dnes SKI CENTRUM
KOHÚTKA. Pronajali si zde právě chatu Kohútka na samotném vrcholu kopce.
Chatu Kohútka nechal ve 30. letech postavit František Hlavica (*23. 1. 1885, †10. 6. 1952)
podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče (autor staveb: kolonáda Luhačovice, křížová cesta
na Hostýně, mohyla M. R. Štefánika na Bradle, chata Libušín na Pustevnách aj.).30 Chata brzy
vyhořela, časem ji ale znovu obnovili, aby mohla být využívána jako ubytovací zařízení pro
turisty.
Josef Šperka se stal na Kohútce dobrovolným chatařem a začal ji zvelebovat. Z původní
kapacity 17 lůžek vytvořil 40.
Sjezdovku začali nadšení lyžaři budovat hned pod chatou Kohútka (na obrázku č. 13
sjezdovka č. 10). Vykáceli stromy, vytrhali jejich pařezy, urovnali terén. To vše ale Josefu
Šperkovi nestačilo, nelíbilo se mu, že lyžaři musí nahoru na sjezdovku chodit pěšky, lyžování
tak bylo velice náročné a zdlouhavé. Rozhodl se proto, že vymyslí systém, s jehož pomocí
bude moci dopravovat sjezdaře nahoru.
Nejprve se pustil do tzv. nekonečného lana, které můžete i dnes vidět na některých
sjezdovkách, nejčastěji na krátkých, takřka vodorovných sjezdovkách pro nejmenší děti a
úplné začátečníky. Jedná se o lano, které nemá žádný konec, oba jsou spojeny k sobě. Dole i
nahoře na kopci je lano napnuto na otočných kolech, která mají zářez, aby z nich lano
nevyklouzlo. Nevýhodou těchto nekonečných lan
je použitelnost jen na méně strmých a krátkých
vzdálenostech, při delších by se lano prohýbalo,
nebo by bylo potřeba využít podpěrných sloupků,
což je nebezpečné, pokud se lidé lana drží rukama.
Dalším záporem je ničení rukavic. Ocelové lano,
které se k těmto účelům používá, nesmí být
30

Obrázek 11
kotvičkami

-

Nekonečné

lano

s

pevnými

Dušan Jurkovič. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2016 [cit. 2016-02-05]. Dostupné z:
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hladké, aby se v něm kola neprotáčela a otáčela jím, a aby se lyžaři, kteří se jej drží, opravdu
dostali nahoru. To způsobuje, že poškozuje rukavice. V dnešní době je již tento problém na
dětských vlecích vyřešen pevnými kotvičkami z plastu (viz obrázek).
V roce 1957 pak konečně přišel na lepší způsob dopravy lyžařů. Vymyslel tzv. zvratkový
systém.31 Konstrukce vleku byla postavena z kovových branek, do kterých bylo zavěšeno
ocelové lano. Celý vlek byl poháněn motorem, jehož druhy se lišily, každý použil, co měl.
Lyžaři si pak s sebou vozili kotvičky, dřevěnou posedovou opěrku s dírou uprostřed, v níž
bylo navlečeno a zasukováno lano, které vedlo k ocelové zvratce. Dole bylo očko, do kterého
se navázalo lano. Očko bylo matičkami a
šroubky připevněno k tělu zvratky, která byla za
ohnutou částí zakončena zoubky, ty se zpětným
pohybem pevně uchytily na lano. Více je
možno si zvratku prohlédnout na mých
fotografiích v příloze č. 10.

Obrázek 12 - Nákres zvratky

Když byla vyřešena doprava lyžařů, mohlo být
v roce 1958 otevřeno lyžařské středisko také

veřejnosti.32
Roku 1959 však byli lyžaři TJG z chaty Kohútka vystěhovaní na úkor lyžařského klubu MEZ
Vsetín.
Za dob komunismu byly organizovány tzv. akce Z, které využívaly dobrovolné činnosti
obyvatel k „zvelebování“, uklízení smetí na ulicích, stavbám veřejných prostor apod. Byly
zcela dobrovolné, ti, co se jich neúčastnili, neměli, kromě pár pohovorů, zákazů výjezdu či
studia, žádné problémy.33

