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ABSTRAKT 

 

Východní část Moravy patřila vždy k poměrně chudým regionům. Vsetínský kraj ležel 

stranou od významnějších hospodářských středisek, což patřilo k jedné z hlavních příčin 

jeho hospodářské, kulturní a sociální zaostalosti. Avšak i přes tyto nevlídné podmínky se 

zde rozvíjela bohatá domácí výroba tradičních křiváků a nožů, ze které se postupem času 

vyvinul prosperující nožířský průmysl. Jeho první tovární provozovnou se stala budova 

panské valchy (vybudována roku 1773), která původně sloužila zdejším soukeníkům. 

Firma „Jarošek a Pokorný, dílna na zboží nožířské na Vsetíně“, byla založena roku 1883 

pány Janem Jaroškem a Josefem Pokorným. Ti se však záhy rozešli a továrnu převzal Josef 

Pokorný a za svého společníka v podnikání si zvolil bratra Karla. Továrnu převzala roku 

1897 dřevařská firma Bratři Bubelové, ta továrnu značně rozšířila a strojově vybavila. 

Výrobky pak byly exportovány po celém Rakousko–uhersku. Období první světové války 

překonala továrna bez větších ztrát, dokázala se totiž přizpůsobit poválečné situaci.  

V roce 1923 byla zřízena nová obchodní společnost, firma Bubela a spol., jejímiž 

veřejnými společníky byli Viktor a Karel Bubelovi. Za tiché společníky v podnikání pak 

přijali Ladislava Bubelu, Růženu Kybastovou a Marii Boušovou. Roku 1925 byla 

zavedena výroba z nerezové oceli, již zákazníci stále více vyhledávali. Podnik prosperoval 

poměrně dobře, na čemž se zajisté nemálo podílel sám Viktor Bubela. Zaměstnáno bylo 

průměrně přibližně 200 pracovníků. Situace za druhé světové války byla pro firmu značně 

vyčerpávající a navíc roku 1935 byl Karel Bubela nucen vystoupit z funkce veřejného 

společníka z podniku.  

Poválečné období však firmě neulehčilo, její vedení mělo stále méně pravomocí. Roku 

1951 bylo usneseno, že závod i se zaměstnanci převezme národní podnik Moravské 

elektrotechnické závody (MEZ na Vsetíně) a výroba zde tak nadobro skončila.  

Podnik ve své  době patřil mezi největší svého druhu a získal si vedoucí postavení  ve 

svém oboru. 

 

Klíčová slova: nůž, ,nožířství, křivák, příbor, nerezová ocel 
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ABSTRACT 

 

Eastern part of Moravia has always belonged to a relatively poor regions. The region of 

Vsetín lies away from the major economic centers which belonged to one of the main 

causes of its economic, cultural and social backwardness. However, despite these hard 

conditions there developed a rich domestic production of traditional knife and knives from 

that have in the course a time developed a prosperous cutlery industry. His first factory 

business became the manor mill building (built 1773), which originally served the local 

drapers. Company "Jarošek and Pokorný“, cutlery shop for goods at Vsetín," was founded 

in 1883 by Jan Jarošek and Josef Pokorný. They, however, soon broke up and the factory 

took Josef Pokorný and he chose his brother Charles as his companion in the business. In 

1897 the factory was taken over by the wood company Bratři Bubelové, so the factory has 

been significantly widened and equipped the machine. Then the products were exported 

throughout the Austro-Hungary. The factory overcome the First World War without major 

losses, they were able to adapt to the postwar situation. 

In 1923 a new company Bubela a spol. was established, its public shareholders were 

Viktor and Karel Bubelovi. For the silent partners in the business then they accepted 

Ladislava Bubelu, Růženu Kybastovou a Marii Boušovou. In 1925 was introduced 

the production of stainless steel, which has increasingly sought by customers. 

The company prospered quite well, upon which certainly not a few helped himself Viktor 

Bubela. In the average there was employed approximately 200 workers. A situation during 

the Second World War there was very exhausting for the company, and moreover in 1935 

Karel Bubela was forced to withdraw from a function of a general partner in the company. 

Postwar period did not help the company, its leadership had still less competences. In 

1951 it was decided that the establishment will be taken over by state-owned enterprise 

Moravské elektrotechnické závody (MEZ at Vsetín) and production here forever ended. 

The company in its time was the largest of its kind and has a leading position in its field. 

 

 

Keywords: knife, cutlery, knife, cutlery, stainless steel 
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1 ÚVOD 
 
 

Výroba nožů, tzv. křiváků, má na Vsetínsku dlouholetou tradici. Křivačkáři z Valašska 

distribuovali své výrobky nejen po českých zemích, ale byli známí i v zemích okolních. 

Nožířskou tovární výrobou se později začala zabývat firma Bubelů, která rozšířila svůj 

sortiment o další výrobky, např. příbory aj. 

V polovině 19. století patřilo mezi typická průmyslová odvětví na Valašsku dřevařství, 

textilní výroba a sklářství. Rodina Bubelů zahájila své podnikání právě v dřevařství. Ke 

konci 19. století se začala kapitálově podílet také ve firmě bratrů Pokorných, kteří se 

zabývali výrobou nožířského zboží. Netrvalo dlouho a Bubelové získali díky svým 

rozsáhlým investicím v podniku značný vliv. Následně po dohodě s bratry Pokornými, jež 

neměli dostatek finančních prostředků na zajištění dalšího chodu a rozvoje firmy, přešla 

firma do jejich rukou. Podnik s nožířskou tradicí dokázal díky své poctivé práci překonat 

úskalí dvou světových válek i následnou hospodářskou krizi. Továrna tak zajišťovala 

zaměstnání v jinak chudé, málo rozvinuté, zemědělské oblasti. 

V bakalářské práci bych ráda zdokumentovala vývoj závodu od jeho prvopočátků, přes 

změnu majitelů, po následný rozmach výroby firmy Bubela a spol. Práce je zakončena 

znárodněním podniku. Hlavní pozornost je věnována době od počátku 20. století, ve které 

továrna zavádí nové stroje a také značně rozšiřuje svůj sortiment, do konce druhé světové 

války, kdy došlo k nejpodstatnějším změnám, ať k již dříve zmíněnému rozšíření 

strojového parku, sortimentu výrobků či stavebním úpravám. Velmi zajímavý je pohled na 

celkový technický rozvoj nožířství. Firma dokázala udržet po celou dobu své existence 

obchodní i výrobní flexibilitu, jež byla nutná pro úspěch v boji s konkurencí. Díky 

odbornému vedení, stavebnímu a technickému rozšiřování továrny a přenému určení 

reálných cílů obchodní strategie dokázala firma vzdorovat tlakům dalších továren. 

Pro ulehčení orientace v problematice a v terminologii výroby nožů je uveden 

v úvodních kapitolách nástin vývoje nožířství, od prvopočátků až po zavedení strojové 

výroby. V následujících kapitolách je připojena stručná charakteristika technického 

zlepšení v tomto odvětví i hospodářská situace v něm. 
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2 ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY 

 

2.1 Archivní prameny 
 

Stěžejní informace pro svou práci jsem čerpala především ze tří zdrojů; z materiálů uložených ve 

Státním okresním archivu Vsetín (dále jen SOkA, Vsetín), v Zemském archivu v Opavě (dále jen 

ZAO) a v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Dokumenty ze zmiňovaných pracovišť mi 

poskytly nejobsáhlejší informace a vytvořily nosnou kostru práce. 

Ve státním okresním archivu Vsetín jsem využívala především informace pocházející 

z kroniky firmy Bubelů. Rozsah kroniky je přibližně 500 stran a obsahově je dělena na tři časové 

úseky. První úsek pochází z období počátků výroby, po něm následuje etapa za dob protektorátu 

a poslední období reprezentují roky 1945–1950. Rok vzniku kroniky je datován k prosinci 1943, 

poslední zápis pochází z května 1951. 

Autorem kroniky je Viktor Bubela. Snažil se v ní obsáhnout co nejširší dějiny podniku a 

náležitě jej prezentovat. Svou práci vzal velmi zodpovědně, nezabývá se totiž jen dějinami 

samotné firmy, technickou stránkou, ekonomickými fakty a výsledky, ale uvádí také rozličné 

příběhy zaměstnanců, životopisy osob z vedení podniku a v neposlední řadě připojuje i vlastní 

komentáře k událostem. V zápisech kroniky jsou zahrnuty i historické okolnosti, týkající se 

Vsetínska (např. se dovídáme, jaká zde byla na situace za druhé světové války, kdy panoval 

nedostatek potravin a předmětů denní potřeby). Autor se snažil co nejlépe vystihnout jednotlivé 

úseky výroby a ke konci každého celku připojil resumé, a v něm shrnul celé hospodaření 

podniku. V samotném závěru se nachází řada příloh. Ty byly do kroniky vloženy bez ohledu na 

časovou posloupnost a badateli přináší rozšíření pohledu na danou dobu, jako příklad je možno 

uvést např. přiložený přehled platidel, ale i autorovy dodatky osobního rázu. Vzhledem k tomu, 

že tvůrcem kroniky byl samotný majitel podniku, je nutné tyto informace, především o firmě 

Bubela a spol., konfrontovat s archivními materiály.  

Ve vsetínském archivu se nacházejí také materiály nezpracované. Jedná se předně o účty 

firmy, ale vyskytují se zde i ceníky, z nichž část uvádím v příloze. 

