
OBUVNÍK

Prodejna obuvi v letech 1965-1975.
(Foto poskytla Jarmila Macháčková) [1]

OBUVNÍK

1 Brejla Jan Suchdolská (Národní) 202/58 ????-????
2 Čížek Bohumil Budyňská (Budovcova) 314/12 1930-????
3 Horák Josef Staročeská (Družstevní) 264/4 1925-????
4 Hrudka  Antonín      V Ořeší 51 (již neexistuje) 1927-????
5 Jaška František Novosuchdolská (Tyršova) 231/27 1931-????
6 Maudr Josef Kamýcká  225/20 ????-1986
7 Mlk František K Roztokům (Roztocká)  91/2 1937-????
8 Petr Antonín Kamýcká 147/16 1917-????
9 Příplata František

Příplatová Zdeňka Suchdolská (Národní) 619/33 ????-1990
Knapešová Jana

10 Rybář Jan K Roztokům (Roztocká) 321/34 1930-1940
11 Tejrarovi (prodejna Baťa) Staročeská (Družstevní)-Za Rájem ????-????

Zdroj: Obecní kronika, SOkA Praha-západ, pamětníci

Nejinak tomu bylo po 1. světové válce na rychle se rozšiřujícím Budovci – zde pan Antonín Petr na Kamýcké č.p. 145 (8), ale i Bohumil Čížek v Budovcově č.p. 314 (2).

Na Kamýcké to bylo tak: pan Petr měl provozovnu ve svém domku č. 147 (8), hned prvním od Budovcovy (Budyňské) ulice směrem k akcízu. Ovšem na Kamýcké 225, (6), druhý dům od Budovcovy směrem opačným, co byl potom mnohem později

obuvník Maudr, bývalo původně řeznictví pana Prokopa. Za okupace byl v této masně v nájmu řezník Julius Trost. To byl ten, který je také napsán na pomníčku obětí okupace před naší základní školou. Byl popraven okupanty gilotinou na Pankráci za

prodej masa osobám bez přídělu potravinových lístků.

Prodejna byla potom dlouho zavřená. V 50. letech 20. stol. bylo ovšem shledáno, že obuvnická dílna v domku (8) pana Petra není vyhovující, když kousek dál je, sice masna, kterou ovšem pan Prokop neprovozuje, tudíž je nevyužitá. Tak se věci

semlely, výsledkem bylo, že pan Petr již také musel začít chodit do práce (6)… Dlouho to však nedělal - měl již také svoje roky.

Další léta zde potom působil obuvník Josef Maudr (6). (V opravně obuvi, která je uváděna jako provozovna Snahy Mnichovice, ovšem jaksi nezaslouženě.) V srpnu 1986 se i pan Maudr dočkal zaslouženého odpočinku. Opravna obuvi byla nakonec

zrušena („žádal o to majitel domu, kde byla opravna umístěna“)! (Majitel domu zajisté nežádal o to, aby byla zrušena opravna obuvi, nepochybně žádal, aby mu byl po 40-ti letech vrácen prostor v jeho domě, který mu byl dříve odejmut z důvodu

tehdejší nepřípustnosti vlastnictví takovýchto prostor soukromou osobou…) (B.S.) [1]

Nesmíme však také zapomínat na obuvníka Antonína Boušku,

suchdolského vlastence, stavebníka domku v Budovcově

(Budyňské) ulici č.p. 242. Jeho jméno je také uvedeno na

suchdolském pomníku obětí okupace. Zahynul v koncentračním

táboře v Mauthausenu, kde byl doživotně uvězněn pro „přípravu

k velezradě“, když byl předtím vyzrazen jako odběratel ilegálního

tisku - suchdolského Rudého Práva. Jeho doživotí v Mauthausenu

trvalo pouhé 3 měsíce.

Obuvnickou kvalifikaci A. Boušky dokládá Vysvědčení o výsledku

zkoušky tovaryšské oboru obuvnického, viz. obrázek. V archivních

záznamech suchdolských živnostníků patrně uveden není.

