
V periodiku VALAŠSKO 2011/1 16  vyšel článek „Nožířství na 

Valašsku „ který napsal Mikuláš Pernitzký Vsetín. 

Josef Pokorný a Jan Jarošek společně provozovali obchod 

zbožím koloniálním ve městě Vsetíně v domě č.p. 303, který 

patřil Josefu Bubelovi. Josef Pokorný chtěl vyrábět nože 

továrně, a proto roku 1883 společně s Janem Jaroškem založili 

novou obchodní společnost nazvanou: JAROŠEK A POKORNÝ 

DÍLNA NA ZBOŽÍ NOŽÍŘSKÉ NA VSETÍNĚ Společnost byla 

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně 

pod číslem 155/1 dne 15. 5. 1885. U zápisu v rejstříku bylo 

uvedeno datum zahájení činnosti 1. 7. 1886, ale už v roce 1883 

tato společnost vystavovala nožířské zboží na výstavě v 

Přerově. V roce 1887 Jan Jarošek ze společné fi rmy vystoupil a 

v prosinci 1887 byla fi rma Jarošek a Pokorný vymazána z 

obchodního rejstříku Krajského soudu v Novém Jičíně. Josef 

Pokorný společně se svým bratrem Karlem Pokorným založil 

novou firmu nazvanou:  

BRATŘÍ POKORNÝ PRVNÍ MORAVSKÁ DÍLNA ZBOŽÍ 

NOŽÍŘSKÉHO A OCELOVÉHO NA VSETÍNĚ Ypsilon na konci slova 

Pokorný není překlep, firma se skutečně jmenovala Bratří 

Pokorný. Do obchodního rejstříku byla fi rma zapsána až v roce 

1889, a tak nevíme, jak dlouho Josef Pokorný po odchodu Jana 

Jaroška nožírnu provozoval sám. Továrna ve svých počátcích 

sídlila v bývalé soukenické valše, které se říkalo „stará valcha“. 

Budova z roku 1773 patřila R. Diesselovi, od kterého si ji oba 

společníci pronajali. Po smrti majitele prodala vdova budovu 

vsetínskému velkostatku a od velkostatku ji 19. 6. 1888 koupili 

bratři Pokorní. Byla to větší valašská chalupa se šindelovou 

střechou a vodním kolem pohánějícím brusné a lešticí kotouče. 

Nožířskou továrnu nijak nepřipomínala. V roce 1889 bylo vodní 

kolo zrušeno. V roce 1910 byla „stará valcha“ pro celkovou 

zchátralost zbořena. V té době už stály nové tovární budovy na 

druhé straně říčky Rokytenky. Ve staré valše byla pouze vlastní 

výroba. Sklad hotových výrobků a kancelář sídlily v domě 303, 

ve kterém měli oba společníci i obchod. Sortiment zboží, které 

se zde v prvních letech vyrábělo, nebyl velký. Základem výroby 

byly dva typy nožů: „polský nůž“ – kuchyňský nůž, který svým 



tvarem značně připomínal otevřený valašský křivák a 

„zelinářský nůž“, tzv. „solingr“. Kromě těchto dvou typů nožů 

vyráběli i velké tzv. „vojenské nůžky“. Hotové odlitky na nůžky 

se nakupovaly ve slévárnách a na Vsetíně se pouze brousily a 

nýtovaly. Také vyráběli hrubé břitvy s prostými dřevěnými 

střenkami, které se exportovaly až do Afriky. Kvalitní pásovou 

ocel na výrobu čepelí nakupovali bratři Pokorní přímo v 

Solingenu. V roce 1892 přišel do továrny zkušený nožířský 

odborník Franz Dittrich z Mikulášovic (Nixdorf), který ve Vsetíně 

zavedl a osobně řídil výrobu kapesních nožů. Zprvu se dělaly 

dva druhy nožů se železným kováním a rohovými střenkami. 