31

KRATOCHVÍLOVÁ, Klára, Romy KRÁLOVÁ, Kristýna PEKAŘÍKOVÁ a Tereza SKREČKOVÁ. Josef

Šperka: král sjezdovek a vleků.
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Sedačková lanovka Nový Hrozenkov - Kohútka. In: Lanové dráhy v České republice [online]. Ostrava: Radim

Polcer, 2016 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://www.lanove-drahy.cz/?page=lan&lan=75
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Právě v rámci této akce Z (r. 1960) začali zlínští lyžaři budovat novou chatu, Javorku. Na její
stavbu získali od MNV 200 000 Kč. Do roku 1965 byl Josef Šperka jejím chatařem, jeho
nástupcem byl Viktor Taufer. Později chatu rozšiřovali, neboť ji nevyužívali jen členové
LO TJG, ale také sloužila (a dodnes slouží) jako ubytovací zařízení.
Na Portáši postupem času vzniklo pod vedením Josefa Šperky 10 vleků (viz obrázek č. 13).
Brzy se zlínští lyžaři usadili na chatě Spartak. V průběhu let se členové LO TJG starali o
Středisko na Portáši, o vleky, sjezdovky i chaty. Děti i manželka Josefa Šperky lyžovaly, a
také, stejně jako on, úspěšně závodili. Josef Šperka se stal trenérem a v roce 1967 předsedou

Obrázek 13 - Areál střediska Portáš, 1980

LO TJG.
Mimo jiné trénoval Josef Šperka i Olgu Charvátovou, první českou medailistku na ZOH
v Sarajevu ve sjezdovém lyžování (1984) či Ivanu Trumpovou, rozenou Zelníčkovou,
lyžařku, modelku, spisovatelku a bývalou manželku amerického podnikatele a současného
kandidáta na prezidenta USA, Donalda Trumpa.
Josef

Šperka

chtěl,

aby

dětem

lyžování přirostlo k srdci a tak začal
pořádat Pomerančový závod. V době,
kdy nebylo ničeho, na vše se stály

Obrázek 14 - Fotografie z pozvánky na Pomerančový závod
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fronty, sehnal pro každého účastníka lyžařského závodu pomeranč, naprosto nedostatkové
zboží.
Na jeho popud se vedení n. p. Svit rozhodlo k 50. výročí vzniku KSČ vybudovat lyžařský
vlek v podnikovém rekreačním středisku Lésková.
3.4.1 Umělý lyžařský svah v Gottwaldově
V roce 1975 LO TJG napadlo vybudovat umělý lyžařský svah přímo v Gottwaldově. Josef
Šperka se vydal do Ústí nad Labem, kde již
umělý svah měli, aby se na něj podíval. Poté
navrhl vlastní koberec s kartáči. „Kartáče jsou
vyrobeny ze specielní hmoty a spojují se
pomocí zámků. Tím se vytváří souvislý,
libovolně rozsáhlý koberec, který sleduje
základní

terén.

Takto

vytvořený

koberec

umožňuje a zaručuje skluz lyží, ale i jejich
zatáčení a držení stopy v oblouku tak, jako na
přírodním sněhu.“34 Klára Kratochvílová a spol.
uvádějí, že forma stála okolo 50 000 Kčs35,
avšak v přehledu akcí LO TJG z let 1960-1989,
které byly financovány velkými částkami, je
částka o 300 000 Kčs větší, tedy 350 000 Kčs.
Na vybudování celého areálu, který se také
stavěl

v akci

1 990 000 Kčs.

Z,

potřeboval

LO

TJG

36

V 80. letech se postupně začaly zvratkové a

Obrázek 15 - Unášeč lyžařského vleku

kotvičkové vleky, které se rozšířily po celé
republice, vytrácet a byly nahrazovány pohodlnějšími a bezpečnějšími systémy. Ani Josef
34

Základní informace o plastovém koberci na lyžařské svahy pro celoroční lyžování. In: Propos [online].