Nedlouho před okupací si na hypotéku odkoupil zavedenou

obuvnickou provozovnu v Jablonského ulici ve Vršovicích. Dílna i

se stroji, s veškerým vybavením a materiálem byla však na

základě odsouzení A. Boušky zkonfiskována, stejně jako rodinný

dům v Budovcově (Budyňské) ulici. (B.S.) [1]

Samostatní obuvníci vesměs utrpěli zavedením hromadné velkosériové výroby obuvi velkých

obuvnických podniků. Toto dokládá i bývalá Baťova prodejna obuvi na Suchdolské ulici. Takové

produkci nemohli samostatní obuvníci konkurovat.(B.S.) [1]

Zdroj:
[1] historiesuchdola.cz
[2]    wikipedie
[3]    M. Janotka, L. Linhart: Zapomenutá řemesla, 1984

Povolání ševce, nyní obuvníka, patří mezi tradiční řemesla. Již od pradávna lidé používali různé materiály, většinou kůže, jako ochranu nohou při chůzi. Kůže byla také
tradičním materiálem na výrobu bot v Evropě. V Čechách a na Moravě se lze setkat s tímto řemeslem již ve středověku. Ševci vyráběli obuv z kůží různých druhů, ne
však koňských. Nejvíce používali hovězinu, teletinu, na vesnici i skopovinu. Od 15. stol. se používala i kůže kordovánská, černá i barevná. Používalo a používá se však
mnoho dalších materiálů, zejména guma, plast, juta, dřevo (dříve například dřeváky, dnes například podrážka u „korkových“ sandálů). V tradičním názvosloví je
možné najít různé výrazy ze starších dob pro různé druhy obuvi – škorně, střevíce, postoly, krbce, škarbaly, selské krabatiny atd. Po křížových výpravách k nám byla
přenesena výroba nosatých střevíců se špicemi až metr dlouhými. V ševcovské dílně existovala dělba práce podle délky praxe a zkušeností – mistr zpracovával svršky,
starší tovaryš pracoval na podešvích a kompletoval obuv, mladší tovaryš s učněm prováděli opravy obuvi. Ruční výroba bot byla postupně nahrazena strojní výrobou,
na počátku 20. stol. se na tomto procesu podílel český obuvník Tomáš Baťa, který z tehdejšího Československa udělal obuvnickou velmoc. V současné době lze
tradiční ševcovskou rukodělnou výrobu nalézt jen výjimečně, většinou se jedná o opravy bot. Patronem ševců je svatý Kryšpín. [2] [3] (H.B.)

Budeme-li prohlížet historické fotografie školních tříd dětí ze Suchdola, záhy zjistíme, že na fotografiích předválečných ročníků některé děti nemají boty. Jsou bosé.
Ještě ve 30. letech 20. století chodily některé děti do školy bosy.
Když zabrousíme ještě více do minulosti, vybaví se nám vyprávění předků, jak chodili do školy do Únětic. Byla to pěkná dálka. A bylo jich ve třídách hodně. Ale v zimě
však dívky do školy nechodily. Neměly totiž boty! Boty dostávali, spíše dědili, hlavně chlapci. Půjdou přeci „na řemeslo“, tak aby něco z té školy uměli. Nutno přiznat,
že dívky to těžce nesly, ale takový byl život.
Lidé byli určitě hodně zvyklí chodit bosi. A asi bychom se divili, jaké vzdálenosti a jaké podmínky byli schopní překonat a co všechno vydrželi. (B.S.) [1]

Před dílnou Antonína Hrudky (vpravo), V Ořeší 51, 1932.
(Foto poskytla Jana Francová) [1] 
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Antonín Hrudka (vpředu), 1927.
(Foto poskytla Jana Francová) [1]
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Dílna Jana Rybáře (vpravo) č.p. 321,  1931.
(Foto poskytla Jana Francová)  [1]
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Antonín Hrudka (vpravo), vpředu Jan Rybář, 1930.
(Foto poskytla Jana Francová) [1]
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Josef  Maudr v  dílně, 1985.
(Foto poskytla Zuzana Kučerová) [1]
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Být obuvníkem znamenalo vážené řemeslo, stabilní zákaznický okruh. Dříve nebo později musel každý řešit otázku obutí a také investovat. Boty ještě před 100 lety
nebyly samozřejmostí. Především na venkově, nebo na chudých perifériích. Ve městě nebo v lepším zaměstnání byly boty společensky nezbytné. To vytvářelo místo
na trhu, prostor pro celé jedno odvětví výroby obuvi. (B.S.) [1]

Z archivů máme záznamy řemeslníků na Suchdole. Kupodivu dochovalo se i
několik dokumentárních fotografií oněch řemeslníků i jejich provozoven.

Asi nejpoetičtější je dílna Antonína Hrudky v lokalitě Pod Rybníčkem (4). Často
je zachycen také Jan Rybář, proslulý suchdolský Sokol, cvičitel, baráčník i
divadelník.

To bylo ovšem v tzv. “Dolíkách“, tedy poněkud „z ruky“ od Nového Suchdola,
který právě vyrůstal a rychle se rozšiřoval od počátku 20. století.

Zde bylo místo, kde se uchytil další obuvník – Josef Horák (3), od roku 1927,
ale i Fr. Jaška – Tyršova ul. 231 (5). (B.S.) [1]
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