Tyto nože se dělaly v několika velikostech s jednou nebo dvěma 

čepelemi. Vsetínské zavírací nože byly levné, a proto je rádi 

prodávali drobní prodejci o poutích a jarmarcích. Od roku 1892 

se začaly také vyrábět masivní řeznické nože s čepelí o délce 22 

cm a uzenářské nože na šunky a salámy o délce čepelí 30 cm. 

Továrna přestala odebírat pásovou ocel ze Solingenu z důvodu 

vysokého cla a začala ocel nakupovat ve Štýrsku od fi rmy Bratří 

Bohlerové – Gebrüder Bohler Steyr. V roce 1892 bylo v obchodní 

nabídce fi rmy 208 druhů nožů, 33 druhů břitev, 87 druhů 

kapesních nožů dovážených ze Solingenu, 7 druhů kapesních 

nožů vyráběných ve Vsetíně, několik typů křiváků vyráběných 

podomácku valašskými křivačkáři, 35 typů kuchyňských a 

řeznických nožů ve 114 různých provedeních (délka čepele – 

materiál rukojeti). Dále fi rma nabízela několik typů různých 

příborů ve 101 různém provedení. Přesto díky špatné obchodní 

politice byla fi rma Bratří Pokorný ztrátová a musela už v roce 

1890 přibrat za tiché společníky fi rmu Bratří Bubelové. Firma 

BRATŘÍ BUBELOVÉ byla založena čtyřmi veřejnými společníky: 

Janem Bubelou starším – vsetínským měšťanem, Josefem 

Bubelou starším – vsetínským měšťanem, Josefem Bubelou 

mladším – vsetínským obchodníkem a Karlem Bubelou – 

obchodníkem v Bzenci. Karel Bubela byl také nejaktivnějším 

členem rodinné společnosti,a proto byla fi rma Bratři Bubelové 

nejprve zaregistrována dne 5. 10. 1872 u Krajského soudu v 

Uherském Hradišti a její hlavní sklad byl v Bzenci. Dne 13. 5. 

1873 byla fi rma zaregistrována znovu, tentokrát u Krajského 

soudu v Novém Jičíně a sídlem fi rmy byl od tohoto data Vsetín. 



Karel Bubela se do Vsetína přistěhoval v roce 1876. Počáteční 

kapitál fi rmy v roce 1872 byl 50 000 zlatých, ale rychle se 

zvyšoval. Také společníci fi rmy se v průběhu let měnili, ale vždy 

to byli rodinní příslušníci. Firma Bratří Bubelové zprvu 

obchodovala především se dřevem a měla své aktivity v celé 

rakousko-uherské monarchii. Bratří Bubelové byli ekonomicky 

velmi úspěšní, a přitom to nebyli žádní zlí kapitalističtí 

vykořisťovatelé a jejich zaměstnanci o nich hovořili vždy v 

dobrém. Za úspěchy fi rmy Bratří Bubelové se skrývala píle, 

skromnost a velký obchodní talent jejích jednotlivých 

společníků. Bratří Bubelové se po vstupu do křiváčkárny dohodli 

s bratry Pokornými na následném rozdělení případných ztrát a 

zisků: Bratří Pokorní 35 % a Bratří Bubelové 65 %. Částky, 

kterými fi rma Bratří Bubelové křiváčkárnu dotovala, šly zprvu 

do desítek tisíc zlatých ročně a později to byly částky 

přesahující sto tisíc zlatých. V roce 1897 po vzájemné a 

přátelské dohodě bratří Bubelové vyplatili podíly bratrům 

Pokorným a továrnu převzali do svého vlastnictví. Firma Bratří 

Pokorný byla z obchodního rejstříku vymazána dne 8. 11. 1898. 

Dne 13. 7. 1897 byl proveden zápis do obchodního rejstříku o 

provozování výroby nožířského zboží a obchodu nožířským 

zbožím firmou Bratří Bubelové. V roce 1897 byl z továrny 

propuštěn F. Dittrich, který dosud vedl výrobu kapesních nožů. 

