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Prvorepublikový podnikatel 
Vavřín Krčil ze Stržanova
u Žďáru přinesl světu prak-
tickou tašku síťovku. Od jeho 
smrti letos uplyne padesát let.
� Lenka Kopčáková

Taška síťovka ale byla jen zlomkem 
živnostníkova záběru. Vavřín Krčil, 
a hlavně jeho manželka Marie, byli 

odborníky na ručně vytvářenou krá-
su. 

To ale předtím museli projít 
ponížením a nelehkým obdobím 
po únorovém puči… Podnik byl 
Krčilům zabaven, a rodina se muse-
la vystěhovat za hranice okresu… I 
přes tuto křivdu začali houževnatě 
znovu, a jinak… Brzy se stali vyhle-
dávanými dodavateli ručně síťkova-

Krčilovy záclony byly ve světě raritou

ných a vyšívaných záclon pro české 
a slovenské lázně a hotely se zahra-
niční klientelou. Ale nepředbíhejme. 
Nechme na své prarodiče zavzpomí-
nat Romana Krčila, vedoucího živ-
nostenského odboru ve Žďáře n S. 

„Já jsem dědečka zažil ještě osm let, 
když jsme k nim do Bystřice jezdíval 
jako kluk na prázdniny. To si ty síťova-
né a vyšívané záclony pamatuji,“ začí-
ná své vyprávění nositel slavného 
jména. 

„Babička byla tou, která dokona-
le ovládala techniku řemesla Vyráběla 
nádherné věci, třeba Horáckou svat-
bu,“ vzpomíná náš průvodce. Na 
mysli má síťkovaný závěs o ploše 10 
m2, na který jeho babička vyšívala 
obraz horáckého svatebního průvo-
du, dle návrhu pražské výtvarnice 
Ľuby Krejčí. Byl vlastně prototypem 
obrazu na světovou výstavu Expo 
1967 v kanadském Montrealu. 

„Na jednom metru plochy je celkem 
22.500 ručně vázaných uzlů. Zhotove-
ní obrazu si vyžádalo 650 pracovních 

hodin,“ upřesňuje potomek. Podob-
nými uměleckými výrobky Krči-
lův podnik vybavil ke stovce lázní a 
hotelů. A jen závěsy pro karlovarský 
hotel Pupp (za socialismu grandho-
tel Moskva) měly tehdy hodnotu 1,2 
miliónu korun… 

„Děda byl dobrý organizátor. Jeho 
motto znělo: ,Vše pomine, jen stopy 
vykonané práce zůstanou,´“ vzpomí-
ná Roman Krčil. „Děda samozřej-
mě uměl síťkovat i síťovat. Už jako 
jedenáctiletý kluk pomáhal mamin-
ce s výrobou síťovaných čepců,“ říká. 
Tehdy netušil, jak toto řemeslo chu-
dých jednou postaví syna na vlast-
ní nohy…A rozdíl mezi síťkováním 
i síťováním? Princip je dle potomka 
stejný, rozdíl je jen ve velikost ok a v 
účelu využití.

Muzikant a saniťák
Když byl Vavřín Krčil chlapcem, 

toužil být stolařem, ale učení si rodi-
na nemohla dovolit. Vavřín tedy v 
patnácti vstoupil do armády. Zde hrál 
na fagot u dechové hudby 23. pěšího 
pluku v Budapešti. Za 1. sv. války byl 
sanitním důstojníkem v Srbsku. Po 
návratu se 23letý vysloužilec stal v 
Zámku Žďáru obchodním zástup-
cem firmy JARO J. Rousek. 

 (Pokračování na str. 14)

Prvorepublikového
živnostníka nezlomilo

znárodnění ani vězení… 


