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aroslava Mejtu jsme poprvé potkali 
při návštěvě herce Jana Přeučila na 
pražských Vinohradech – shodou 

okolností mu přijel brát míru na nový 
oblek. Tentokrát jsme ho ale navštívili 
v jeho salonu na zlínské promenádě. 
Tedy, ono tam ještě moc lidí nekorzovalo, 
ale doufejme, že se to brzy změní. Lidé 
začnou zase chodit do divadel a na 
plesy a budou potřebovat nové, kvalitně 
ušité obleky na míru. Zatím se i Mejtův 
krejčovský salon řadí k těm, kdo počítá 
propady tržeb – oproti době předcovidové 
až o 50 %… „Když se ohlédnu na rok 
2021, tak pozitivní věc vidím v tom, že 
se náš kolektiv více semknul, většinu 
energie jsme věnovali v tu dobu aktuálním 
svatebním oblekům. Z osobního hlediska 
mě potěšila má druhá svatba a svatební 
cesta do Benátek,“ usmívá se elegantní 
muž. Úplně stěžovat si totiž nechce, díky 
stálým zákazníkům krejčovská dílna 
pořád jede a krejčové mají práci, i když si 
někdo přijde koupit konfekci. „Konfekce 
člověka zprůměruje, ale každý je úplně jiný, 
takže když vidíme, že potřebuje zkrátit 
rukávy nebo vypodložit ramena, upravíme 
mu sako tak, aby mu co nejlépe sedělo. 
Samozřejmě jako oblek šitý na míru to 
nebude nikdy,“ vysvětluje Jaroslav. „Když 
má muž bříško, vytvoří mu konfekční sako 
takový pytel a odstávají mu klopy – při šití 
na míru ho ale vyměříme tak, že z boku 
vidíte, že to bříško má, ale zepředu nic! 
Navíc klient si často přeje sako přiléhavé, 
ale zároveň potřebuje mít volnost pro 
pohyb. Často děláme 3–4 zkoušky, než 
vše dokonale vytvarujeme,“ dodává. A co 
když k vám přijde na zkoušku pán, který 
se přes Vánoce trochu vykrmil? Smějeme 
se s kolegy, ale představujeme si, že pro 
krejčího to žádná legrace není. „Na to je SONÁTA

J

Při návštěvě ve zlínském salonu a krejčovské dílně Jaroslava 
Mejty jsme byli svědky sólového koncertu s doprovodem jeho 
šikovných spoluhráček. TEXT  PAVLÍNA BLAHOTOVÁ  FOTO JAN BAČÁK

LÁTKY Ještě v 90. letech, kdy se většina 
látek vyráběla u nás, stála kvalitní vlna 
300 Kč/m, dnes stojí látky z Itálie nebo 
Anglie desetinásobek.

ŠPENDLENÍ 
Jaroslav právě 

přišpendluje rukáv 
ke smokingu, který 

bude na přání 
majitele z jedné 

poloviny vyšívaný.
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9/ PÁNSKÝ KREJČÍ JAROSLAV MEJTA (narozen 1955 v Třeboni) šije pro známé 
osobnosti napříč kulturním i politickým spektrem a pro svou firmu je nejlepší 
reklamou. 10/ VZORNÍK Pánské obleky šije výhradně z vlněných látek, které podle 
něho nejkvalitněji vyrábějí Italové. V současné době jsou trendem kárované vzory.

ŘEMESLO

už dávno vymyšlené řešení,“ uklidňuje nás 
Jaroslav. „V oděvu jsou všude ponechané 
záložky, které se dají zabrat a povolit, 
podle toho, jak se člověku během let 
mění postava. Díky tomu umíme zařídit, 
že oblek bude i po letech pořád slušet. 
Mám klienty, kteří se objevují v televizi… 
Když vidím dvouřadé sako z roku 2000, 
jak i dnes vypadá dobře, protože je dobře 
ušité z nadčasové látky, vždycky mě to 
potěší,“ říká Jaroslav. Ostatně v televizi 
mívá i další příjemný zážitek z oboru – při 
sledování seriálu Hercule Poirot si doslova 
užívá dokonalé krejčovské řemeslo. „Baví 
mě sledovat různé vychytávky, které i já 
mám na svém řemesle nejraději,“ vypráví 
a vysvětluje, jak žádné sako z jeho dílny 
není stejné jako druhé: „I když děláme dva 
obleky ze stejného materiálu, vždycky jsou 
v drobném detailu jiné – fazona, 
prošívání, lištová, dvoulištová nebo 
dvouvýpustková kapsa, knoflíčky…“