Protože se na Vsetíně oženil, zůstal zde a otevřel si vlastní 

nožířskou dílnu ve Štěpánské ulici. Přestože byl německé 

národnosti a mluvil lámanou češtinou, do Vsetína dobře zapadl 

a byl známou místní figurou.  

V roce 1898 byly fi rmou Bratří Bubelové zakoupeny nové 

pozemky a ještě téhož roku na nich začala výstavba nové 

moderní továrny na nožířské zboží. V roce 1901 byla defi nitivně 

ukončena výroba zavíracích nožů ve vsetínské nožírně. Poslední 

typy nožů pod katalogovými čísly 500 (jednoželízkový nůž ve 

čtyřech velikostech) a 501 (dvouželízkový nůž ve třech 

velikostech) byly neziskovou položkou. Nejlevnější typ (číslo 

500 velikost 0) se prodával za cenu 2 koruny za tucet (12) nožů, 

to je necelých 20 haléřů za nůž. Tato cena ani nepokryla výrobní 

náklady. Firma původně chtěla vyrábět kvalitnější a dražší 

kapesní nože, protože o ně měli zákazníci zájem, ale tento 



podnikatelský záměr ztroskotal na nedostatku kvalifi kovaných 

nožířských dělníků. Zúžil se také sortiment vyráběného zboží. 

