
KREJČÍ, ŠVADLENA

V pradávných dobách se lidé oblékali do šatstva, které si zpočátku vyráběli sami z nejrůznějších zvířecích kůží, šlach, rostlin a kostí na ozdobu. Časem někteří z nich zhotovovali ošacení pro celou osadu. Oblečení se tedy nejdříve

zhotovovalo podomácku, teprve později, s rostoucími nároky se objevila móda v oblékání a s ní i krejčí. Krejčí zhotovovali oděv spodní i svrchní pro muže, ženy i děti. Ve středověku se oděvy zhotovovaly ručně za pomoci jehly a

nitě, na spojování se používaly opasky a spony. Šikovnost a vynalézavost dávných krejčí byla neuvěřitelná a dokázali vytvářet pravé oděvní skvosty. V Čechách, v Praze, je první písemná zmínka právě o cechu krejčovském, a to v roce

1318. Při ručním šití sedával mistr i tovaryši uvnitř krejčovského kola, což bylo bedněné sedadlo pro čtyři osoby zhotovené do kruhu o výšce asi 45 cm. Důvodem byla snadná kontrola tovaryšů a učňů a také soustředění zdroje světla

do jednoho místa. Až v 16. a 17. stol. si vojenští krejčí mohli dovolit zaměstnat 6 - 8 dělníků, což zřejmě souviselo se zakázkami pro armádu. Krejčí byli považováni za chudé řemeslníky, protože v tomto řemesle panovala velká

konkurence. Pokud krejčí něco šít nechtěl (např. prádlo), šily to švadlenky, které nebyly organizovány a dosti často šily ve vlastní domácnosti nebo putovně po domech. Krejčovské řemeslo se rozvíjelo i v závislosti na rozvoji obchodu

s látkami a dalším krejčovským zbožím. Stále důležitějším aspektem se stávala móda. Velký rozkvět krejčovského řemesla proběhl v renesanci. Urození pánové a dámy měli svého osobního krejčího, který pro ně vyráběl šaty.

Další etapa tohoto řemesla přišla s vynálezem šicího stroje. Nejstarší dochovaný popis pochází z doby kolem poloviny 18. stol. [2] [3] (H.B.)

Zdroj:
[1] historiesuchdola.cz
[2]    poznejte-remesla.cz
[3]    M. Janotka, K. Linhart: Zapomenutá řemesla, 1984

Krejčí
1 Bauschneider Fr. Závadova 518/3 (Raisova) 1938-????
2 Čížek František V údolí (dříve č.p. 445) 1924-????
3 Drahokoupil Alois K Roztokům 82/7 (Roztocká) 1939-????
4 Fára Josef Suchdolská  88/16 (Národní) 1937-????
5 Kartousek Fr. Osvobození 184/13 (Jiráskova) 1928-????
5a Kartouzek Fr. Suchdolská 202/58 1933-????
6 Lisý Jiří Staročeská (dříve č.p.381) (Družstevní) 1939-????
7 Pros Václav Nad dolíky č.p.??? ????-????
8 Šamonil Vilém Výhledské nám. 655/8 1942-????

Švadlena
9 Bezděková Anna Dvorská 8/1 ????-????
10 Hájková … Do Vrchu 87/4 1967-????
11 Špačková Anna ???? ????-????

Výroba prádla
12 Hřib Václav Dvorská  1/3 1941-????
13 Vosmínková Marie Armádní 408/19 (Zahradní) 1941-????

Zdroj: Obecní kronika, SOkA Praha-západ, pamětníci

František Kartouzek

U domu 202/58 na Suchdolské ulici bylo v
roce 1933 vydáno stavební povolení pro
Františka a Marii Kartouzkovy na krám se
střižním zbožím (krejčovský krám).
V nedávné době zde byla trafika.
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František Čížek, krejčí,1912, výřez z foto.
(Poskytl B. Sommer)
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Povolení na výrobu prádla, V. Hřib, 1941.
(SOkA Praha-západ)
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Dokud byl Suchdol venkovský, muselo se vystačit s tím, co bylo. Oblečení se dědilo z generace na generaci, dokud se nerozpadlo. Nebo se

přešívalo. Když byly starší šaty z dobré látky, dalo se z toho ušít pro děti. Na Suchdole se hodně šilo a přešívalo.

Krásnou představu o suchdolském oděvnictví můžeme získat z dobových fotografií. Podařilo se shromáždit fotografie téměř všech ročníků

školních tříd zdejších žáků. Nádherný dokument o vývoji oblečení za posledních 100 let. Můžeme prohlížet oblečení různých období,

věkových kategorií, módních trendů i nápaditosti provedení, mnoha vzorů. Stovky pěkných modelů, včetně účesů, a obuvi. Skvělý materiál

pro studium a pro představu o životě v jednotlivých obdobích.

Zde je možné dohledat řemeslo, umění, tvořivost, nadání oděvních tvůrců. Nutno konstatovat, že tato módní přehlídka je skvělá!

Obdivuhodný je vkus oblečení. Všechno oblečení je stylové, podle vkusu maminek a podle dobové módy. Skoro žádná konfekce.

Školní fotky mají své neopakovatelné kouzlo! Vidíme na nich, jak ubíhá čas… Jak se doba mění. Od doby, kdy někteří žáci chodili do školy

bosí. Doby, kdy se velmi dbalo na vzhled, kulturu, výraz. Po dobu, kdy to bylo tak nějak jedno.

Markantní je estetická úroveň. Fotografie jsou pořízeny v dobách, kdy ještě platilo, že „šaty dělají člověka“. Později se přešlo k názoru, že to

byl jenom reklamní slogan jedné firmy. Což je ovšem škoda. (B.S.)

Václav Pros,  krejčí, 1912, výřez z foto.
(Poskytl B. Sommer)
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A. Brandejs v oděvu navrženém M. Alšem.
Foto z roku 1878.
(Poskytl Fr. Cinger, Suchdolské noviny.cz)

Záznamy o suchdolských krejčích a švadlenách se částečně podařilo dohledat. Podstatné ovšem je, co a jak šili, jaká zde byla úroveň jejich

řemesla?

Jelikož oděvy se slovy obtížně popisují, pro představu o podobě oděvů je vhodnější se zaměřit na jejich vizuální ztvárnění. O oděvech

hovoří dochovaná výtvarná díla z různých období. Oděvy můžeme detailně studovat na obrazech holandských mistrů. V životní velikosti

zachycují všechny detaily i jednotlivé nitky krajek. To však zajisté není obraz Suchdola.

Blíže jsou nám díla umělců 19. století. Kde se asi inspiroval Mikoláš Aleš pro své lidové postavy? Běžné lidové venkovské oblečení bylo

jednoduché. Složitější městské kousky oděvů již vyžadovaly mistra oboru krejčovského. (B.S.)

Selka, Mikoláš Aleš. 

(antikvariat-trutnov.com)
Pánská móda v roce 1920, Souček Antonín, Suchdol.
(Poskytla J. Labudková)

Školní třída, 1941. 
(Foto poskytla D. Járová)

Školní třída, 1917. 
(Foto poskytl  J. Kozák)
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