Jaroslava jsme už potkali jak vysoce 
elegantního, tak v trochu výstředním 
károvaném obleku – napadá nás, jestli také 
platí, že to, co vidí zákazník na něm, chce 
i pro sebe. „Ano, tak to funguje, ale 

To napětí, jestli oblek 
při předávání dokonale 

padne, trvá pořád. 
Zvlášť když má klient 

atypickou postavu, to si 
pak s kolegyněmi voláme, 

jak to dopadlo.
Jaroslav Mejta, majitel salonu

V DÍLNĚ Jaroslav se stará 
svým krejčovým o zábavu, 

a tak tady kromě pánských 
obleků šijí třeba i taláry pro 

některé vysoké školy. Pro 
svého stálého zákazníka, 
legendárního herce Jana 

Přeučila, šili i domácí kabátek 
v prvorepublikovém stylu. 

A jednou prý šili pyžamo 
s noční čapkou…
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1/ STŘIH Jaroslav 
své klienty měří sám 
a osobně také připravuje 
střihy. S výrobou 
pomáhají dvě šikovné 
krejčové. Zdenka tu 
pracuje od samého 
začátku a je výborná 
„na saka“. Anička šije 
kalhoty a vesty. 
2/ POLŠTÁŘ Zdenka střih 
tzv. podrazí, vytvaruje 
ho na polštáři, který má 
tvar lidského těla, do 3D. 
3/ ŽÍNĚNKA Nastřižený 
a vytvarovaný kus 
přenese na žíněnku, 
která tvar podrží, a látka 
se dál pomocí stehování 
a žehlení tvaruje. Látka je 
hladká a rovná a je třeba 
vytvarovat ji tak, aby 
vznikl oblouk, aby pak 
na hrudníku neodstávaly 
klopy. Proto se musí 
fazona točit obráceně, 
k čemuž slouží právě 
žíněnka – přistehuje se 
k ní jen polovina látky 

a pak se musí točit, 
tvarovat a přežehlovat – 
teprve pak fazona bude 
dokonale držet. 
4/ ŽEHLIČKA IKONA 
Speciální krejčovskou 
žehličku si Jaroslav 
přivezl v 90. roce 
z Jugoslávie. 
5/ KREJČOVSKÁ 
FIGURÍNA Oblek na ní 
čeká na další zpracování. 
6/ SAKO Tady je 
připravené na druhou 
zkoušku. 7/ SMOKING 
Jaroslav vyznačuje 
křídou linku, podle níž 
později přišpendlí a pak 
přistehuje rukáv. 
8/ DETAILY Oblek 
musí být dokonale 
propracovaný i zevnitř. 
Jaroslav do podšívky 
všívá kromě náprsní 
kapsy také speciální 
kapsu na mobil, která 
je blíže k podpaždí, 
proto se obrys telefonu 
na saku nerýsuje.

Sako je vrchol krejčoviny
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1/ KREJČOVSKÝ DEKOR 
Magnety jsou při zdejším 
množství špendlíků 
nezbytné. 2/ KLIENT PŘI 
PŘEBÍRÁNÍ ZAKÁZKY 
Pan Rolník si sako ještě 
naposledy vyzkoušel 
a s krejčím je domluvený, 
že kdyby oblek jakkoliv 
neseděl, ještě se upraví. 
3/ ČERVENÉ DÍRKY 
Červená poslední dírka 
na rukávu u zakázkových 
obleků bylo poznávací 
znamení značky Mejta 
od roku 1998. „Bohužel 
jsme si ji nenechali 
zaregistrovat jako 
průmyslový vzor a nyní je 
součástí většiny obleků 
jiných firem. Alespoň 
tímto jsme přispěli 
k „světové módě“, 
poznamenává Jaroslav. 
4/ LOGO Podpis krejčího 
je nezbytnou vizitkou, 

