
Dôležité je byť pri tvorbe autentický,
myslí si výrobca dobových topánok Juraj
JurajMatejik vyrábaspolu
s manželkouKatkoudo-
bové topánky.Vychádza
z historickýchzdrojov
a všetko saučil sám.Dnes
topánkyvyrábapre ľudí
z celéhosveta.

ŽILINA/DERBY.JurajMatejiksa
živí ako obuvník. A to nie ho-
cijaký. Ručne šije a vyrába his-
torické topánky, ktoré od neho
objednávajú ľudia z celého
sveta.

Začal ako samouk
Rodák zo Žiliny, ktorý žije
v anglickom Derby pritom pô-
vodne vyštudoval chémiu.
„Som čistý samouk. Na výrobu
dobovej obuvi neexistuje žiad-
na škola. U mňa sa všetko za-
čalo cez môj koníček. Bol som
pri zrode historického šermu
v Žiline asi 25 rokov dozadu.
Odvtedy som sa pokúšal urobiť
niečo pre seba, alebo pre ka-
marátov,“ spomína na svoje
začiatky Juraj.
Neskôr jeho záľuba prerástla

k tomu, že začal to robiť ako
svoju prácu. Veľký zlom, podľa
neho, nastál práve v čase, keď
spolu s terajšou manželkou
Katkou odišli do Anglicka. To
bolo v roku 2006. „Ja som ne-
mal dobrú angličtinu. V Žiline
som pracoval na Inšpektoráte
práce a v Anglicku som začínal
doslovaodnuly.Koníčekmiale
ostal a stále som sa tomu ve-
noval. Tým, že som sa zlepšil
v jazyku, tak sa mi otvorili aj
nové možnosti. Nová literatú-
ra, zdroje. Začal som sa viacej
konfrontovať s ľuďmi, ktorí sa
venujú histórii v Anglicku ale
aj v rámci celej Európy.“

Inšpiruje sa ikonografiou
Raz sa im podarilo dostať sa na
festival do Francúzska. Orga-
nizátor, keď sa s nimi lúčil, tak
sa zaujímal o ich tvorbu.
„Manželka mu ukázala naše
veci. On organizoval najväčší
historický trh v Paríži, kde nás
pozval. V tom čase smemali tri
páry topánok. To boli začiatky.
Odozva bola ale výborná. Počet
objednávok narastal natoľko,
že ja som v roku 2011 som od-
išiel z práce a začal som sa ve-
novať tomu naplno.“ Prvý pár
robil však ešte v Žiline. Nema-
lo to vtedy ešte vôbec nič s his-
tóriou a technikami, ktoré sa

v minulosti používali. „Boli to
topánky, ktoré mali dlhú špič-
ku a celé som si to len vymys-
lel. Bol som tým vtedy úplne
nadšený.“
Nadchlo ho najmä 15. storo-

čie. Ide o obdobie, ku ktorému
našiel aj veľa zdrojov, množ-
stvo ikonografie.
„Nikdy som sa však nebránil

výzvam. A nevyhýbam sa
žiadnemu obdobiu. Aj zákaz-
níci, ktorí ku nám chodili do-
niesli obraz a chceli presne to,
čo na obraze bolo. Ja so zna-
losťami a s použitím techník,
ktoré som mal naštudované.
Bol som schopný z obrazu vy-
ňať to, čo som potreboval. Na-
dizajnoval to a dal nielen do
estetickej ale aj funkčnej po-
doby. Takže výroba bola už
v tom čase opretá o vedomos-
ti.“

Zo skoršieho obdobia je ná-
ročné sa o niečo oprieť. Takže
záber obuvníka je väčšinou od
staroveku od gréckej obuvi až
po 19. storočie. Techniku vý-
roby čerpal najmä z archeolo-
gických žurnálov.

Postup sanemení
„Postup je stále taký istý ako
bol aj v minulosti. Urobí sa
zvršok topánky a kompletizuje
sa to na drevenom kopyte, kto-
ré je známe, že sa používalo už
v šiestom storočí. Od tohto ob-
dobia až do šestnásteho storo-
čia sa topánka nazýva tzv. otá-
čavá topánka. Už samotný ten
názov hovorí o tom aká ja kon-
štrukcia. Zvršok a podrážka sa
ušijú obrátene a potom sa ko-
pyto vyberie a sa to otočí. Po-
drážka mala len jednu vrstvu
kože,“ hovorí o postupe Juraj.

Vtedajšie podmienky boli sa-
mozrejme iné.

Myslí na svojukolekciu
Keď sa začali dláždiť cesty, tak
sa obuvník musel prispôsobiť
tomu, aby vyrobil topánku,
ktorá bola odolnejšia. Tým sa
začali pridávať aj ďalšie vrstvy
na podrážku, vznikol opätok
a tak ďalej. Stredoveký človek
mal v meste veľa blata.
„Trvácnosť bola možno rok

ale aj s opätovným opravova-
ním.“ Juraj vychádza z dobo-
vých zdrojov, ale plánuje sa
venovať aj vlastnej tvorbe.
„To je náš najnovší projekt.

Pri dobových topánkach sa
opieram čisto o existujúce ar-
tefakty a nálezy, keďže zákaz-
níci si to vyžadujú. Vždy je pre
mňa dôležité, aby išlo o auten-
ticitu po všetkých stránkach.