Vyrábělo se pouze 30 typů nožů v 71 provedeních, 8 typů 

tabulových příborů v 69 různých provedeních, 3 typy dezertních 

příborů v 16 různých provedeních a 7 typů nůžek. Ze zboží 

dováženého ze Solingenu od fi rmy GOTTLIEB HAMMERSTAHR 

zůstalo v obchodním sortimentu 7 typů nůžek, 4 typy břitev a 8 

druhů kapesních nožů. Byla zvýšena produktivita, kvalita, 

obchodní zástupci začali dostávat vyšší provize. Nože ze Vsetína 

se úspěšně prodávaly na Moravě, v Čechách, na Slovensku, v 

Uhrách, Rumunsku, Polsku a některé typy se občas nárazově 

vyvážely i do Afriky. V roce 1901 se začala používat nová 

značka, která měla tvar dvou písmen B rostoucích na 

stylizovaném stromku. Souběžně s touto značkou se ještě 

několik let užívala stará značka JWP, protože ji někteří 

zákazníci fi rmy vyžadovali. Na podzim roku 1903 zkrachovala 

Občanská záložna ve Valašském Meziříčí. Tento bankrot postihl i 

továrnu. Šlo o to, zda jsou Bratří Bubelové podílníky záložny a 

spolu tak ručí za vklady či nikoliv. Banky zastavily úvěry a 

začaly zajišťovat své pohledávky, dodavatelé materiálu 

okamžitě přerušili dodávky. Vsetínskou nožírnu nakonec v těžké 

situaci podržela rakouská fi rma Bratří Böhlerové, která, 

přestože o finančních potížích věděla a měla ve Vsetíně značné 

pohledávky, dodávala na dluh i nadále bez jakéhokoliv omezení 

ocel potřebnou k výrobě. V nastalém soudním sporu Bratří 

Bubelové dokázali, že nejsou podílníky zkrachované záložny, a 

továrna byla zachráněna. Od roku 1904 byla některým dělníkům 

umožněna domácí výroba. Z továrny dostali čepele a střenky, 

doma přidělávali držadla k nožům. Skýtalo to obživu celým 

rodinám. Finančně to bylo pro továrnu výhodné, ale domácí 

dělníci pracovali pouze v zimním období. Zprvu jich bylo více 

než 60, ale postupně jejich počet klesl na polovinu. Nejvíce 

domácích dělníků pocházelo z proslulé křiváčkářské obce 

Růžďky. Továrna také zkoušela zlepšit kvalitu podomácku 

vyráběných valašských křiváků a nabízela křiváčkářům 

kvalitnější ocel na čepele, ale z finančních důvodů nakonec z 

této inovace sešlo. V prvních letech 20. století se také začala 

používat lepší ocel k výrobě nožů. Předtím se používala ocel 



průměrné kvality, ale fi rma se rozhodla používat ocel kvality IA 

především na výrobu kuchyňských a řeznických nožů. Velmi 

kvalitní litou ocel dodávala firma Bratří Böhlerové, a.s., Vídeň – 

Gebrüder Böhler, A.G. Wien. Byla to štýrská fi rma a štýrská 

ocel, ale sídlo fi rmy a hlavní kancelář byly ve Vídni. Přibližně od 

roku 1912 byla hlavním dodavatelem oceli pro továrnu, ale i 

předtím se na dodávkách podílela minimálně z 50%. V roce 

1905 se vyráběný nožířský sortiment téměř zdvojnásobil. V roce 

1908 vsetínská továrna vyráběla u příležitosti 60letého jubilea 

panování císaře a krále Františka Josefa I. nový typ ocelového 

niklovaného příboru, na němž byl plastický reliéf hlavy 

stařičkého mocnáře. Rytí nástrojů potřebných k ražbě 

panovníkovy hlavy provedl věhlasný odborník Karl Spitzer ze 

Solingenu. Příbor se prodával velmi dobře zejména v 

rakouských zemích a výroba zprvu nestačila uspokojovat 

poptávku. V roce 1907 začala fi rma vyrábět sady kuchyňských 

nožů na ozdobné dřevěné podložce, která se i s noži zavěsila na 

stěnu kuchyně. Vyráběly se dva typy sad (ocelová a niklovaná) 

se třemi nebo šesti noži. Tento výrobek šel velmi dobře na odbyt 

a vyráběl se až do roku 1945. V roce 1909 byl do výroby 

zaveden nový typ kuchyňského nože, kterému se říkalo 

bosenský, po valašsky „boseňský nůž“. Měl dvojnásobné 

mosazné kutí a prodával se pod katalogovým číslem 131. 

Zákazníci si tento nůž velmi oblíbili a výroba nestačila 

požadavkům obchodníků. Těchto nožů se zachovalo poměrně 

velké množství do dnešní doby a často jsou ozdobou sbírek 

začínajících sběratelů, kteří se domnívají, že mají výjimečný nůž 

vyrobený neznámým mistrem nožířem v 19. století, a zatím mají 

vsetínský kuchyňák z 20. století. V roce 1912 v důsledku 

balkánských válek začala hospodářská krize a došlo k 

výraznému poklesu odbytu. Oživení trhu nastalo až v prvním 

roce 1. světové války. Výrobci nestačili uspokojovat poptávku, 

protože neměli dostatek surovin ani zaměstnanců. To spustilo 

silnou infl aci, která po určitou dobu trvala i po skončení války. 

Více než 50 % vsetínských nožířů muselo narukovat do armády. 

Po ukončení války byly velké problémy s dodávkami oceli. Za 

dovoz ze zahraničí se platila vysoká cla. Domácí ocel nebyla v 

nejlepší kvalitě. Dovážela se ocel ze Solingenu i ze Štýrska. V 



březnu 1919 dodala první velkou zásilku oceli Poldina huť v 

Kladně. Od dubna 1920 odebírala továrna ocel z Vítkovic, ale i 

nadále se odebírala ocel ze Solingenu a Štýrska. Po vzniku 

samostatného Československa nastala ve výrobě nožířského 

zboží zcela nová situace. Tradiční odbytiště Bosna a 

Hercegovina (po skončení války součást Jugoslávie), Maďarsko, 

Chorvatsko, Polsko a Rakousko uvalila na dovoz zahraničního 

zboží vysoká cla, a tak se tam dalo vyvážet pouze za nízké ceny, 

protože tam své zboží nabízely také fi rmy německé a rakouské. 