V zemském archivu Opava se nacházejí zpracované firemní písemnosti, ty jsou uloženy ve 

fondu Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín. Časový rozsah fondu je vymezen léty 

1901–1948 (1950). Informace o metráži fondu se značně rozcházejí, archivní fondy a sbírky 
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ministerstva vnitra České republiky uvádejí rozsah 2, 15 bm, zatímco ZAO 2, 40 bm.1 Celý fond 

byl dříve rozdělen do dvou částí (první se nazývá Bubela a spol., továrna na zboží nožířské 

Vsetín, druhou část tvoří Ochranné známky firem dochované v archivních fondech firem 

uložených v Zemském archivu v Opavě, včetně pobočky v Olomouci), nyní jsou tyto části 

spojeny do jednoho fondu. Převažují písemnosti majetkoprávní povahy, předně pozemkoknižní 

agendy, kupní smlouvy, doklady o obchodních transakcích, dále také odhady a pojištění majetku, 

roční bilance z 20. a 30. let 20. století, smlouvy a změny týkající se firmy Bubela a spol. zapsané 

u Krajského soudu v Novém Jičíně. Pro badatele mohou být zajímavé i výběry z korespondence, 

zaměstnanecké záležitosti (např. sociální či penzijní příspěvky, seznamy zaměstnanců aj.) a 

v neposlední řadě zde můžeme najít kovové raznice, tovární značky či pečetidla podniku. 

Firemní písemnosti se bohužel nedochovaly v celé šíři a obsahují jen kusé informace 

o jednotlivých složkách firemní agendy, jedná se obzvláště o záznamy z let před rokem 1922. 

Z tohoto důvodu nelze sestavit podrobné statistiky zahrnující celé období působnosti firmy. 

Většina archiválií se nachází v poměrně dobrém stavu, práci badateli usnadňuje fakt, že převážná 

část písemností je psána čitelně nebo na psacím stroji.  

Poslední zdroj pochází z Muzea regionu Valašsko, kde je v muzejním archivu uložena 

fotogalerie příslušníků rodiny Bubelů a také ceník firemních výrobků. 

 

2.2 Tištěné prameny 
 

Historický vývoj nožířského průmyslu nebyl prozatím dostatečně komplexně zpracován. 

K tomuto účelu vydávána nebyla, ani samotný podnik se neangažoval v publikování 

zpravodajů či informačních periodik. Vznikly pouze informativní články. Mezi ně patří 

článek uvedený v periodiku Naše Valašsko, kde  v pojednání o počátcích výroby nožů ve 

vsetínské dílně byla firma Bubela a spol. jmenována pod svým dřívějším názvem Jarošek a 

Pokorný, dílna na zboží nožířské na Vsetíně.2 O Karlu Bubelovi, jež zastával mnoho 

                                                 
1  Fond byl převzat do Zemského archivu Opava z podnikového archivu s.p. MEZ Vsetín v roce 1995 jako 

zpracovaný. V roce 1992 byl převzat dodatek z podnikového archivu Toner, n. p., Moravská Třebová. 

Pro orientaci ve fondu byly vytvořeny dvě archivní pomůcky. Obě pomůcky však byly spojeny jako 

celek, což způsobuje značné obtíže v orientaci.  
2  JAROŠEK, J.: Tovární výroba vzniklá z domácího nožířství valašského. Naše Valašsko, 1932, č. 3, s. 157. 
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důležitých funkcí, mj. vykonával i úřad poslance, se dozvídáme v krátkém informativním 

článku uveřejněném ve Zpravodaji města Vsetína, jehož autorem je Ladislav Baletka.3 

 

2.3 Literatura 
 

V oblasti výroby nožů prozatím nevznikla dostatečná škála odborné naučné literatury. 

V kapitole o historii nožířství jsem nejvíce čerpala z knihy Iva Frolce4, z publikací 

Zikmunda Wintra5 a z Dějin techniky v Československu (do konce 18. století)6. Historie 

zpracování nožů jako ústřední téma se v literatuře nevyskytuje, toto téma bývá většinou 

zahrnuto do publikací zabývajících se zpracováním kovů. Zde jsou mu věnovány příslušné 

kapitoly, ale podrobnější a celistvější popis historie výroby nožů není doposud komplexně 

zpracován. Syntézou dostupných textů s touto tematikou jsem se snažila postihnout fáze 

vývoje, jimiž se nožířství postupně diferencovalo od kovářství a vedlo tak k samostatné 

výrobě. 

Pro kapitolu o fázích výroby nože jsem využila informace obsažené předně v publikaci 

Oliviera Acharda7, který se snažil postihnout danou problematiku techniky výroby 

a zpracování výrobního materiálu. Znovu bych chtěla poukázat, že se jedná spíše 

o poznatky charakteru laicko – informativního, což činilo překážku v podrobnějším 

zpracování výše uvedených kapitol.  

Pro úseky pojednávající o dějinách města Vsetín, jsem čerpala zejména z publikací 

autora L. Baletky, který zpracovává rozsáhlé historické studie o valašském kraji. Tímto 

letmým exkurzem do vývoje Vsetína jsem chtěla upozornit na specifický charakter města 

a jeho společenský a kulturní vývoj, jež do značné míry ovlivňoval výrobu, ať již domácí 

či průmyslovou. 

                                                 
3  BALETKA, L.: Významné osobnosti našeho města, Karel Bubela, Zpravodaj města Vsetína, 1999, č. 4., 

s. 14–15. 
4  FROLEC, I.: Kovářství. Praha 2003. 
5  WINTER, Z.: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a  v XV. století. Praha 1906; WINTER, Z.: 

Z městských živností. Praha 1904; TÝŽ.: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. A XVI. 

Věku I. Praha 1980. 
6  NOVÝ, L. a kol.: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století). Praha 1974. 
7  ACHARD, O.: Velká obrazová encyklopedie nožů. Praha 2001. 
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3 STRUČNÝ PŘEHLED HISTORIE NOŽÍŘSKÉ VÝROBY 
  

3.1 Nástin historie výroby nožů 
 

Potřeba výroby nože se udržela dodnes.8 Zpočátku sloužily jako primitivní nože odštěpky 

pazourku. Již v době bronzové a železné se však jeho podoba značně diferencovala. Nůž 

hrál odjakživa rozhodující úlohu při lovu, obraně a zpracování potravy a v moderní době 

patří mezi nejběžnější předměty každodenní potřeby. Zároveň byl nůž v průběhu své 

historie povýšen na umělecký předmět a například nože z damascénské oceli se staly 

objektem sběratelství.9 

Pravěcí obyvatelé Evropy měli pro výrobu svých nástrojů k dispozici pouze dřevo, 

kost, respektive paroh, a kámen. Nejdůležitější byl kámen, neboť poskytoval ostrou 

a dostatečně trvanlivou řeznou, která byla hranu předchůdkyní čepelí nožů a dýk.10  

Prvními primitivními noži byly pazourky s ostrou hranou v době před dvěma miliony 

let. První jasně rozpoznatelné nože pocházejí z paleolitu (kolem 500 000 – 

10 000 let př. n. l.).11 Kamenné nože nalezené při vykopávkách nesou zřetelné stopy 

opracování otloukáním. Nástroje vzniklé touto technikou se používaly k sekání, řezání 

a oškrabávání zvířecích kůží. V pozdní době kamenné (přibližně 40 000 a 10 000 př. n. l.) 

byli lidé ve výrobě nástrojů již zručnější. Kamenné nože se opracovávaly na obou stranách 

řezné plochy, aby vzniklo co nejužší ostří, které bylo potřeba pro lov zvěře a ryb. Mezi 

další způsoby obživy pak patřil sběr travin, plodů a kořínků rostlin. 

V pozdní době kamenné již lidé uměli nahřívat nad ohněm větší kusy pazourku, proto 

bylo možné kámen snadněji opracovat. V mezolitu (od 10 000 do 4 000 let př. n. l.) již 

člověk vyráběl nástroje specializované. Jednalo se např. o špičky harpun na rybolov 

a pazourkové sekyry. 12 

Kamenné nože se vyhlazovaly a opatřovaly se dřevěnými rukojeťmi, takže byly 

mnohem šetrnější k rukám uživatele. Lidé přestávali kočovat a začali se ve skupinách 

usazovat. Přestože lov a rybolov tvořily stále důležitý zdroj obživy, většího významu 
                                                 
8  FROLEC, I.: c. d., s.123. 
9  HARTINK, A. E.: Velká encyklopedie nožů. s. úvod na obalu. Česlice 2005. 
10  FAKTOR, Z.: Nože a dýky. Praha 1992, s. 19. 
11  Paleo znamená řecky starý a lithos je kámen. HARTINK, A. E.: c. d., s. 5. 
12  Tehdejší lidé používali také opracované kostěné hlavice oštěpů a kamenná zařízení na vrh oštěpů. Velká 

encyklopedie nožů, HARTINK, A. E.: c. d., s. 5. 
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nabývalo zemědělství a chov dobytka. V tomto období se objevuje první užitková 

keramika.  

V době bronzové, tedy v letech 2000 – 700 př.n.l., vyráběli lidé nože stále častěji z mědi a 

z bronzu. Měď postupně vytlačil snadno odlévatelný bronz.13 V této době již sice lidé znali i 

železo, ale to bylo v této době považováno za vzácné a jeho zpracovaní nesnadné.14 

Bronzový nůž, který se skládal z 90% mědi a 10% cínu, měl v té době vysokou 

hodnotu. Většina mědi se dobývala v dolech na Balkáně a navzdory primitivním způsobům 

přepravy surovin se dostávala až do Dánska.  