Hrádek nad Nisou: IVP - METALL s.r.o. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.proposgroup.cz/celorocnilyzovani.html
35

KRATOCHVÍLOVÁ, Klára, Romy KRÁLOVÁ, Kristýna PEKAŘÍKOVÁ a Tereza SKREČKOVÁ. Josef

Šperka: král sjezdovek a vleků.
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ŠPERKA, Josef. Stručný přehled akcí lyž. oddílu od r. 1960.
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Šperka nezahálel a začátkem roku 1981 přihlásil na patentní úřad svůj unášeč vleku. Nosné
pouzdro, ve kterém byl výsuvný tahoun s posedovou opěrkou, bylo trvale upevněno
k tažnému lanu. V nosném pouzdře byl jezdec s pružinkou. Vynález však zůstal jen přihlášen,
patent nebyl Josefu Šperkovi nikdy uznán.
Po listopadu 1989 se z TJG staly SK Zlín. Chaty Javorka a Spartak připadly jiným majitelům.
Dále jim byl novým majitelem chaty Kohútka bez ohlášení zbourán jeden vlek. Některé vleky
byly zapsány jako majetek lyžařského klubu MEZ Vsetín, na závodním vleku bylo přeříznuto
lano. Stavby nových vleků poškozovaly vybudované sjezdové tratě.
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ZÁVĚR
Josef Šperka se po celý život věnoval konstrukčním návrhům. Díky své výjimečnosti a
nápadům si mohl dovolit to, co jiní za minulého režimu nemohli, stát ho potřeboval. Se svými
dobrými přáteli, dalšími konstruktéry, založili lyžařský oddíl a začali budovat lyžařské
středisko, trénovat, závodit. Vlastníma rukama vybudovali chatu, která jim byla po sametové
revoluci zabavena.
V současné době zůstalo z toho všeho, co vybudovali, jen dva servisy, jeden lyžařský svah
a jedna chata. Lyžařské servisy ZLINSPORT provozuje vnuk Josefa Šperky, Robert Šperka.
První můžete najít ve Zlíně, druhý na Portáši. SVAH Zlín – Areál Josefa Šperky zůstal
majetkem firmy „A. J. Š. s. r. o.“. Přesto však nesmíme zapomenout na lyžařská střediska
Léskové a Portáš, kde se Josef Šperka zasloužil o vybudování vleků a zázemí pro lyžaře.
Josef Šperka trpí Alzheimerovou chorobou, od léta 2015 žije v Alzheimer-centru Zlín. Den
ode dne se jeho choroba prohlubuje.
Na základě jeho vyprávění, dokumentů a fotografií z rodinného archivu, které mi poskytl,
jsem se pokusila o sepsání toho nejdůležitějšího, co prožil a udělal.
Mým cílem bylo zachytit významné okamžiky života Josefa Šperky i zlínského lyžování a
myslím, že se mi to povedlo. Snažila jsem se vypátrat cenné informace o významné osobnosti
Zlína pro další pokolení. Pana Josefa Šperku jsem si vybrala jako pamětníka i pro jeho
všestrannost, ve svém oboru konstruktér – specialista patřil ke světové špičce. Nic nedělal
polovičatě, do všeho šel s vervou, byl oceňován v době totality i demokracie.
Přes veškerou snahu se mi více informací o Josefu Šperkovi nepodařilo z důvodu jeho těžké
nemoci získat, proto má práce není tak rozsáhlá.
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SEZNAM ZKRATEK
BŠP – Baťova škola práce
KČT – Klub českých turistů
TJG – Tělovýchovná jednota Gottwaldov
KSČ – Komunistická strana Československa
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
ČSSR – Československá socialistická republika
LM – Lidové milice
ÚV – Ústřední výbor
VHJ – výrobně hospodářská jednotka
MNV – Městský národní výbor
LO – lyžařský oddíl
USA – Spojené státy americké
n. p. – národní podnik
SK – sportovní kluby
OH – olympijské hry
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PV Unášeč lyžařského vleku
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222840
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PŘÍLOHA Č. 1 – seznam vynálezů J.
číslo

náze v vynále zu
Zařízení pro samočinné vyhazování
85893 výlisků z forem v plochých lisech
Způsob a zařízení k bezpřetokovému
lisování výrobků z termoplastických
93763 hmot
111905 Třecí stroj