Čeští výrobci byli v mimořádně složité situaci, silná 

československá koruna jejich výrobky v zahraničí zdražovala. 

Také mzdy vyplácené zaměstnancům v nožírně stouply od roku 

1914 do roku 1921 dvanáctkrát. Nahoru šly i ceny oceli, uhlí, 

koksu a dříví. Na Slovensku působily dvě silné konkurenční fi 

rmy Wlaszowitz a Komporday ve Štósu. Tito východoslovenští 

výrobci ztratili své tradiční trhy v Rakousku a Maďarsku, a tak 

dokázali zásobovat kvalitními kuchyňskými, řeznickými a 

řemeslnými noži podstatnou část republiky. Další výrobci 

nabízející velké množství kvalitních nožířských výrobků byli v 

severočeských Mikulášovicích a Velkém Šenově. Továrna ve 

Vsetíně proto musela přehodnotit svůj výrobní program a 

obchodní taktiku. Nejprve zcela ukončila prodej podomácku 

vyráběných valašských křiváků a také prodej cizího nožířského 

zboží. Dále výrazně omezila výrobu kuchyňských i řeznických 

nožů a začala se orientovat na výrobu příborů, ve kterých měla 

velmi dobrou pozici na tuzemském trhu. Po roce 1920 začala 

dodávat čepele s krátkými stopkami továrnám, které vyráběly 

hliníkové zboží, a tyto fi rmy z nich vyráběly hliníkové příbory. V 

letech 1921-1925 to bylo několik set tisíc kusů. Největšími 

odběrateli byly firmy: Josef Prokop a spol., Praha–Vysočany, a 

Markovský, Jablonec. V roce 1924 byly ve Vsetíně vyrobeny 

první nože z nerez oceli dodané fi rmou Bratři Böhlerové – byly 

to malé kuchyňské nože. V roce 1925 byly z nerez oceli 

vyráběny i nože na ovoce s čepelí dlouhou 100 milimetrů. V roce 

1925 byly sníženy ceny niklovaných příborů a v důsledku toho 

opadla poptávka po méně kvalitních hliníkových příborech. 

Nová hospodářská situace ve střední Evropě také přinesla 

změnu majetkových poměrů v rodinné fimě nazvané Bratří 



Bubelové. Z firmy vystoupili tito členové: Karel Bubela, Viktor 

Bubela, Ladislav Bubela, Ctibor Bubela, Růžena Kybastová a 

Marie Boušová, kteří převzali z fi remního majetku továrnu na 

nože, včetně pozemků, budov, inventáře, zaměstnanců a zásob, 

a dále část obchodů se dřevem. Mimoto museli převzít také 

pasiva – dluhy, a to v celkové výši 2 322 300 Kč. Tato částka 

výrazně převyšovala reálnou hodnotu převzatého majetku, a 

proto jim fi rma Bratří Bubelové vyplatila do konce roku 1923 v 

hotovosti částku 282 596 Kč. Rokování o rozdělení rodinné fi 

rmy započala na počátku roku 1922 a byla ukončena v červnu 

1922. Rozdělení fi rmy bylo provedeno se zpětnou platností od 

1. 1. 1922. Veřejní společníci fi rmy Bratří Bubelové Karel 

Bubela a Viktor Bubela byli vymazáni z obchodního rejstříku 

této fi rmy. Založili novou fi rmu nazvanou BUBELA A SPOL., 

továrna na zboží nožířské a ocelové na Vsetíně. Nová fi rma 

měla dva veřejné společníky, Karla Bubelu a Viktora Bubelu, a 

čtyři tiché společníky, Ladislava Bubelu, Ctibora Bubelu, Růženu 

Kybastovou a Marii Boušovou. Všech šest společníků vlastnilo 

po 1/6 majetku fi rmy. Samotná fi rma Bratří Bubelové si 

nevedla příliš dobře a brzy zanikla. Dne 11. 2. 1925 byla fi rma 

Bratří Bubelové vymazána z obchodního rejstříku.  