Člověk této doby se živil převážně zemědělstvím a chovem dobytka. Na ochranu před 

nepřáteli si lidé stavěli opevněná sídliště. Při archeologických vykopávkách bylo nalezeno 

množství bronzových nožů. Tyto nože mají ostří prodloužené tzv. trnem či stopkou; na ně 

bylo možné snadno upevnit rukojeť. Jiné nože byly odlévány i s rukojetí. Tvarem se 

bronzové nože podobaly dnešním nožům. Asi 700 let př. n. l. se stále častěji začalo užívat 

i na výrobu nožů a loveckých nástrojů železo. Železné zbraně byly masově používány ve 

střední Evropě v tzv. hallstattském období (asi od 500 př. n. l.).15 

Kováři ovládali znalost plastického zpracování materiálu (naučili se sekat kov za tepla, 

vytahovat jej, rozkovávat do žádaných ploch, probíjet otvory, nýtovat, ostřit (čepele a 

břity), hladit povrch, štěpit železné pruty a ohýbat je. Většinou používali měkkou nebo 

nestejnoměrně nauhličenou surovinu, z níž zhotovovali nože, dýky, hroty oštěpů, ale   

i ozdoby, např. náramky. V této době již existovaly polotovary nazývané železné lupy, a ty 

byly považovány za cenný majetek až do středověku. O kovářských nástrojích halštatského 

období však není mnoho známo stejně jako o zařízení kováren té doby.16 

Podstatný vzestup výroby a všestranný kvalitativní rozvoj technické praxe nastal 

v době laténské (5.–3. století př. n. l.), kdy naše země osídlili v několika vlnách Keltové.17 

                                                 
13  HARTINK, A. E.: c. d., s. 6. 
14  FROLEC, I.: c. d., s. 123. 
15  Označujeme je podle místa prvního archeologického naleziště u rakouského města Hallstatt 

v Solnohradsku.  FAKTOR, Z.: c. d., s. 20. 
16  FROLEC, I.: c. d., s. 14–15. 
17  Učenlivost a i schopnost praktického využití nových poznatků vytvořily předpoklady k rozkvětu kultury 

a značně rozvinuté technické oblasti (spíše se mluví o kultuře doby laténské (dle naleziště La Téne ve 

Švýcarsku) než o kultuře keltské. NOVÝ, L. a kol.: c. d., s. 42. 
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Keltové dosáhli značně vysoké úrovně ve zpracování železa. Významným 

předpokladem pro vyspělost výroby železných předmětů bylo zdokonalení tavicí techniky 

při zpracování železné rudy.18  

Vedle technické dokonalosti se většina těchto výrobků vyznačovala neobyčejnou 

účelností, smyslem pro funkci, ten se projevil především v tvarování. Pro kováře 

laténského období je příznačné pro kováře laténského období, že určili tvar mnoha 

nástrojů, jako jsou kladiva nebo sekery, a daný tvar si tyto nástroje zachovávají podnes.19 

Keltské kovářské výrobky měly tak vysokou úroveň, že ovlivnily i evropské kmeny, 

zejména pak Germány a Slovany.20 

Na přelomu letopočtu zanikla ve střední Evropě keltská moc i s hospodářsky i kulturně 

prosperujícími oppidy a země byla obsazena germánskými kmenovými skupinami.  

Nejvýrazněji se projevila keltská technologická tradice v hutnictví, kdy takřka beze změny 

byla přejata keltská polozahloubená pec produkující velmi nerovnoměrně nauhličené železo. 

Její princip se rozšířil do germánského prostředí během prvních čtyř století našeho letopočtu. 

Kovářství této doby zůstalo sice důležitým oborem, ale celkový sortiment výrobků se značně 

zúžil a výrobní techniky byly oproti předcházejícímu období jednodušší.21 

K velkému rozvoji výroby železných nástrojů, zbraní a nožů došlo zejména u Řeků 

a Římanů. Římské výboje umožnily rozšíření kovářských technik téměř po celé Evropě. 

Základní postupy výroby zůstaly po celou dobu v podstatě stejné. Spíše se měnila kvalita 

materiálu, povrchová úprava, tvar výrobku, jeho zdobení a využití.22 

 Dobrý nůž byl považován za cenný majetek. Kvalita tehdejšího železa však nebyla 

srovnatelná s kvalitou dnešních ocelí, protože lidé tehdy ještě neuměli železo roztavit do 

tekutého stavu. Při tavení získávali porézní hroudu – směs strusky a železa. Ta pak byla 

                                                 
18  Keltové dokázali vyrobit železo s poměrně malým obsahem uhlíku, které bylo kujné i zastudena, dovedli 

svářet, nýtovat, vyrábět plech i vysekávat otvory do železných předmětů. Jejich pracovní postup při 

výrobě a hrubém zpracování železa se uchoval až do epochy středověku. JANÁČEK, J.: Přehled vývoje 

řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu. Praha 1963, s. 7–8 . 
19  Již sám výčet předmětů vyráběných keltskými kováři svědčí o tom, jaké úrovně jejich práce dosahovala. 

Na oppidech byly při archeologickém výzkumu nalezeny kleště různých tvarů, kladiva, pilníky na kov, 

pérové nůžky, kosy nebo krátké kosáky, rádla, klíče, nože, dláta, pily na dřevo, hřebíky, skoby, kování 

vozů, zákolníčky i kružítka. JANÁČEK, J.: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za 

feudalismu, s. 8. 
20  FROLEC, I.: c. d., s. 17. 
21  NOVÝ, L. a kol.: c. d., s. 49. 
22  FROLEC, I.: c. d., s. 123. 
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dále kovářsky zpracovávána a výsledkem bylo použitelné železo.23  Území střední Evropy 

bylo od 5. stol. n. l. ovlivněno značnými etnickými přesuny a stěhováním Slovanů a také 

jejich  příchodem na naše území.24  

Od  7. a hlavně 8. století můžeme zaznamenat výrazný hospodářský a kulturní vzestup 

Slovanů. Avšak do začátku 8. století nebyla úroveň řemeslné výroby (především hrnčířství, 

kovářství a zpracování dřeva) nikterak vysoká a také zaostávala, po technické stránce 

nejvíc, za keltskou výrobou.  

Kovářství se však neustále vyvíjelo a v 8. a 9. století již dosáhlo vysoké úrovně. 

Kovářská produkce této doby se soustřeďovala v našich zemích především na výrobu 

zemědělských a řemeslných nástrojů.25 V období Velké Moravy vznikala opevněná 

hradiště a ta se stávala také středisky řemeslné výroby, obchodu i státní správy. Rodila se 

též mocenská a politická centra, pevnosti, strážní body a knížecí sídla. 

Počátky slovanského železářství nejsou zřetelné, ale v 8. a 9. století (doba formování 

Velkomoravské říše) již Slované zcela jistě opracovávali železnou rudu v dílnách nebo i ve 

větších hutích. Získávali tak polotovary v podobě železných lup různých tvarů (bochníků, 

prutů, disků).26 Hutnické dílny vznikaly v oblastech s výskytem rud v povrchových 

ložiscích. Podmínkou byl dostatečný zdroj vody a dřeva pro pilířování dřevěného uhlí, jež 

bylo důležité pro výrobu v železářských pecích. Po vytěžení byla ruda drcena, propírána, 

sušena a pražena. Tavba probíhala buď v pecích umístěných v zemi, nebo v nadzemních 

pecích, kde mohla teplota dosáhnout až 1 450 °C. Takto bylo získáno houbovité železo, to 

bylo zpracováno v železnou lupu a dodáváno do kováren. Slovanští kováři v tomto období 

poskytovali osadníkům i válečníkům vše, co potřebovali, a navíc dokonale ovládali 

techniky zpracování kovu. Dovedli dát svým výrobkům potřebné vlastnosti pomocí 

cementace (břity seker, nůžek, nožů a kladiv), kalení, popouštění a svařování.27 

Svařované (svářené) nože zcela ovládly trh ve slovanských městech a vsích. Spojování 

tenkých plátků železa s ocelí o různě vysokém obsahu uhlíku v dokonalé čepele se stalo 

nejobvyklejší nožířskou technikou.28 

                                                 
23  HARTINK, A. E.: c. d., s. 6. 
24  FROLEC, I.: c. d.,  s. 19. 
25  JANÁČEK, J.: c. d., s. 10-11. 
26  FROLEC, I.: c. d., s. 20. 
27  Tamtéž, s. 21, 23. 
28  PLEINER, R.: Staré evropské kovářství. Praha 1984, s. 153. 
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Od konce 9. století se ve větší části Evropy dovršil vznik feudální společnosti. 

V hospodářské oblasti je spojena s růstem zemědělské výroby a s uvedením dosud 

svobodných rolníků do feudální závislosti. Rozmachu zemědělské výroby vedl ke směnám 

na místních i regionálních trzích a s ním souvisejícím rozkvětem řemeslné výroby.29 

Hlavním oborem kovářské práce byla výroba hospodářských nástrojů.30 Vedle výroby 

hospodářského nářadí měla v 11. a 12. století velký význam výroba zbraní.31 

S rozvojem kovářství se objevila ve 13. a 14.století i jeho oborová specializace, jmenovitě 

např. kotlářství, nožířství, helméřství, štítařství, platnéřství, atd. Zvolna  tak končila doba, kdy 

si venkovský člověk vyráběl vše, co sám potřeboval.32 Nožířské řemeslo se hojně rozšířilo, ale 

v meších městech bylo stále zastupováno kováři.33 Dělbou práce se od nich odštěpili nožíkáři, 

nůžkaři, břitváři aj.34 Nožířství řemeslo také úzce souviselo s mečířským řemeslem.35 V roce 

1361 potvrdil markrabě moravský Jan Jindřich statut prvního nožířského cechu v Brně a 

postupem času vznikaly cechy další. Například v Praze získalo 6 cechů statut na výrobu přímo 

od krále. Cechy nožířů měly za úkol chránit své členy před konkurencí, dbát na kvalitu nožů a 

přiměřenost cen. Vychovávaly i své učně a držely nad nimi ochrannou ruku. Výrobky 

tehdejších nožířů z našich zemí ovlivnily i sortiment nožířských výrobků v Evropě - například 

