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TRPĚLIVOST A PRECIZNOST. PŘESNĚ TĚMITO SLOVY MŮŽEME CHARAKTERIZOVAT PRACOVNÍ 
NÁPLŇ PANA PAVLA POLÁČKA (*1976) Z PRAŽSKÝCH DOLNÍCH POČERNIC, KTERÝ SE UŽ 
VÍCE NEŽ PATNÁCT LET ŽIVÍ JAKO ŠVEC. ŘEMESLO JAKO KAŽDÉ JINÉ, ZDÁLO BY SE. OPAK JE 
ALE PRAVDOU. MÁLOKDO SI TOTIŽ UMÍ PŘEDSTAVIT MNOŽSTVÍ ČASU, KTERÉ JE POTŘEBA 
VYNALOŽIT K TOMU, ABY VZNIKL PÁR BOT LIDSKOU RUKOU. ŽÁDNÁ STROJOVÁ VÝROBA. CO 
TAKOVÉ BOTY STOJÍ, JAKOU MAJÍ ŽIVOTNOST A VŮBEC VŠE O TOM, CO PANA PAVLA POLÁČKA 
K TÉTO ČINNOSTI PŘIVEDLO, SE DOZVÍTE V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.    
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Řemeslo, kterým se živíte, 
může být pro část z našich 
čtenářů velkou neznámou. 
Vyvedete mě z omylu, nebo 
se dá říci, že to, co děláte – 
ručně šité boty, jsou na trhu 
běžně k dostání?

Na trhu běžně k dostání 
určitě nejsou. Ale začněme 
od píky, málokdo by dokázal 
přesně odpovědět na otázku, 
co jsou to ručně šité boty.  
Na internetu lze najít videa, 
která vám prezentují ruční 
práci mistrů ševců světo-
známých luxusních značek, 
a přitom ruce na obrazovce 
zakládají botu při výrobě  
do jednoho stroje za druhým. 
Stroj botu napíná na kopyto, 
tvaruje, ošívá do rámu, zašívá 
do podešve.  Na druhé straně 
jsou dílny zabývající se vý-
robou historické obuvi, šer-
mířských škorní apod., které 
nepoužívají při výrobě stroj 
ani na šití svršků.  A přitom 
oba tyto přístupy jsou pre-

zentovány jako výroba ručně 
šitých bot.

Co je tedy podle vás ručně 
šitá bota?

Je to bota vyrobená jako  
kdysi. Teď ale jaké kdysi?  
Za zlatou dobu řemesla po-
važuji období druhé poloviny 
devatenáctého století,  
kdy už byl rozšířen šicí stroj 
na svršky, ale průmyslový roz-
voj ještě nezasáhl obuvnictví 
natolik, aby zmechanizoval 
ostatní úkony výroby bot,  
syntetická lepidla ještě nena-
bízela možnost vodostálého 
spojení kůže, takže podešev  
se svrškem musela být roflo-
kována nebo ručně sešita.  
Po druhé válce již průmyslová 
výroba tradiční ruční postupy 
vytlačila, ale ještě naši praro-
diče se v mládí setkávali  
s mistry ševci, kteří byly 
schopni se šlapací singerov-
kou a ručním nářadím vyrobit 
boty. Tedy zpět k vaší otázce, 

ručně šitá bota je podle mě 
bota, která má svršek ušit na 
stroji, ale celá tzv. spodkařina 
je dělaná ručními nástroji.   
To znamená, že je bota kleš-
těmi natvarovaná tzv. nacvi-
kaná na kopyto, že je pomocí 
šídla, ručně šitá do podešve.   

K práci, které se věnujete, 
máte vztah díky škole, 
kterou jste studoval, nebo 
je to úplně jinak a toto 
řemeslo si našlo spíše Vás? 

Jednoznačně si řemeslo na-
šlo mě. Studoval jsem strojní 
průmyslovku.

Ušití jednoho páru bot.  
Co všechno tomu 
předchází? 