Firma Bubela a spol. si v roce 1922 přihlásila sídlo do Prahy, kde 

měla ve Štěpánské ulici č.1 malou kancelář, ale po dvou letech 

vrátila sídlo firmy zpět do Vsetína a pražskou kancelář zrušila. 

Na počátku 30. let 20. století byla vsetínská křiváčkárna jedním 

z nejvýznamnějších výrobců příborů v Československu. Dokonce 

ani celosvětová hospodářská krize nezastavila rozvoj továrny. 

Valaši přežívající po staletí ve velmi tvrdých podmínkách 

dokázali období krize překonat svou houževnatostí a pílí. 

Nožířská továrna pod vedením bratří Bubelů prosperovala i v 

nejtěžších dobách. Zaměstnání v křiváčkárně zajišťovalo obživu 

stovkám rodin a pomáhalo zmírňovat tíživou hospodářskou 

situaci. V roce 1929 založili Karel a Viktor Bubelové společnou fi 

rmu s polským podnikatelem Gustavem Obraczayem v Cieszyne 

(polská část města Těšín). Bubelové měli ve fi rmě 80% podíl. 

Veškerý výrobní sortiment polské továrny byl převzat ze 

Vsetína, také štočky a číslování použité při tisku ceníků byly 

převzaty ze Vsetína a k tomu všemu všechny výrobky byly 



značeny značkou vsetínské továrny (dvěma B na stromečku). Po 

skončení 2. světové války v roce 1945 polský stát nožířskou 

továrnu v Těšíně neprodleně znárodnil. Sortiment továrny se 

postupně měnil, výroba kuchyňských a řeznických nožů zvolna 

ustupovala ve prospěch příborů, naběraček, lopatek na dorty 

atd. Také používání uhlíkové oceli ustupovalo. V roce 1938 byly 

tři čtvrtiny nožířského zboží vyrobeny z nerez oceli. Z uhlíkové 

oceli se vyráběly pouze levné příbory pro armádu. Ze starého 

nožířského zboží přetrvaly pouze nože na řepu, kterých se každý 

rok vyrábělo a prodávalo několik set tisíc kusů. Značné 

problémy způsobilo rozbití Československa a jeho následná 

okupace německými nacisty. Továrna ve Vsetíně všechny 

válečné potíže překonala a dokonce i během 2. světové války 

dokázala vyrábět kvalitní zboží. Protože během války bylo 

všechno na příděl, i příbory, přilepšovali si zaměstnanci nožírny 

odnášením příborů, které sami doma používali anebo směňovali 

na černém trhu za jiné životní potřeby. Pokud takové odnášení 

nepřestoupilo určitou mez, bylo majiteli továrny tiše tolerováno. 

V té době ve vsetínské továrně pracovala jedna moje příbuzná a 

na svoje první zaměstnání v křiváčkárně velmi ráda vzpomíná. I 

když byla válka, lidé se zde k sobě po celou dobu chovali velmi 

slušně. Po osvobození v roce 1945 zažila křiváčkárna ještě 

necelé tři roky svobodného rozvoje. V březnu 1948 byl podnik 

se zpětnou platností od 1. 1. 1948 znárodněn a začleněn do 

národního podniku Sandrik. O vztazích mezi vedením továrny a 

dělníky svědčí i to, že zaměstnanci továrny po znárodnění zvolili 

Karla Bubelu ředitelem továrny na Vsetíně a tato volba byla 

potvrzena i podnikovým vedením. Karel Bubela požíval 

zasloužený respekt u svých bývalých zaměstnanců i u nových 

šéfů ze Sandriku až do konce roku 1950, kdy byl závod Sandrik 

Vsetín zrušen a tovární areál předán v roce 1951 národnímu 

podniku MEZ Vsetín. To byl konec nožířské výroby ve Vsetíně. 

 