řezák (Bohemische Schnitzer) nebo tesák (Dusak).36 

Doba 14.století představovala vrcholné stadium feudální společnosti; tehdy v českých 

zemích vzrůstala města, jejich moc, práva i bohatství.37 Neustále se zvyšovaly požadavky 

na výzdobu a tak se kovářství dostávalo do polohy uměleckého řemesla.38 Výrobci nožů se 

stali jedním z nejsilnějších městských cechů.39 

                                                 
29  FROLEC, I.: c. d.,  s. 33. 
30  Výrobní nástroje pro zemědělskou výrobu: kosy, srpy, pily, sekery, kladiva, řetězy, zámky, kleště a jiné 

předměty.  JANÁČEK, J.: c. d., s. 15. 
31  Tamtéž, s. 15. 
32  FROLEC, I.: c. d., s. 34. 
33  WINTER, Z.: Dějiny, s. 149. 
34  Tamtéž, s. 150. 
35  WINTER, Z.: Z městských živností, s. 23. 
36  http://www.rozhlas.cz/olomouc/kultura/_zprava/697876 (březen 2010). 
37  FROLEC, I.: c. d., s. 35. 
38  „Roku 1525 novoměstští mečíři snažili se nožířům vymoci u konšelů zákaz, aby nekovali a neobkládali 

tesáků, kordů a mečů. Nožíři se bránili tím, že na kování, broušení a obkládání tesáků své řemeslo 

ukazují, a kdo na čem řemeslo ukazuje, to že může dělati. Konšelé rozhodli, když i kováři meče, kordy, a 

tesáky kují, že nožíři, ukazujíce na tesáku své řemeslo, tesáky obkládati mohou, ne však mečů, neboť 
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Nožířství se stalo velmi důležitým výrobním odvětvím v českých a moravských 

městech v období 1437 – 1490 a nože se vyráběly i na vývoz.40 

V období renesance vedla stále stoupající potřeba kovářských výrobků k rozšiřování 

hutí a hamrů a ty postupem času dodávaly stále větší množství lépe zpracovatelného 

výrobního materiálu. Kováři vyráběli zboží z různých druhů pracovního materiálu. Železo 

se dělilo na „puchtovní, lešťové, nožířské či mřížové“. Ocel se pak dělila na „břitevnou, 

karbovou, prostou nožířskou nebo cejnovou nožířskou“.41 

Období baroka v českých zemích od poloviny 17. století bylo charakteristické svou 

přílišnou okázalostí, reprezentativností a velkolepostí. Kladlo velké nároky i na kovářské 

umělecké řemeslo, které v té době dosáhlo svého vrcholu. Vzorem uměleckého kovářství 

pro ostatní evropské země se stala Francie.42 

Začátkem 2. poloviny 18. století se začal rozvíjet manufakturní průmysl. Manufaktury se 

příliš nelišily od cechovních dílen způsobem výroby, ale byly rozdílné rozsahem a principem. 

Nové, velké dílny byly vyjmuty z cechovní organizace a tím měly mnohem větší volnost.43 

Do konce středověku kovář dovedl železo vytahovat, pěchovat, osazovat, sekat, ohýbat 

za studena i za tepla, rozšiřovat, probíjet, vykovávat profily, zhotovovat zápustky, 

průbojníky a sekáče, kalit a svařovat v ohni. Až 19. století zavedlo některé nové technické 

postupy jako stříhání, pilování a řezání závitů. 

Zavedení elektřiny do továren v první polovině 20. století poznamenalo celkový 

způsob práce kovářů. Místo kovářského měchu poháněného šlapáním nebo taháním rukou 

byly zařizovány ventilátory a postupem doby se objevovaly elektrické brusky, vrtačky, 

svářečky i soustruhy. Sortiment kovářských výrobků byl ještě do poloviny 20. století 

                                                                                                                                                    
mečíři zase své řemeslo ukazují na mečích, burdeřích jezdeckých a rytířských a na obšívání rukověti a 

pošvy. Za to zas nesmějí míti šlejfířů svých, nýbrž brusiči ať zůstávají v cechu nožířském a posluhují 

oběma řemeslům volně.“ WINTER, Z.: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a  v XV. století, s. 

826–827. 
39  JANÁČEK, J.: c. d., s. 51. 
40  Ale například do Bratislavy bylo v letech 1457 a 1458 dovezeno vskutku velké množství nožů, avšak jen 

o zcela nepatrném množství nožů lze prokázat, že byly skutečně české provincie. Teprve na samém 

sklonku období se objevují věrohodnější zprávy o vývozu českých nožů (do Vídně, Poznaně), avšak ani 

na jejich základě nelze přisuzovat nožířské výrobě v našich městech v daném období nějakou 

významnější úlohu v oblasti exportní výroby.  JANÁČEK, J.: c. d., s. 145. 
41  WINTER, Z.: Kulturní obraz I., s. 568–569. 
42  FROLEC, I.: c. d., s. 45. 
43  Tamtéž, s. 48. 
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značně široký a rolník se bez kováře zkrátka neobešel.44 Použití strojů, a hlavně použití 

parních strojů, vytvořilo podmínky pro vznik továren a ovlivnilo další vývoj průmyslové 

výroby takovou měrou, že se hovoří přímo o revoluci.45 

S příchodem průmyslové revoluce ruční výrobu nožů vyměnila sériová výroba. Hlavním 

kritériem stalo snížení ceny a jednoduchost výroby. Začíná rozkvět zavíracích nožů.  

Těžiště produkce železa se postupem času přesouvalo předně do Anglie, ta si své 

dominantní postavení udržovala od konce 18. století a po celé 19. století. Avšak před první 

světovou válkou se do popředí dostalo především Německo. Významné byly také 

průmyslové oblasti ve Švédsku.46 

 

3.2 Postup při výrobě nože 
 

3.2.1 Názvosloví pevné čepele 
 

 

Obr. č. 1: Názvosloví pevné čepele (zdroj: ACHARD, O.: Velká obrazová encyklopedie nožů) 

 

Nůž dělíme na dvě základní části, a to na část pracovní a úchopovou. Pracovní část je 

tvořena čepelí a ta je zakončená hrotem. Úchopovou část tvoří rukojeť, jež slouží k držení 

a ovládání nože.47 Ostří, neboli řezná část čepele, může mít profil jednostranný či 

dvojstranný.48 Hrot umožňuje čepeli prorazit materiál. Tam, kde je potřebná průniková 

                                                 
44  Tamtéž, s. 56. 
45  JANÁČEK, J.: c. d., s. 282. 
46  KNOB, S. – ZÁŘICKÝ, A.: c. d., s. 120. 
47  FAKTOR, Z.: c. d., s. 7. 
48  Jednostranný profil má jednu stranu čepele plochou a druhou profilovanou. Výroba je snadná a rychlá. 

Přesnost řezu ale není stoprocentní, protože nesymetrické ostří má tendenci soustředit se na jednu stranu, 
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schopnost, musí být hrot co nejostřejší. Důležitá je délka a šířka čepele, které ovlivňují její 

schopnost vniknout co nejhlouběji do předmětu. Dlouhá a široká čepel je těžká a hůře 

ovladatelná. Tloušťka čepele pak podmiňuje její pevnost a řeznou schopnost. Tenká čepel 

má jemnější ostří, díky čemuž disponuje větší řeznou schopností. Nejen u příborových 

nožů se – pro důraznější a tím i lehčí řez – používá ozubení, díky němuž se vyvíjená síla 

soustřeďuje v hrotech zubu, což napomáhá lépe oddělit materiál. Hřbetem nazýváme 

neztenčenou část čepele ležící proti ostří.49 Stopka je tvořena částí čepele. Je krytá rukojetí 

a slouží k připevnění střenek.50 
 

3.2.2 Výroba čepele 
 

Kovář vyrobí tvar a profil čepele vykováním kovové tyče kladivem a bucharem; 

důležité je dodržování symetrie každé strany čepele.51 Z  materiálu se odřízne pás, z něho 

se následně vysekne nebo vyřízne hrubý tvar čepele,52 ten pak může být dotvarován. Tato 

metoda je označována jako zabrušování (resp. metoda odstraňování kovu) a provádí se na 

speciální pásové brusce. 

V průmyslové výrobě se čepel zhotovuje ražením, vystřihnutím či kováním. Nebo 

může být zhotovena odléváním; roztavený kov se nalije do formy, která má tvar 

požadované čepele. Po jeho vychladnutí hmota ztvrdne a vznikne polotovar čepele.53 

Tepelné zpracování čepele závisí na druhu použité oceli. Pokud se jedná o uhlíkovou 

ocel, zahřeje se na teplotu přibližně 1 100 °C, kovář vykove její základní tvar   a  ochladí ji. 

Následně se čepel brousí. Pokud ocel obsahuje více než 0,2 % uhlíku, výrobek je možno 

zakalit, aby bylo dosaženo maximální tvrdosti ocele. Čepel se zahřeje na teplotu kolem 750 

°C a prudce se ochladí. Pro odstranění vnitřního pnutí je nutno výrobek popustit, to 

znamená zahřát na teploty okolo 650 °C a pozvolně jej ochladit. Popuštěním odstraňuje 

křehkost po kalení. Tvrdost kovu zůstane prakticky stejná, ale vzroste jeho houževnatost. 