Věnuji se výhradně zakázkové 
výrobě, takže to hlavní,  
co ušití bot předchází, je 
měření nohou zákazníka, 
navrhování střihu, pak práce 
na zkušební botě, která ověří 
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nanečisto správnost tvaru ko-
pyta, výběr materiálu. Pak te-
prve dojde k rozkrájení kůže, 
ušití svršku, napnutí svršku na 
kopyto, žehlení, ošívání  
do rámu, zašívání do pode-
šve, broušení a cídění.

Jak časově je tato práce 
náročná? Kolik párů bot  
za měsíc ušijete?  

Tři páry měsíčně.

Průměrnou cenu jednoho 
páru obuvi mně asi 
neřeknete. Kolik ale stojí 
takové ručně šité boty?

Jsou různé způsoby ručního 
šití, jsou různé materiály, tak-
že i ceny se velmi liší.  Pánské 
polobotky mohou vyjít na  
7 tisíc, ale i na trojnásobek. 

Zeptám se jako naprostý 
laik: jaký materiál je 
potřeba k ušití bot, které si 
u vás zákazník může nechat 
na zakázku ušít?

Kůže. Správně řečeno useň. 
Ale to je velmi široký pojem. 
Používám jak tuzemské, tak 
i zahraniční materiály. Pou-
žívám téměř výhradně ho-
vězí usně, výjimečně koňské 
nebo kozí. Standardním 
materiálem pro levnější boty 
z mé dílny jsou třísločiněné 
kůže z dospělých krav, luxus-
ním materiálem jsou teletiny 
tzv. boxcalfy z produkce  

Detail hrubošité kozačky

Detail ručně prošitého 
rámu

Flexiblová meltonka
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nejlepších evropských výrob-
ců, například německé kože-
lužny Ludwig Perlinger nebo 
francouzské ď Annonay.  Na 
podešve používám silné býčí 
kůže, které opět mohou být 
různé kvality a ceny. Pokud  
je podešev podražena gumo-
vou podrážkou, tedy se po 
ní přímo nechodí, lze pou-
žít tzv. rychločiněné usně, 
pokud má podešev vydržet 
přímé chození, měla by být 
vyrobena dlouhým procesem 
tzv. jámového činění. Rych-
ločinění  probíhá několik dní, 
naproti tomu v jámách jsou 
kůže naloženy půl roku i rok; 
je jasné, že takový materiál je 
velmi drahý.  Takovým prémi-
ovým materiálem jsou napří-
klad podešvice z německé 
koželužny Rendenbach.

Kdo je Vaším typickým 
zákazníkem? Mladí, starší 
lidé, muži, nebo spíše ženy, 
které chtějí vyniknout? 

Zpočátku to byli spíš mladí 
lidé a mým typickým výrob-
kem byly boty turisticko-mili-
tárního typu, ale dnes dělám 
nejčastěji společenské pán-
ské polobotky. Nevyhýbám 
se ale ani dámským botám.  

Dá se říci, že vyšší pořizovací 
cena musí vždy znamenat, 
že jsou ručně šité boty 
drahé?

Nerad bych tady použil ně-

jaké klišé a někoho dráždil. 
Ručně šité boty jsou velmi 
drahé. Ale nejsou předražené, 
já je také nikomu nenutím.

Setkal jste se s nějakým 
opravdu netradičním 
a těžko splnitelným 
požadavkem zákazníka?

Ano. Občas se mi stane,  
že přijde někdo s umělecký-
mi ambicemi a je nadšen ne-
omezenou možností vytvořit 
si boty libovolného „designu“. 
Ale to bývá problém, nejsem 
grafická karta do počítače.  
Na podobě bot se prostě se 
zákazníkem musíme shod-
nout, stavba boty má záko-
nitosti a pro mě je na prvním 
místě jejich užitná dokona-
lost. Lapidárně řečeno,  
na botách bude moje logo 
a já nejsem ochoten dělat 
nesmysly.

Vaše boty a záruka. Klasická 
dvouletá, nebo za vámi 
může zákazník s reklamací 
přijít i za pět let a vyhovíte 
mu?