Pre umelca a remeselník je pre
mňa najvyšší stupeň moderná
topánka samozrejme vyrábaná
tradičným spôsobom. V tomto
smere mám nejaké navrhnuté
dizajny a chcem sa venovať aj
zákazkovému šitiu pánskej lu-
xusnej obuvi. Páni začínajú
dbať o módu. A to bolo podob-
né aj v stredoveku. Páni sa
o seba starali, boli takí pávy.“
V dnešnej dobe sa podľa neho
módne trendy veľmi rýchlo
menia.
„V minulosti to tak nebolo.

Pre mňa je skôr dôležité, aby
bola topánka nadčasová. Ak je
dobre urobená, človek sa o ňu
dobre stará, tak aj s prešitím
vám môže vydržať aj dvadsať
rokov.“
V minulosti topánky tiež

ukazovali do akej vrstvy člo-
vek patrí. „ To sa týkalo naprí-
klad špičiek. Tá určovala, kto je
z akej spoločenskej vrstvy.
Dokonca boli vydané aj záko-
ny, kto môže akú špičku nosiť.
Neskôr sa to zmenilo v 16. sto-
ročí začala byť topánka širšia.
To sa odzrkadlilo vo všetkých
oblastiach života, či už v odie-
vaní ale aj napríklad v archi-
tektúre.“ Prioritne sa venuje
európskej topánke a používa
iba kožu.
„Používam kožu – hladeni-

cu. Ide o kožu, ktorá je činená
prírodným spôsobom. Keď sa
zoberie surový materiál tak sa
činí pomocou olejov, očí z rýb,
mozgu a podobne. Bol to veľmi
smradľavý postup. Ide o to, že
sa vymení voda v koži za inú
substanciu, ktorá spôsobí to, že
keď sa koža vyberie a vysuší,
tak zostane mäkká a vláčna.
Ten proces môže ísť cez ché-
miu, ale ja si potrpím na prí-
rodné spracovanie kože. Ja po-
užívamkožuz teľaťa,kravy,ale
mám doma kožu aj z lososa,
a objednal som aj kožu z aligá-
tora, čo bude pre mňa zaují-
mavá výzva. Začiatky aj pri
hľadaní kože boli dosť nároč-
né.“
Momentálne má dodávate-

ľov aj zo Španielska, či Talian-
ska. Zákazníci sú rôzni, ale tí
hlavní sú nadšenci histórie. Aj
v rámci toho sú profesionáli
a amatéri. Robili ale aj pre mú-
zeá. „Išlo o zaujímavú zákaz-
ku. Topánka bola prerezaná.
Ľudia si ju mohli aj chytiť a vi-
dieť celú štruktúru.

Spolupráca s remeselníkmi
Samozrejme spolupracuje aj
s inými remeselníkmi, ktorí
vyrábajú kovania na opasky,
kapsičky ale aj pracky na to-
pánky. S dekoráciami pomáha
manželka Katka.
„Ona je neodmysliteľný člen

tými, veľmi dobre sa dopĺňa-
me. Tiež má iné vzdelanie
a v začiatkoch išlo najmä o ko-
níček. Máme prácu rozdelenú.
Ja nadizajnujem topánku
a pripravím strihy. Ona mi to
vyreže a zošije mi zvršok. Väč-
šina dekorácií, ktoré sú na na-
šich produktoch je jej práca.
Potom ostáva to skompletizo-
vať, čo už je fyzicky náročnej-
šia vec. Ak ide o jednoduchý
model, tak pracujeme na nich
25 hodín. Ale sú aj páry, ktoré
robíme aj 48 hodín. Vždy je
rozdiel v konštrukcii. Za rok
vyrobíme približne 80 párov.
“Náradie je tak ako všetko

autentické. „Mám pre mňa vy-
robené náradia, ktoré využí-
vam aj pri ukážkach tohto re-
mesla. Chceme v budúcnosti
možno aj začať s kurzami pre
deti. Uvidíme, čo prinesie bu-
dúcnosť. Tým, že máme dosť
práce, tak uvidíme,“ približuje
svoje plány Juraj.
Topánky ušil aj manželke.

„Išlo o dvapáry inšpirované 18.
storočí. Jeden z nich mala
obutý aj na otvorení v múzeu,
takže ich využíva na podobné
príležitosti. Ale aj v tomto re-
mesle platí, že obuvník chodí
bosí a nie vždy je čas. Ale uro-
bil som si už aj topánky pre se-
ba, ktoré hrdo nosím. Mne sa
páči, keď sú veci nadčasové
a tradične robené, ale nemám
rád nudné veci. Takže pri tých
svojich som sa hral aj s farba-
mi.“
Majú dve deti a aj preto sa

vrátili dočasne na Slovensko.
„Každého by potešilo, ak by
mohol odovzdať svoje remeslo,
ale samozrejme čas ukáže, či sa
deti tomu budú venovať.“
Najdôležitejšie je podľa neho

sa v remesle posúvať ďalej.
„Keď sa človek tomu venuje
a vie ako ma remeslo vyzerať,
ako má vyzerať dobová topán-
ka, tak sa vyvíja a vie posúdiť
kvalitu.“ V roku 2009 a 2011
získal aj medzinárodné ocene-
nie vo svojej kategórii v časo-
pise Craft and design.
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