ukrytou vždy nenápadně 
na podšívce. 5/ TAJNÉ 
POUTKO K zapínání 
kalhot Jaroslav vymyslel 
malé poutko, kterým 
se protáhne hrot pásku 
a pak se teprve pásek 
zapne. Zůstane tak pevně 
spojený s kalhotami, 
které díky tomu dokonale 
drží a nesjíždějí. 
6/ ŠTŮČKY LÁTEK 
Nezbytná zásoba 
každého krejčovského 
salonu. 7/ DRUHÉ TAJNÉ 
POUTKO Tuto vychytávku 
Jaroslav převzal od 
svého šéfa, který ještě 
šil ve Vídni. Nenápadné 
poutko našité z vnitřní 
strany lemu kalhot se 
připne ke knoflíčku košile 
a drží ji tak na místě, aby 
se nevykasávala. 
8/ KNOFLÍKY Taky máte 
rádi jejich rozmanitost?

ODĚVNÍ SALON MEJTA Muži se tu oblečou od spodního prádla přes ponožky po košili, kravatu, šátek, oblek i klobouk a boty. Díky krejčovské dílně v patře 
odtud nikdo neodejde ani v konfekčním saku bez toho, že by mu dokonale nesedělo. Krejčové něco zkrátí, zaberou nebo zvednou vycpávky, jak je třeba.
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vyučení na oděvní průmyslovce nastoupil 
do divadla ve Zlíně, kde to bylo hodně 
kreativní – šili jsme fraky, smokingy, 
žakety, historické kostýmy, livreje… To 
mě bavilo a podrželo mě to u řemesla. 
Kdybych měl být v konfekční dílně, určitě 
bych nezůstal. Šéfoval mi starý zkušený 
krejčí, který šil ještě ve Vídni. Já myslel, že 
z pěti metrů nikdo neuvidí, jestli je kostým 
sešitý halabala, nebo jestli káro dokonale 
navazuje, ale on mě z omylu rychle 
vyvedl:,Chceš to tu vzít po mně? Vypárat, 
přešít!‘ S radostí jsem se u něho učil, sháněl 
staré střihové soustavy v antikvariátech 
a po třech letech opravdu převzal vedení 
dílny. Když jsem pak v roce 1991 zakládal 
vlastní značku, už jsem přesně věděl, do 
čeho jdu,“ dodává muž, který šel v patnácti 
na krejčího spíš z recese a kvůli holkám.

je také důležité, že si každý uvědomí, kolik 
je na jednom kusu oděvu práce. Kdyby 
ho krejčová šila intenzivně, bude to trvat 
čistého času týden…“

Když se ptám, v čem je jeho řemeslo 
specifické, Jaroslav má jasnou odpověď: 
„Nejhorší je vydržet prvních 5 až 6 roků, 
než se člověk aspoň něco naučí, a pak ho 
to možná chytne. Já měl štěstí, že jsem po 

musím většinou vše ještě zkonzultovat 
s manželkami, při předávání už jsem totiž 
také slyšel:,Ježišmarjá co to máš, kolik máš 
roků, podívej se, jak vypadáš, já s tebou 
nikam nepůjdu…‘ Takže je lepší, když 
něco navrhnu, manželka to schválí a já 
vím, že budou spokojení oba a zase se 
k nám vrátí. K saku pak od nás dostávají 
na památku i videopříběh, jak vznikalo. To 

Muži sobě

Fotograf Honza Bačák 
a produkční Honza Frýdl přijeli 
na reportáž o řemesle pánského 
krejčího v mikinách. Podívejte 
se na tu změnu, když jsme je 
za pomoci zkušené prodavačky 
Lenky převlékli do sak. A to 
jsou jen ta konfekční, bez 
krejčovských úprav na míru…

PŘEDTÍM POTOM
Kde najdete další informace? Jděte na 
www.mejta.cz, kde je kompletní nabídka.