Dvouletá záruka je daná  
ze zákona, všechno, co je  
nad ní, určuje vztah mezi 
mnou a zákazníkem. Jinak 
řečeno, kvalitní ručně šitá 
bota vydrží dvě sezóny i to 
nejhorší zacházení. Pokud 
bude někdo chodit v botách 
denně od rána do noci, bude  
v nich pracovat na stavbě  

a ani jednou si je nenakrému-
je, nenechá je vyschnout,  
tak mu o moc víc než ty dva 
roky nevydrží. Na druhou 
stranu pokud se o boty stará-
te, krémujete je a necháváte 
včas podrážet, vydrží vám jis-
tě déle než pět let. Ale abych 
vám neutíkal z otázky, pokud 
za mnou přijde zákazník  
z pětiletými botami, na rekla-
maci nárok ze zákona nemá  
a bude záležet na mě, co si 
nechám zaplatit, a co mu 
opravím zdarma, například 
ošlapání určitě ne, ale pokud 
je to člověk, který se o boty 
dobře stará, jistě mu při pra-
videlné údržbě mohu i na pě-
tiletých botách třeba zdarma 
vyfutrovat patu, nebo sešít 
povolené stehy na svršku.     

Co takové ručně šité boty 
vydrží? O dost víc než 
klasické boty z obchodu? 

Velký rozdíl mezi šitými 
botami a běžnou lepenou 
konfekcí je právě v opravi-
telnosti.  Na šitých botách 
jsou všechny díly spodku bot 
vyměnitelné, jejich trvanli-
vost nekončí s ošlapaným 
podpatkem.

Jak hledáte nové zákazníky? 
Nebo si oni hledají spíše 
vás?

Dnes je již nijak aktivně nevy-
hledávám, dřív jsem jezdil  
s dílnou na řemeslné  
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jarmarky, ale dnes, jsou mé 
dodací lhůty delší než rok.  
Mou reklamou jsou boty  
na lidech, dneska je jich  
už kolem čtyř set.

Mohou si podle Vás čeští 
obuvníci konkurovat, nebo 
jich tolik zas není?

V naší zemi je tak maximálně 
deset dílen, které by spadaly 
do kategorie, o které jsem 
hovořil. Jestli si konkurují, ne-
vím. Já mám práce nad hlavu 
a z ševců, se kterými se znám 
osobně, si nikdo na nedosta-
tek práce nestěžuje. Myslím, 
že technologický vývoj nejen 
ve výrobě bot dospěl ve jmé-
nu racionalizace k určitému 
vrcholu a že zájem o výrobky 
veskrze neracionálně, ana-
chronicky- rozuměj ručně- 
vyrobené, je čím dál tím větší.  

Co stálo za názvem 
Mravenec? Proč jste firmu 
pojmenoval zrovna takto?  

Mravenec je pilný a vytrvalý. 
Je to má letitá přezdívka.

Jak vnímáte – coby 
živnostník – podnikatelské 
prostředí v naší zemi? 

V mém oboru kladně.   
S dodavateli se znám ve vět-
šině případů osobně, nikdy 
jsem se nesetkal s neserióz-
ním chováním.  

Co Vás naplňuje kromě 
dobře a poctivě odvedené 

Kleštěmi nacvikaná bota

Ošívání rámu

Rámové boty
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práce ve volném čase? 
Jak rád relaxujete? 

Práce mi zabírá téměř veške-
rý čas, ale vzhledem k tomu, 
že mimo staré postupy tech-
nologické, používám i staré 
postupy organizačně-pracov-
ní, můj osobní život netrpí.  
S celou rodinou totiž v dílně 
bydlíme. Jako za starých časů 
je ševcovna zároveň naším 
obývákem. A vzhledem 
k tomu, že většina našich zná-
mých má ode mě boty, které 

je potřeba občas podrazit, 
je u nás často veselo.

Děkuji za rozhovor.

Rozešité polobotky zleva oxford wholecut, oxford, derbovka, 
perforovaná derba bez podšívky
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