                                                                                                                                                    
a proto nemusí být materiál rozdělen rovnoměrně. U dvojstranného profilu jsou obě strany čepele 

profilované. Tento typ je nejrozšířenější a jejich výroba vyžaduje přesnost pro dokonalou symetrii po 

obou stranách ostří. Rozlišujeme různé profily ostří, např. dutý, klínový  neboli V – profil, šavlovitý či 

vyklenutý neboli konvexní. ACHARD, O.: c. d., s. 9. 
49  U kuchyňských nožů se často používá ostří pilkované nebo vlnité. Tamtéž, s. 7. 
50  Tamtéž, s. 7. 
51  Tamtéž, s. 9. 
52  FROLEC, I.: c. d.,  s. 124. 
53  ACHARD, O.: c. d., s. 9–10. 
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Otvory pro nýty střenek se vrtají vždy před kalením. Dle potřeby se opracuje povrch, aby 

se odstranily všechny stopy po předcházející práci a vytvoří se konečné ostří čepele.54 

Rukojeť se skládá buď z jednoho kusu materiálu, nebo ze dvou, ty se pak nazývají 

střenky. Střenky s čepelí se posléze vzájemně zkompletují do celku.55 

 Mezi materiály na výrobu čepele patřily po staletí různé druhy surovin, např. 

pazourek, kost, dřevo, železo, ocel, damašková ocel, titan, keramika a další. Pro 

průmyslovou výrobu se používala ocel uhlíková a nerezová.56 
 

 

3.3 Počátky výroby nožířské továrny na Vsetíně 
 
 

Pro výrobu nožů se v nožířské továrně na Vsetínsku používala ocel. Zprvu byla 

používána ocel uhlíková, jejíž tvrdost závisela na množství obsaženého uhlíku. Tento druh 

oceli se dal snadno opracovat a brousit, avšak jeho nevýhodou bylo časté rezivění.57 Pro 

výrobu se proto začala roku 1925 používat i ocel nerezová.58  

Zpočátku se ve vsetínské továrně vyráběly se jen zelenářské nože (tzv. solingry) 

a kuchyňské nože (tzv. polské). Solingry se dělaly ve třech velikostech délky čepele 

s dřevěnými oválnými střenkami. Nože však často rezivěly.59 

Vyrábělo se z pásové ocele a nože se kovaly za studena do ostří. Hroty a stopky nožů 

se zastřihovaly na ručním lise a na probíječce se probíjely dírky pro nýty. Po zakalení se 

nože brousily na brusce, a za studena byly do tenkého ostří. Nože se zpočátku dále 

neleštily, prodávaly se jen broušené. Jejich jakost byla poměrně dobrá.60 Dodělávání 

                                                 
54  Tamtéž, s. 80–81, 124; HLUCHÝ M. a kol.: Strojírenská technologie. Praha 1969,  s. 40–44. 
55  ACHARD, O.: c. d., s. 124. 
56  Ocel se může také dělit na nelegovanou ocel (obsahuje jen železo a uhlík) nebo na legovanou, do které 

jsou přidány legující prvky, které jí dodávají různé specifické vlastnosti (např. nikl, který zvyšuje 

tvrdost, pevnost a odolnost proti korozi aj.). ACHARD, O.: c. d., s. 14–16. 
57  Čím je procento uhlíku vyšší, tím je čepel tvrdší (měkká: 0,10 % - 0,20 %, tvrdá 0,40 % - 0,50 % 

uhlíku). Tamtéž, s. 15. 
58  Ocel nerezová obsahuje nejméně 13 % chromu a je tak odolnější proti oxidování (korozi). SOkA Vsetín, 

Kronika, s. 196. 
59  SOkA Vsetín, Kronika, s. 4–5. 
60  SOkA Vsetín, Kronika, s. 5–6. 
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probíhalo ručně. Střenky se na „solingry“ nýtovaly drátem. Ten byl upjat ve svěráku, 

narazil se na nůž oběma střenkami a pak se uřízl silným nožem.61 

Vyráběné nože zelenářské a později i jiné kuchyňské nože byly označovány níže 

uvedenou tovární značkou. V 90. letech 19. století se začaly vyrábět i kuchyňské, řeznické 

aj. nože a příbory.62 Držadla se vyráběla prakticky výhradně dřevená.63 

Bratři Bubelové pak v pozdějších letech výrobu značně rozšířili, a to nejen na 

kuchyňské potřeby, ale i na nářadí pro řemeslníky, např. nože pro knihaře a sklenáře, 

malířské špachtle, aj.64 Po celou dobu fungování továrny se však soustředili hlavně na 

produkci nožů a příborů, které pak označovali svou novou tovární značkou (viz obr. č. 2).  

 

 
 
 
 
 

Obr. č. 2: Tovární značka firmy Bubela a spol. (SOkA Vsetín, Kronika) 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: Tovární značka firmy Jarošek a Pokorný. Písmeno J znamená Jarošek, W  označuje Vsetín a P pro 

označení Pokorný. (SOkA Vsetín, Kronika) 

 

                                                 
61  „Dodělávači“ jej nazývali „handžár“ (silný nůž, jehož ostří bylo upraveno jako pilka). SOkA Vsetín, 

Kronika, s. 6. 
62  Vidličky se dělaly z ocelového plechu a tenkými pilníky se pilovaly mezi zuby. Ty se ohýbaly za tepla 

a hned se kalily. SOkA Vsetín, Kronika, s. 20, 26. 
63  Hnědé střenky byly z trnkového a třešňového dřeva. Močily se 6 -12 týdnů v dřevěných kádích 

v mořidle (páleném vápně a moči), černé střenky (falešný eben, z habrového dřeva) se vařily ve výtažku 

z kampešky se zelenou skalicí. SOkA Vsetín, Kronika, s. 26. 
64  SOkA Vsetín, Kronika, s. 117 
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4 PRVOPOČÁTKY KŘIVAČKÁŘSKÉ DÍLNY 

 

Domácí výroba kapesních zavíracích nožů, tzv. křiváků, a také kuchyňských nožů má 

na Vsetínsku hlubokou tradici. První zmínky o jejich výrobě pocházejí z druhé poloviny 

16. století a uvádějí nožířské brusy jako součást inventáře některých usedlostí v Krásně nad 

Bečvou. Křiváky vyráběné v 19. a 20. století nacházely na odbyt v Haliči, Prusku a okolí. 

V důsledku silné konkurence levnějšího (a patrně i kvalitnějšího) zboží se postupně počet 

domácích výrobců snižoval.65 

Josef Pokorný a Jan Jarošek se zabývali obchodem se železem a zejména s výrobky 

z něj. Opatřovali ocel domácím výrobcům nožů a křiváků, od nich pak kupovali hotové 

výrobky a ty dále prodávali do Haliče, Uher a Rumunska.66 Obchod se dařil, a proto se 

rozhodli nahradit primitivní domácí produkci výrobou tovární, čímž by si obchodníci 

zajistili pravidelný přísun zboží. Josef Pokorný a Jan Jarošek se počátkem 80. let 19. století 

sdružili v provozování společného obchodu (v domě Josefa Bubely na Dolním městě čís. 

303 u mostu) a roku 1883 založili veřejnou obchodní společnost „Jarošek a Pokorný, dílna 

na zboží nožířské na Vsetíně“ (obr. 3).67 Ještě tentýž rok stihla firma představit své výrobky 

na výstavě v Přerově, kde získala vyznamenání.68 

Roku 1884 skončila „rukodělná soukenická živnost“69 na vsetínské valše, čímž se 

uvolnilo vhodné místo pro tovární výrobu. Valcha na katastru Rokytnice navíc disponovala 

vodním právem.70 Nově založená firma si pronajala tento objekt i s pilou od vsetínského 

velkostatku.71
 Výroba nožů nebyla rozsáhlá, vyráběly se jen zelenářské nože, tzv. solingry, 

                                                 
65  BALETKA L.: Historie a současnost podnikání na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Rožnovsku, 

Žehušice 2007, s. 45. 
66  JAROŠEK, J.: c. d., s. 157. 
67  SOkA Vsetín, Kronika, s. 1. 
68  Ceník první moravské továrny na zboží nožířské a ocelové, SOkA Vsetín, fond Bubela (nezpracováno); 

SOkA Vsetín,  Kronika, s. 8–9. 
69  SOkA Vsetín,  Kronika, s. 1. 
70  Rokytnice, vesnice u Vsetína. JAROŠEK, J.: c. d., s. 157. 
71  V polovině 18. století podali vsetínští soukeníci k vrchnosti (hrabě Jan Křtitel Illésházy z Illésházy, 

majitel vsetínského panství) žádost na zřízení valchy. Vrchnost valchu postavila roku 1773 a ponechala 

ji soukeníkům za činži cechu. Soukenický průmysl však brzy prakticky vymizel kvůli konkurenci. Na 
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a kuchyňské nože, tzv. polské. Vyráběly se z pásové oceli a kovaly se za studena do ostří. 

Špice a stopky nožů se zastřihovaly na ručním lise a na probíječce se probíjely dírky pro 

nýty. Stopky polských nožů se kovaly ručně za tepla. Po zakalení se pak brousily na 

brusce. Za studena pak byly vykovány do tenkého ostří, ale dále se  neleštily. Dodělávání 

se provádělo ručně. Postup při výrobě je uveden v příloze (viz. příloha č. 12). Výrobky 

byly také speciálně označovány (viz obr. č. 3). Nože však mnohdy rezavěly, což bylo 

častou příčinou reklamací ze strany zákazníků.72 Hotové zboží se odnášelo do skladiště na 

Dolním městě, kde se nacházela i kancelář.73 

Josef Pokorný chtěl továrnu dále rozšířit, s čímž jeho společník Jan Jarošek nesouhlasil 

a z firmy vystoupil. Firma byla proto po zrušení společnosti dne 20. prosince 1887 

z obchodního rejstříku v Novém Jičíně vymazána.74 

Poté, co z podniku vystoupil pan Jan Jarošek, vytvořil Josef Pokorný firmu novou. Za 

společníka v podnikání si zvolil svého bratra Karla Pokorného. Roku 1888 vznikl podnik 

„Bratří Pokorný, první moravská dílna zboží nožířského a ocelového na Vsetíně.“ 75 

K rozvoji podniku bylo nutné postavit další tovární objekty. Byly zakoupeny pozemky, 

které se nacházely naproti valše, a vznikly dvě nové stavby. V hlavní budově byla 

umístěna brusírna, lisovna a pila v přízemí a v poschodí se nacházela leštírna, dodělávárna 

a balírna. V jejím čele se nacházel přístavek pro vodní kolo. V dalším objektu byla 

zbudována kovárna, kancelář, kuchyň aj.76  Se stavbou továrny se započalo v létě roku 

1888 a její provoz byl spuštěn 18. března 1889.77 Výroba rozšířila svůj sortiment o různé 

druhy kuchyňských nožů a příborů.78 

V době, kdy začal Josef Pokorný s podnikáním, se na Vsetínsku již pomalu rozvíjela 

průmyslová výroba nábytkářské továrny Thonet. Podnik byl zaměřen na zpracování 

                                                                                                                                                    
Vsetíně v té době působilo téměř 70 soukeníků. SOkA Vsetín, Kronika, s. 1; VÁCLAVEK, M.: Dějiny 

města Vsetína. Vsetín 1901, s. 74. 
72  Zboží se označovalo značkou JWP, nebyla však registrována, viz. s. 21. SOkA Vsetín, Kronika, s. 4–5. 
73  Dům pana Josefa Bubely staršího (čís. 303), kde se taktéž vyplácely mzdy.  SOkA Vsetín, Kronika, s. 4–5. 
74  SOkA Vsetín, Kronika, s. 9. 
75  Valcha již nebyla pronajímána, nýbrž zakoupena.  SOkA Vsetín, Kronika, s. 17. 
76  SOkA Vsetín, Kronika, s. 18–20. 
77  SOkA Vsetín, Kronika, s. 20. 
78  Jednalo se především o druhy, které byly běžné v Haliči. SOkA Vsetín, Kronika, s. 20. 



