
Z historie řemesel a živností na Suchdole

SUCHDOLSKÉ FIRMY V SOUČASNOSTI

Současnost obvykle chápeme jako období po roce 1989, kdy se soukromé podnikání opět stalo svobodným a možným v masovém měřítku.
Nyní je na Suchdole registrováno přes 1500 živnostníků, ale většina z nich provozuje živnosti, které nejsou vázány na provozovnu či místo registrace (trvalé bydliště živnostníka), věnují se činnostem, jež nejsou předmětem této výstavy
(poradenské služby, vzdělávání, zdravotnictví atd.), či nejsou z různých důvodů aktivní.
Z veřejných zdrojů se podařilo dohledat níže uvedený soupis řemesel a živností, která mají jakousi návaznost na tradiční řemeslné činnosti a živnosti provozované na Suchdole v minulosti. Jen jedna z nich působí téměř nepřetržitě
v původních prostorách a se stejným zaměřením – je to dnes nejstarší činná restaurace na Suchdole zvaná „V Ráji“. Rovněž prodej v původní předválečné prodejně Baťa probíhá i nadále, ale sortiment se změnil, dnes je tam drogerie. I
nejstarší dosud fungující kadeřnictví zůstalo na původním místě v budově Akcízu, kde sídlí od roku 1987. Také hodinář a obuvník působí ve svých suchdolských provozovnách desítky let.
Ostatní provozovny a podniky vznikly relativně nedávno, v nových prostorách, a jejich struktura souvisí se změnou životního stylu a potřeb suchdolských obyvatel v místě bydliště.
Na rozdíl od časů minulých se výrazně zvýšila mobilita obyvatel a omládla jejich věková struktura, takže převážná většina našich pracujících či studujících spoluobčanů dojíždí denně za prací či do škol mimo Suchdol. S rozšířením
automobilové dopravy i autobusové obslužnosti klesá poptávka po dostupnosti řady služeb a obchodů v místě bydliště. Nabídka se tam omezuje převážně na poskytování služeb pro nákupy „na poslední chvíli“, volnočasovou aktivitu
a péči (restaurace, potraviny – večerky, kosmetika, kadeřnictví) a řemeslné činnosti pro opravy v domech a domácnostech či servis automobilů, motocyklů a jízdních kol. Rovněž řetězec lékáren či chovatelských potřeb našel na
Suchdole dostatek zákazníků pro svou činnost.
Na skladbu suchdolských provozoven obchodů a služeb má také vliv početná komunita studentů ČZU, kteří tvoří významný segment specifické poptávky.
Některé řemeslné činnosti, v minulosti patřící mezi nezbytné, již nenávratně odvál čas – kováři, brašnáři, ševci, švadleny či krejčí vzhledem k masové průmyslové výrobě ztratili hlavní poptávkovou základnu a přesunuli se do oblasti
exkluzivní činnosti pro specifickou skupinu zákazníků v oblasti módních tvůrců a uměleckých řemesel, které se daří spíše v centru velkých měst.
Na Suchdole se stále hodně staví a rekonstruuje, ale investoři často poptávají dodavatele po celém Česku, protože vzhledem ke komplexnosti zakázek, ceně stavebních prací a materiálu nehraje sídlo stavební firmy v celkovém
rozpočtu zásadní pozitivní roli.
Pamětníci možná postrádají na Suchdole provozovny tradičních řemeslníků, jako byli pekaři či cukráři, nebo specializovanou prodejnu ovoce a zeleniny či knih, ale v současné době se zřejmě nikdo k zahájení této činnosti u nás
nechystá. (P.W.)

PARTNEŘI VÝSTAVY

MČ Praha-Suchdol

Restaurace (včetně hotelových)/kavárna 7 
Autoservis, pneu a opravy 6
Kosmetika 5
Potraviny 3
Zahradnické služby 3
Kadeřnictví 3
Maso uzeniny 2
Hotel/penzion 2
Cukrářství (rozvážka) 2
Stavební práce 2
Tiskařské služby 2
Oprava obuvi 1
Oprava oděvů 1
Hodinář 1
Elektrikář 1

Truhlář 1
Instalatér 1
Pokrývač 1
Zámečník 1
Podlahář 1
Cykloservis 1
Malíř tapetář 1
Masér 1
Papírnictví 1
Optika 1
Lékárna 1
Drogerie 1
Chovatelské potřeby 1
Květinářství 1
Stavebniny 1
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