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Detail Horácké svatby, jak ji dle návrhu Ľ. Krejčí zhotovila Marie Krčilová. 

(Dokončení ze str. 9)
A protože měl podnikatelské-

ho ducha, ještě si k tomu otevřel 
obchod, kde mj. prodával galanterní 
zboží a vlasové síťky. 

„V té době si také vyhlédl babičku, 
Marii leopoldovou ze Stržanova, a 
byla svatba,“ říká vnuk. Marie byla 
svému muži nejen celoživotní opo-
rou, ale i zdatnou odbornicí na síť-
kování. A tak se živnostník osamo-
statnil a jako faktor zadával práci 
rodinám v okolí. 

Jeho osudem
bylo síťkování

Ruční síťování na Žďársku mělo 
dávnou tradici zachycenou již ve 13. 
století. Um si lidé předávali z poko-
lení na pokolení. Textilní technice se 
občas říká necování (podle němec-
kého názvu „netz“ – síť). Práci síťka-
řů organizovali faktoři, jako byl Vav-
řín Krčil. Své podomácké základně 
dělníků zadával práci, materiál i 
vzory, a pak od nich přebíral hotové 
dílo. 

„Obzvlášť titěrnou prací byla výroba 
žádaných vlasových sítěk na upevnění 
účesu. Když se na tu síťku podíváme 
podrobněji, je to takový nepatrný cho-
máček…“ obdivuje šikovnost před-
ků vnuk Krčil. Jako vzpomínku na 
své prarodiče vytvořil malé muzeum 
tohoto řemesla.  „Ženy síťky vyrábě-
ly z pravých, chemicky ošetřených vla-
sů, a jemnou, miniaturní technikou se 
síťkovaly i ozdobné rukavičky,“ uvádí 
příklady. 

Vavřín Krčil prodával vlasové síťky 
do zahraničí pod obchodní značkou 
SAARENSE (EKV). Jenže pak při-
šlo prvorepublikové zkracování úče-
sů, a vlasové síťky již nebyly k niče-
mu... 

„Děda musel rychle vymyslet práci 
pro svoji základnu domácích síťkařů, 
kteří výborně ovládali techniku řemes-
la,“ vypráví vnuk.

Skladná taška
je zachránila

Vymyslel lehkou, skladnou, a při-
tom pevnou tašku, usíťovanou 
z umělé hedvábné příze… Síťov-
ku hned každý chtěl. Lidé ji nosi-
li složenou v kapse, a byla vždy po 
ruce. 

Taška Krčilův podnik nejen zachrá-
nila, ale dovedla ho i k nové prospe-
ritě. Šla na odbyt v Evropě, v Kana-
dě, a dokonce i v Africe. Krčil 
vyráběl síťovky nákupní i vycház-
kové, loketní, ramenovky, tlumoko-
vé…Pak výrobu rozšířil o sportovní 
sítě a síťky na míčky, ochranné síťky 
na dámská kola, či síťové zábrany na 
dětské postýlky… 

Škoda jen, že žďárský podnikatel 
neusiloval o mezinárodní patent na 
svůj převratný autorský návrh. Snad 
mu k tomu chyběly peníze… Netrva-
lo dlouho, a síťovky chrlilo Švýcarsko 
a Itálie… Jak dnes vnuk říká, těžko 
se posuzuje, proč si děd nenechal 
celý výrobek patentovat. „to už se asi 
nedozvíme. asi tehdy síťovku nebral 
za tak významnou věc. Zachoval se 
však patent na uchycení ,ucha´ síťovky. 
Dědovi jej vydal Patentový úřad v Pra-
ze roku 1944.“ informuje. 

Nucené vystěhování 
Těsně před válkou byl prosperu-

jící živnostník zakládajícím členem 
sdružení Slováckého lidového umě-
ní moravského (SLUM) a Ústředí 
lidové a umělecké výroby (ÚLUV). 
Únorový převrat však Krčilům pře-
vrátil svět. Podnik jim byl vyvlastněn 
a rodina musela v roce 1953 opustit 
okres.  „Vše tu museli nechat. Děda byl 
pro obranu svého majetku odsouzen 
za ,pletichy proti znárodnění´ a něko-
lik let vězněn,“ uvádí vnuk. Rozsu-
dek se podařilo potomkům zrušit až 
v počátku 90. let, zákonem o soud-
ních rehabilitacích. 

Ale nebyl by to podnikavý Vavřín 
Krčil, aby něco nevymyslel. V ÚLU-
Vu prosadil zřízení pracoviště v Bys-
třici nad Pernštejnem na výrobu ruč-
ně necovaných a vyšívaných záclon. 

Do ruky mu hrálo, že v průmyslově 
nejchudším regionu neměly stovky 
žen ze zemědělství přes zimu práci. 
Přitom mnohé byly zdatnými síťkař-
kami. Již v roce 1956 tamní Okresní 
průmyslový podnik nabral přes 300 
žen, a Krčilovi pro ně pořádali kurzy 
síťkování a vyšívání.