Šperky

původce vynále zu
Josef Šperka, Jaromír
Hrnčíř, Gustav Vydra

Josef Šperka, Stanislav
Dudík
Josef Šperka
Josef Šperka, Stanislav
112554 Stroj k lisování výlisků
Dudík
Zařízení k lisování výlisků bez
Josef Šperka, Zdeněk
117410 přetoků
Rajnoha, Augustin Bajer
Josef Šperka, Jindřich
Způsob a tvárnice k výrobě
Novotný, Josef Vašina,
obalovaných plastických stélek nebo Zdeněk Rajnoha,
133455 vložek do obuvi
Jaroslav Bouček
Josef Šperka, Zdeněk
143194 Tvárnice pro nástřik podešve
Rajnoha, Karel Brašna
Josef Šperka, Jindřich
Novotný, Zdeněk
143756 Zařízení pro střikolisování podešví
Rajnoha
Josef Šperka, Jindčich
Novotný, Zdeněk
Rajnoha, Ing. Valdemar
1297 Zařízení k nástřiku plastických hmot Hönig
Josef Šperka, Jindřich
Novotný, Zdeněk
Rajnoha, Ing. Valdemar
Tvárnice k obstřiku plochých dílů
Hönig, Ing. Miroslav
1298 plastickou hmotou
Bednařík
Zařízení k upevnňování výplně v
Josef Šperka, Jindřich
168424 dutině formy
Novotný
Josef Šperka, Ing.
Valdemar Hönig, Jindřich
Způsob přípravy polotovarů
Novotný, Zdeněk
1517 filtračních vložek
Rajnoha
Josef Šperka, Jindřich
Novotný, Zdeněk
Rajnoha, Jaromír
173309 Zařízení k nástřiku plastických dílů
Ranocha
Josef Šperka, Jindřich
Novotný, Ing. Valdemar
Zařízení k plastifikaci a vstřikování Hönig, Zdeněk Rajnoha,
180915 plastických materiálů
Viktor Vrubel
Ing. Valdemar Hönig,
Josef Šperka, Zdeněk
Zařízení k ovládání
Rajnoha, Jindřich
188394 pneumoelektrických převodníků
Novotný, Viktor Vrubel
Josef Šperka, Zdeněk
Forma pro lisování výrobků z
Rajnoha, Jindřich
plastických materiálů s
Novotný, Ing. Valdemar
210559 odlehčovacími dutinami
Hönig
Zařízení k uzavírání vtokového
192235 otvoru
Josef Šperka
Pevná spojka s deformační pojistkou
197847 kroutícího momentu
Josef Šperka

197848 Forma pro nástřik spodků obuvi
Píst pro vstřikování plastického
208895 matetriálu
Způsob utěsňování tvarovací dutiny
21577 formy

222840 Způsob výroby obuvi

Josef Šperka, Jindřich
Novotný, Zdeněk
Rajnoha, Ludvík Kloubec
Josef Šperka, Zdeněk
Rajnoha
Josef Šperka, Zdeněk
Rajnoha
Ing. František Klimeš,
Ing. Petr Guryča,
František Vítek, Josef
Šperka
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přihláška
vynále zu

datum

PV 2754-54

10.4.1957

PV 1961-58
PV 1195-63

15.1.1960
15.8.1964

PV 6514-62

15.11.1964

PV 2753-64

15.2.1966

PV 3772-65

15.10.1969

PV 147-70

15.10.1971

PV 712-69

15.11.1971

PV 9074-73

24.9.1974

PV 8935-73

24.9.1974

PV 5708-74

15.3.1977

1275-75

16.1.1978

PV 6505-74

31.8.1978

PV 6140-75

3.3.1980

PV 6139-75

29.7.1981

PV 750-80

3.6.1982

PV 3437-77

10.6.1982

PV 2595-78

22.7.1982

PV 2596-78

30.8.1982

PV 7725-79

29.11.1983

PV 8924-80

22.2.1985

PV 8227-81

20.4.1986

PŘÍLOHA Č. 2 – stroje navržené J. Šperkou
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PŘÍLOHA Č. 5 – nahoře Josef Šperka – rozhodčí, dole Alena Šperková, vítězka
závodu
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PŘÍLOHA Č. 6 – J. Šperka ve svém servisu
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PŘÍLOHA Č. 8 – J. Šperka s Ivanou Trump
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PŘÍLOHA Č. 9 – diplomy, odznaky, čestná uznání apod.
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