 
  

24 

místního dřeva, suroviny, které zde byl dostatek. 79 V 80. letech 19. století  byly na Vsetíně 

zastoupeny různé živnosti, např. řeznické, pekařské, obuvnické, kloboučnické, truhlářské, 

krejčovské.80 Výrobci neměli jednoduché živobytí. Kraj ležel stranou od významnějších 

komunikací a až do sklonku 19. století postrádal železniční spojení s důležitými 

hospodářskými středisky, což bylo jednou z hlavních příčin hospodářské, sociální, kulturní 

a politické zaostalosti území.81 Valašsko nemělo v minulosti své přirozené centrum. 

Důvodem byly především geografické podmínky a navíc různé části Vsetínska náležely 

k odlišným správním celkům. Region patřil k oblastem s nízkou úrovní průmyslové a 

zemědělské výroby, což jej řadilo k nejzaostalejším oblastem Moravy.82 

Před rokem 1848 bylo území okresu Vsetín tvořeno feudálními velkostatky, které se 

orientovaly na lesní hospodářství.83 Revoluce roku 1848 přinesla pád feudálního zřízení 

i jeho správního systému. Po roce 1850 se město Vsetín stalo sídlem okresního soudu. 

Soudní okres byl součástí okresního hejtmanství Valašské Meziříčí. Roku 1909 byl 

ustanoven samostatný politický okres Vsetín.84 

                                                 
79  Výroba nábytku z ohýbaného dřeva patřila k nejvýznamnějším moravským průmyslovým oborům. 

Nábytek se vyráběl především z bukového dřeva, kterého byl v rozsáhlých lesích Vsetínských vrchů, 

Javorníků a Beskyd dostatek. Zakladatelem firmy Thonet byl Michael Thonet (1796–1871), který již 

v roce 1830 zaměstnával na 20 tovaryšů. Experimentování v oblasti ohýbání dřevených částí nábytku se 

dařilo a roku 1841 mu byl na jeho výrobní postup udělen patent, jehož platnost byla stále prodlužována. 

Výrobní postupy však rozvíjel i nadále a roku 1852 získal privilegium na „zhotovování židlí a stolových 

noh z ohýbaného dřeva, jejichž ohýbání se děje působením vodních par nebo vroucích tekutin“. Roku 

1853 převedl Michael Thonet vedení podniku na svých pět synů a ti společně založili firmu Bratři 

Thonetové (Gebrüder Thonet). Zájem o ohýbaný nábytek neustále rostl, proto byla založena nová 

továrna v moravských Koryčanech. Výroba se zde rozběhla roku 1857 a díky velkým úspěchům se firma 

zanedlouho rozšířila i o závody v Bystřici pod Hostýnem a Vsetíně. Thonetův ohýbaný nábytek se brzy 

stal známým pojmem a německý podnikatel za jeho výrobu získal i řadu ocenění, mj. zlatý kříž za 

zásluhy či rytířský kříž řádu Františka Josefa. Zemřel 3. března 1871 ve Vídni a vedení firmy převzali 

jeho synové. BALETKA, L. – ZAPLETAL L.: Okres Vsetín, Ostrava 1987, s. 87; BALETKA L.: c. d., 

s. 93; http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Thonet. (březen 2010). 
80  BALETKA L.: c. d., s. 39. 
81  BALETKA, L. – ZAPLETAL L.: c. d., s. 38. 
82  Tamtéž, s. 27. 
83  Tamtéž, s. 38. 
84  Tamtéž, s. 87. 
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Vydání živnostenského řádu roku 1859 přineslo zrušení cechů a liberalizaci výrobních 

vztahů v jednotlivých oborech podnikání, a to podpořilo hojný rozvoj řemesel.85 Do 

poloviny 19. století zaujímala v hospodářském odvětví vedoucí místo malovýroba nejen 

v zemědělství, ale i v produkci ostatního zboží. Zcela výjimečně z tohoto rámce na 

Valašsku vybočovaly manufaktury, zejména sklárny.86 

V druhé polovině 19. století zaznamenalo území východní Moravy zvýšené zakládání 

továren. Manuální lidská práce, síla tažného dobytka či vodního stroje byla vystřídána 

parním strojem. Ten byl nejdříve používán v parních pilách a později i v ostatních 

výrobních odvětvích. Mezi typické průmyslové sektory sledovaného území náležel 

průmysl dřevařský, textilní a sklářský. 

V první polovině 20. století se ve skladbě průmyslu začaly stále více uplatňovat obory, 

které se zabývaly zpracováním kovů, to byla tovární výroba nožů a zejména zbrojní 

výroba. Postupem času se naopak téměř vytratil dříve dominující nábytkářský průmysl.87 

Na přelomu 19. a 20. století se započalo se stavbou železničního spojení a bylo 

vytvořeno základní dopravní schéma, které se pak později stále rozšiřovalo. Tento akt 

výrazně přispěl ke zlepšení podmínek nejen průmyslových odvětví. 88 

 Jak již bylo zmíněno, oblast Valašska byla po dlouhou dobu téměř zapomenutým 

krajem, který se nalézal na samé periferii českých zemí. I přes nevlídné podmínky se zde 

však zrodila lidová kultura bohatá po hmotné i po duchovní stránce. Průmyslové výstavy 

v Praze roku 1891 se zúčastnily české a moravské kraje, které měly veřejnosti představit 

poklady svého domácího, lidového umění a průmyslu. Zvedla se tak vlna pozitivního 

ohlasu se zájmem především o tradice pěstované v kraji.89 Roku 1895 se konala 

národopisná výstava v Praze a valašská kultura zazářila a těšila se z velkému zájmu 

návštěvníků. Četné zásluhy patřily významným vsetínským pracovníkům, mj. i Karlovi 

Bubelovi.90 Výstavy v Praze se samozřejmě účastnila také firma Bratří Pokorní.91  

                                                 
85  BALETKA L.: c. d., s. 38. 
86  Tamtéž, s. 39. 
87  Tamtéž, s. 51.  
88  BALETKA, L. – ZAPLETAL L.: c. d., s. 42. 
89  KRČMÁŘ, K. – KLVAČ, J.: c. d., s. 185–186. 
90  Tamtéž, s. 185–186.  
91  Ceník firmy Bratří Bubelové, který ve svém úvodu prezentuje značné úspěchy firmy. Zmiňuje zde četné 

výstavy, jež se podnik za dobu jeho trvání účastnil a získal zde vyznamenání, např. roku 1880 na výstavě 
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V počátcích nožířské výroby představoval největší starost pohon továrny, vodní síla již 

nebyla dostačující. Provoz tak musel být rozdělen na dvě směny, přičemž ve dne pracovala 

celá továrna kromě brusírny, ta zase pracovala v noci.92 Z tohoto důvodu se uvažovalo o 

postavení parního stroje. Navíc bylo potřeba zřídit skladiště zboží, což bylo nutné 

vzhledem k vzrůstající výrobě, a tovární místnosti už také přestávaly stačit. Bratři Pokorní 

však neměli na další investice dostatek finančních prostředků. Přizvali proto do svého 

podniku vsetínskou dřevařskou firmu Bratři Bubelové. Ta do firmy vstoupila jako tichý 

společník a poskytla potřebný kapitál pro rozšíření továrny.93  

K hlavní budově byla přistavěna strojovna a v ní byl roku 1890 postaven parní stroj (o 

síle asi 28 HP). V důsledku navýšení výrobního programu byl personál rozšířen o další 

zaměstnance.94 Výroba se zaměřovala na zhotovování nožů z profilové oceli 

dvojitěkonické.95 Začalo se také s výrobou dlouhých, silných řeznických nožů a příborů 

s železným a mosazným kutím. Mimo jiné továrna produkovala i dva druhy kapesních 

nožů o několika velikostech, s jednou nebo dvěmi čepelemi. Jednalo se levné zboží určené 

především pro jarmarkový prodej, později však jejich výroba ustala. 96 

Kromě zboží vyrobeného v továrně se prodávaly ve velkém množství „křiváky“ 

zakoupené od křivačkářů nebo solingenských továren (nůžky, kapesní nože, břitvy). 