Éra luxusních
záclon

Bystřický podnik s názvem „Pern-
štejn“ vyráběl vyšívané záclony pro 
exkluzivní hotely a lázně s cizinec-
kou klientelou. Podobná výroba teh-
dy neexistovala nikde jinde ve Střed-
ní Evropě. 

Krčilovi spolupracovali s renomo-
vanými výtvarnicemi, které moti-
vy z lidových textilií stylizovaly na 
záclony. 

Při této výrobě byla nutná abso-

Krčilovy záclony byly ve světě raritou

ManŽelé KrčilOVi ve svém síťkařském království. Foto: archiv R. K. 

lutní pečlivost. „Zvláště na okně byla 
vidět každá chybička. Velmi záleželo 
na zručnosti síťkařek, jak uzlíky dota-
hovaly a kdy „pustily“ očka (buňky),“ 
vysvětluje potomek.

V roce 1963 Vavřín Krčil předal 
vedení podniku synovi Oldřichovi 
a odešel do penze. Ale neodpočíval. 
Jezdil po Evropě a získával pro výro-
bu exportní zakázky. 

Mistryně
lidové výroby

V roce 1970 ministerstvo kultury 
jmenovalo Marii Krčilovou Mistryní 
lidové umělecké výroby.

 „Babička nejen že síťkované textilie 
vyráběla, ale věnovala se hodně i tradi-
ci Horácka a zdejšího kroje. Vyhledá-
vala, lidové tkaniny a výšivky, sbírala 
je, popisovala a rozlišovala dle způ-
sobu provedení. Zachránila tak četné 

vzácné originály a zajímavosti vyší-
vačského řemesla,“ říká s hrdostí její 
vnuk. 

Vavřín Krčil se ještě ve svých 73 
letech vydal shánět zakázky do 
západního Německa. Zde však dne 
17. října 1968 nečekaně zemřel. Jeho 
syn rozšířil výrobu o závěsy zdobe-
né vyvazovanou batikou, ale i on 
nenadále zemřel. Pracoviště zanik-
lo, a s ním i ve světě ojedinělá lidová 
výroba. Marie Krčilová se dožila 82 
let.

Dnes síťkuje pravnučka
Na otázku, zda Roman Krčil, coby 

potomek slavných živnostníků, ovlá-
dá řemeslo, přiznává, že to neumí. 
„Před časem jsem se zúčastnil kurzu 
síťkování, ale nevydržel jsem. Síťková-
ní je časově velmi náročná práce. Větší 
trpělivost prokázala moje dcera,“ smě-
je se Roman Krčil. Zachránila tak 
rodinnou tradici. 

On sám střeží na Stržanově sbírku 
řemesla svých předků. „Mám také 
ještě vzorníky síťkovaných výrobků 
z dob dědy. Vyráběli to, s čím se dnes už 
ani nesetkáme. Je to téměř zapomenutý 
svět…“ říká vnuk s nostalgií. Ukázky 
prací Marie Krčilové najdeme také 
ve žďárském  Regionálním muzeu a 
v novoměstském Horáckém muzeu. 

Vnuk ale zatím marně hledá pamět-
níka, který by dokázal vyplnit meze-
ru ve výrobě síťovky po roce 1950 
a dědově násilném odchodu ze 
Stržanova. „někdo, asi nějaký podnik, 
musel dál tyto tašky vyrábět, protože 
ještě v 70. letech byly běžně k dostání,“ 
poukazuje sběratel. 

Mám radost
za dědečka

Drátěný muž se síťovkou na žďár-
ském náměstí přímo nabádá k při-
sednutí. V roce 2016 jej vytvořil 
sochař Jiří Plieštik. Město tak vzdává 
hold slavnému prvorepublikovému 
podnikateli.

„Jsem za to hodně rád. Dědečko-
vo řemeslo i tak trochu utvářelo histo-
rii zdejšího regionu,“ říká potomek. 
Dodnes jej oslovují lidé se zájmem 
o řemeslo. „Vzpomínám na dopis 
s neúplnou adresou. Stálo na něm jen: 
Potomek vynálezce síťovky, Žďár nad 
Sázavou. a došel mi!,“směje se pokra-
čovatel rodu Krčilů.

Hledáme schopné lidi, kteří umí a mají zájem pracovat. 

Servis, za kterým stojí lidé

U nás je vždy místo třeba právě pro Vás!  
Stačí poslat životopis a my se Vám rádi ozveme.

Stejně jako zákazníků, vážíme si i zaměstnanců. Je jen na Vás,  
zda se přidáte. Pokud hledáte benefity, i ty u nás najdete:

• Zahraniční školení (dle zaměření)
• Účast na výstavách v ČR i zahraničí
• Příspěvek na dovolenou, stravenky

Servisní technik
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