Továrna tedy prodávala jak své produkty, tak i výrobky cizí. Zahraničí obchod se 

uskutečňoval v Haliči, v Uhrách a především v Pešti, kde byla velká poptávka po dlouhých 

kuchyňských nožích.97 

V důsledku značných zahraničních poptávek bylo nutné firmu dobře prezentovat. Pro 

lepší informovanost o produktech firmy byl vydán první tištěný ilustrovaný ceník bratrů 

                                                                                                                                                    
v Melbourne, roku 1883 v Přerově, v roce 1887 v Jaroměři a Příboře. Roku 1893 se podnik opět účastnil 

výstavy v Přerově a roku 1895 v Praze. SOkA Vsetín, netřízený fond, ceník firmy Bratří Bubelové.  
92  SOkA Vsetín, Kronika, s. 21. 
93  JAROŠEK, J.: c. d., s. 157. 
94  Podle záznamů pana Jaroška byl průměrný počet zaměstnanců roku 1894 asi 157 osob. Zaměstnaných mužů 

bylo 133 (jednalo se např. o kováře, střihače, leštiče, brusiče, dodělávaje aj.). Žen pracovalo v podniku jen 24 a 

vykonávaly např. práce baličské či pilovaly zuby vidliček. SOkA Vsetín, Kronika, s. 22, 29. 
95  Ocel se přestala kupovat z Německa, a tak začala být odebírána ze Štýrska (i z toho důvodu, že byla 

levnější). Firma ji po dlouhou dobu odebírala od firmy Bratří Böhlerové  a spol. a.s.  SOkA Vsetín, 

Kronika, s. 25. 
96  Vyrábět se přestaly roku 1901. SOkA Vsetín, Kronika, s. 25, 28, 75. 
97  SOkA Vsetín, Kronika, s. 33. 
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Pokorných v roce 1893. je v něm uvedeno 35 typů kuchyňských, řeznických a pracovních 

nožů v několika délkách a ve 114 různých provedeních. Tento ceník dále obsahoval 

ukázky mnoha různých provedení tabulových příborů a tzv. vojenský příbor, který patřil 

k nejlacinějším výrobkům. Ceník, přibližně z roku 1890, je uveden v příloze (viz. příloha 

č. 13).98  

 Bubelové se svým kapitálem stále více podíleli ve firmě a často nesouhlasili s tím, jak 

byla továrna vedena.99 Rozhodli se podnik převzít sami a po vzájemné domluvě s hlavním 

vedením byla zápisem ze dne 8. listopadu 1898 firma Bratří Pokorný vymazána 

z obchodního rejstříku.100 

 

 

 

 

                                                 
98  Kronika uvádí ceník 1. tištěný ceník z roku 1893, SOkA Vsetín, Kronika, s. 34; BALETKA L.: Historie 

a současnost podnikání na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Rožnovsku, s. 147. 
99  Bubelové se ve firmě vlastnili cca 60 %  kapitál firmy. Na jaře roku 1897 odjel Josef Pokorný na 

údajnou obchodní cestu, ze které však neposílal ani zakázky ani žádné zprávy. Později se zjistilo, že 

pobýval v lázních. Za celou tu dobu si ovšem účtoval cestovní diety. SOkA Vsetín, Kronika, s. 36–37. 
100  SOkA Vsetín, Kronika, s. 39. 
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5 ROZKVĚT NOŽÍŘSKÉ FIRMY ZA BUBELŮ 

 

Dne 1. července 1897 převzal nožírnu dosavadní tichý společník, firma Bratří 

Bubelové, dřevařský podnik. Tato dřevařská firma se sídlem v Bzenci započala svou 

činnost roku 1872. Roku 1876 bylo její vedení přeloženo na Vsetín. Prodejní sklady se 

nacházely ve Bzenci, ve Vsetíně, v Hodoníně, Přerově, v Šenově u Nového Jičína. Mezi 

prodávané zboží patřilo nejen dřevo, ale i lepenka, rákos, vápno a jiný stavební materiál. 

Firma měla dobré styky také v zahraničí. V jejím vedení stál Karel Bubela. Roku 1899 si 

Bubelové pronajali od vsetínského velkostatku pilu. Výroba na pile byla však nepatrná, 

protože v nejbližším okolí byl nedostatek dřeva. Bubelovi však do firmy investovali 

a zřídili nový plavební kanál, kterým se plavené dříví přivádělo až do areálu pily. Velký 

počet zakázek firma zaznamenala v roce 1901, a proto byl zaveden noční provoz. Firma 

zakoupila pozemky vedle nožírny a roku 1917 vybudovala svou vlastní pilu. Stavba byla 

velmi nákladná, scházel materiál a také pracovní síla. I obstarání dřeva nebylo jednoduché, 

muselo se dovážet až ze Slovenska. Roku 1922 bylo rozděleno doposud společné 

fungování s nožírnou. Firma existovala samostatně do roku 1925, kdy byla zrušena 

a vymazána z obchodního rejstříku v Novém Jičíně.101  

Nový podnik „Bratří Bubelové – První moravská továrna na zboří nožířské a ocelové 

na Vsetíně“, spustil provoz výroby ještě v ten den, kdy byl založen. Dle zápisu 

v obchodním rejstříku ze dne 13. července 1897 začala firma provozovat výrobu 

nožířského zboží a obchod s ním. Ve firmě měli podíl nejen veřejní, ale i tiší společníci.102  

 

5.1 Rozšiřování produkce a situace před první světovou válkou 
 

Noví majitelé si byli vědomi, že je nutné továrnu strojově vybavit. Byla zakoupena dvě 

fikční kladiva103. A současně byl zakoupen také válec na válcování nožů. Zámečnická 

dílna byla vybavena soustruhem a do kovárny přibylo nové rychloběžné pérové kladivo 

                                                 
101  SOkA Vsetín, Kronika, s. 59–64; BALETKA L.: c. d.,  s. 90. 
102  Ke konci 19. století však zbyli jen tři společníci, čistý zisk dělil následovně, Karel Bubela vlastnil 45 % 

podílu firmy, Josef Bubela 35 %, Karel Nečas 20 %. Roku 1909 zemřel Karel Nečas (manžel Růženy, 

dcery Josefa Bubely st.). Jeho dědici zůstali tichými společníky až do roku 1914, kdy vypověděli svůj 

podíl ve firmě. SOkA, Vsetín, Kronika, s. 60, 62–63, 65.  
103  Kladiva beranu byla o hmotnostech 100 a 200 kg. SOkA Vsetín, Kronika, s. 65–66. 
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s dřevěným stojanem.104 Na jaře roku 1898 byly zakoupeny nové pozemky a továrna byla 

opět rozšířena o další hlavní budovu,105 komín106  s kotelnou, kde byl instalován moderní 

kotel,107 a strojovnu se spojovací chodbou, kde byl umístěn ležatý parní stroj.108 Ten byl 

napojen na transmisi, která sloužila k pohonu strojů v továrně.109 Současně bylo zavedeno 

elektrické osvětlení.110  

Roku 1901 začala firma označovat zboží tovární značkou, kterou si nechali registrovat 

u obchodní komory v Olomouci roku 1907. Značka má podobu jehličnatého stromu, jehož 

spodní větve jsou tvořeny písmeny B (viz. obr. č. 3, s. 21). 111 

Rozvoj výroby a rozšíření produktů firmy byl kladně oceněn na výstavách v roce 1903 

(Pardubice, Hořice a Třebíč), kde bylo dosaženo značných úspěchů.112 

Od roku 1904 bylo zavedeno dodělávání nožů v domácím prostředí. Dělník dostal 

v továrně pracovní materiál (čepele, střenky, dráty, aj.) a držadla nožů montoval doma, 

a při výrobě mu mohla pomáhat žena či děti.113 Zboží přibývalo, a proto byl téhož roku 

vydán nový ceník, který sestavil Viktor Bubela. Pokoušel se zavést odbornou terminologii  

nebo vytvořit pro produkty nové výrazy.114  

                                                 
104  SOkA Vsetín, Kronika, s. 65–66.  
105  Jednalo se o dílenskou budovu, jejíž rozměry byly 46 x 20 m. SOkA Vsetín, Kronika, s. 69. 
106  Komín byl  vybudován 28 m vysoký. SOkA Vsetín, Kronika, s. 69. 
107  Kotelna byla postavena o rozměrech 13 x 9 m. Zakoupený kotel měl výhřevnou plochu 100 m2  s tlakem 

páry 10 Atm. Posléze ještě přibyl další kotel o stejném výkonu. SOkA Vsetín, Kronika, s. 69. 
108  Výkon parního stroje byl 105 HP při 100 otáčkách/min. SOkA Vsetín, Kronika, 69. 
109  SOkA Vsetín, Kronika, s. 70. 
110  Osvětlení bylo napojeno na stejnosměrné dynamo o výkonu 120V a 180A, jež se nacházelo ve strojovně  

a které dodala firma Bartelmus, Donát  a spol. z Brna. SOkA Vsetín, Kronika, s. 72. 
111  V ZAO se nachází 3 ks stočků obrazové ochranné známky, popis obr. Jehličnatý strom, jehož spodní 

větve jsou tvořeny písmeny B, v kruhu. Registrace u OŽK Olomouc je uvedena jako nezjištěná. ZAO, 

fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,  kart. 5,  inv. č. 78; SOkA Vsetín, Kronika, s. 78. 
112  SOkA Vsetín, fond Bubela, nezpracováno: Ceník první moravské továrny na zboží nožířské a ocelové; 

SOkA Vsetín, kronika, s. 86. 
113  Za domácí výrobu bylo dělníkům vypláceno méně, řádově asi o 15–25 %, než by si vydělali prací v továrně. 

Pracovali hlavně v zimě, kdy nebylo jiné práce. Přes zimní období se tedy musela udělat velká zásoba levných 

kuchyňských nožů a příborů, aby se mohlo v létě zboží dodávat. SOkA Vsetín, Kronika, s. 88–89. 
114  Viktor Bubela se pokusil některé slova nahradit spisovnými (např. krně, jež označovala čepel) nebo 

vytvořit nové výrazy, např. překladem z němčiny (Blutrinne přeložil jako žlábek, Backen  jako kutí či 

násada, atd.). SOkA Vsetín, Kronika, s. 90– 91. 
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K císařskému 60letému jubileu byl vyroben ocelový příbor s reliéfy císařské hlavy. 

Prodával se hlavně do rakouské oblasti. Roku 1908 se firma opět účastnila výstavy konané 

v Kroměříži, kde obsadila první příčky. Expozici si prohlédl i následník trůnu František 

Ferdinand.115  

V návrhu na protipožární pojištění z roku 1909 je uvedena přesná dokumentace polohy 

továrních objektů, z jakého materiálu a v jakém stavebním slohu byly postaveny 

a k jakému účelu byly jednotlivé objekty využívány. Dále je zde zmíněna jejich 

odhadovaná cena nebo že továrna používala k provozu dílen parní a vodní pohon aj.116 

Na jaře roku 1911 na se firmu Bratří Bubelů obrátila Anglorakouská banka s dotazem, 

zda by měli zájem o vstup do kartelu továren niklovaných příborů. Do kartelu vstoupily i 

další firmy (např. Ignatz Bandl,117 Otto Christ,118 Jakob Dittrich119, Moritz Wurmfel120, 

Joachim Winternitz121). Z bilance, kterou vydala banka ke konci roku 1912, se dozvídáme 

hodnoty kvót jednotlivých účastníků a tabulka uvádí stav k říjnu a k prosinci téhož roku.122  

Ihned v počátcích fungování kartelu se ukázalo, že firmy s vyšší výrobou doplácely na 

menší výrobce. Firma Bratří Bubelové kvóty nepřekračovala.123 Koncem prvního 

                                                 
115  SOkA Vsetín, Kronika, s. 101. 
116  Originální vyhotovení návrhu čítalo 14 náčrtků (např. náčrtek celého areálu firmy, vrátnice, skladiště 

a dílny,  střihárny, dodělávány, vodního kola, kovárny, kůlny, brusírny, komína skladiště atd.). Návrh 

zhotovil  Arnošt Kloss („úředně oprávněný stavitel“ z Krásna) v květnu roku 1909; Níže uvedené 

označení je dle inventáře fondu. Karton je však v ZAO označen takto „Bůbela Vsetín továrna nožířského 

zboží 9“. ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, kart. 1, inv. č. 34. 
117  Jedná se o štýrskou firmu, která vyráběla především ocelové příbory. SOkA Vsetín, s. 108. 
118  Taktéž štýrský podnik, menší než Brandl. Obě firmy se po první světové válce spojily v jednu 

„Merkurwerke“. SOkA Vsetín, Kronika, s. 109. 
119  První podnik v oboru výroby nožů a největší výrobce příborů v Rakousku. SOkA Vsetín, Kronika, s. 109. 
120  Štýrský podnik, který se zabýval výrobou příborů střední jakosti, ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na 

zboží nožířské, Vsetín, kart. 1; SOkA Vsetín, Kronika, s. 110. 
121  Firma ze Štýrska, hlavní konkurent Bubelů. ZAO, ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, 

Vsetín, kart. 1; SOkA Vsetín, Kronika, s. 109–110. 
122  Jednalo se o následující hodnoty: Ignatz Brandl 16, 260 %, Bratři Bubelové 9, 756, Otto Christ 14, 634 %, 

Jakob Dittrich 20, 325, Grünburger Gmbtl. 10, 570 %, Simon Rëdtenbacher Wwe. 9,756 %, Joachim 

Winternitz 9, 756 % a Moritz Wurmfeld 8, 943 %. ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, 

Vsetín, kart. 1; SOkA Vsetín, Kronika, s. 111. 
123  Kopie faktur se zasílaly na Anglorakouskou banku jednou měsíčně. Ta pak rozesílala měsíční výkaz, 

kolik jednotlivé firmy prodaly. Firmy, které prodaly více, než měly stanoveno ve svých kvótách, musely 



 
  

31 

kartelového období většina firem prodala méně, než měla přiděleno (u podniku bratří 

Bubelů se jednalo řádově asi o 15 %). Roku 1914 tak byly nastaveny kvóty nové a byly 

přijaty další firmy. Kartel se rozešel ke konci první světové války.124  

Roku 1913 vstoupili do firmy jako veřejní společníci Karel, Viktor a Jindřich, synové 

Karla Bubely a Josef s Gustavem, z rodové větve Josefa Bubely. Čistý zisk se dělil mezi 

příslušníky rodu Karla Bubely a větev Josefa Bubely.125 

Tovární výroba před první světovou válkou byla poměrně různorodá. Velmi dobře se 

prodávaly kuchyňské nože zvané bosenské a také tabulové nože s širokými čepelemi. 

Tabulové nože tzv. anglické měly hřbet rovný, tzv. německé byly se hřbetem vykrojeným. 

Po první světové válce přišla do módy nová forma, francouzská, jež se vyznačovala úzkou 

čepelí s vykrojeným hřbetem. Nejvíce se prodávaly příbory s čepelí německou, 

v poválečném období byly oblíbené formy francouzského stylu. Po tzv. anglických nožích 

s rovnou čepelí, byla poptávka nízká jak v našich zemích, tak v zahraničí (viz příloha 

č. 14).126  

 

                                                                                                                                                    
zaplatit poplatek (za překročení limitu) firmám, které prodaly méně. Žádná kontrola prodeje však 

neexistovala. SOkA Vsetín, Kronika, s. 111. 
124  SOkA Vsetín, Kronika, s. 113–114. 
125  Čistý zisk se dělil dle následujícího klíče. Větev Karla Bubely vlastnila větší podíl než větev Josefa 

Bubely. SOkA Vsetín, Kronika, s. 118. 
126  SOkA Vsetín, Kronika, s. 113–114. 
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6   PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ 

 

6.1 Tovární poměry za válečného období 

 
V průběhu válečného období se do továrny neinvestovalo. Firma zaznamenala pokles 

výroby, zvláště v letech 1917 a 1918, kdy došlo ke snížení dodávek oceli.127 Hlavním 

artiklem tovární výroby byly doposud kuchyňské a řeznické nože a nejvíce se prodávaly 

dlouhé, silné pracovní nože, vyvážené předně do Uher, Haliče, Vídně. Obchodovalo se 

také s Chorvatskem a s Bosnou a Hercegovinou.128 V Čechách a na Moravě se prodávaly 

hlavně příbory a malé nože. Výroba pro domácí trh však nebyla velká, vzhledem ke 

skutečnosti, že konkurence značně snižovala ceny. Po první světové válce podnik přestal 

s kupováním jakékoliv zboží (i křiváků) a začal s prodejem pouze vlastní výroby.129 

Do konce první světové války byly české země součástí Rakousko–Uherska, jež tvořilo 

jedno celní území a do určité míry i společný trh s 52 milióny obyvateli. Trh monarchie 

představoval výhodné odbytiště pro poměrně rozsáhlý průmysl českých zemí. České země 

byly úzce propojeny nejen s Vídní, Horními i Dolními Rakousy, ale i s německým Saskem 

a Horním Slezskem. V posledních říjnových dnech roku 1918 se rakouská monarchie 

rozpadla a její území bylo rozděleno na sedm států, které nastolily hospodářskou politiku 

s vysokými celními bariérami. Ještě před samotným koncem války byla dne 28. října 1918 

vyhlášena samostatná Československá republika a k ní byla z rozhodnutí mírové 

                                                 
127  Cena oceli přitom rapidně stoupala, což byl jeden z hlavních důvodů, který zapříčinil pokles výroby. 

Dalším faktorem bylo zúžení dělnických řad, kvůli jejich nástupu do vojenské služby (téměř 20 % osob), 

během války se pak jejich počet znásobil. SOkA Vsetín, Kronika, s. 120. 
128  V Uhrách byla hlavní živá sezóna odběru po žních (od července do října), prodej se soustředil hlavně na 

dlouhé řeznické nože. Mezi největší odběratele patřily tyto firmy: M. Grills, Eitzenberger, J. Bettelheim & 

Co., J. H. Goldberger – Parisi – Aruház, David Minkus, Fröhlich & Tsuk, M. Steiner, M. Meizner, Koloszvar, 

Filip Kohn a Co. V Haliči byl živý obchod v období jara, kdy musí židé o velikonočních svátcích používat 

nové kuchyňské potřeby, které přichází do styku s jídlem. Mezi největší zákazníky patřili Matel Feiner, 

Krakov, Samuel Aeker, Lwow. Ve Vídni a alpských zemích mnoho velkých odběratelů firma neměla, zdejší 

obchod zásobily továrny ve Štýrsku.  SOkA Vsetín, Kronika, s. 123–128. 
129  Domácí odběratelé: J. Kosulík,  Liptál, jeden z největších odběratelů, A. Wenke a syn, Jaroměř, Josef 

Ander, Olomouc, Breda a Weinstein. Kuchyňské potřeby: Münzberger a Štěpnička, Praha, Bratří 

Kautský, Praha, J. Albrecht, České Budějovice. V létě zesílila výroba nožů na řepu. SOkA Vsetín, 

Kronika,  s. 126-128. 
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konference připojena ještě Podkarpatská Rus.130 Nově vzniklá Československá republika 

získala 21 % území, 26 % obyvatelstva131 a téměř 70 % průmyslové výroby bývalého 

Rakousko-Uherska.132 Rozpad monarchie přinesl ale i řadu problémů. Značná část 

výrobků, které byly vyváženy do zahraničí, narážela po vzniku samostatného 

Československa na celní bariéry ostatních států a na konkurenční náročnost mezinárodních 

trhů. Tyto podmínky měly ovšem i pozitivní vliv, nutily československé výrobce, aby 

produkovali zboží vyšší kvality, snižovali výrobní náklady a podněcovali modernizaci a 

racionalizaci výroby.133 Proces hospodářské integrace tedy provázel po celé meziválečné 

období silný konkurenční boj o domácí trhy a odbytiště v cizině. Ten se zostřil za 

poválečné krize v letech 1921–1923, kdy se možnosti obchodu ještě značně omezily.134 

Významné pro další ekonomický a sociální rozvoj bylo zastavení odlivu toku peněz do 

Vídně a rakouských zemí (daně, cla, apod.). Systém cel byl vládou upraven tak, že 

základní sazby se násobily zvláštními koeficienty, které byly obzvláště vysoké 

u kovodělných a chemických výrobků. Krátce po celním oddělení byla parlamentem 

uzákoněna měnová odluka, jež byla spojena rovněž s reformou měny. Během války totiž 

došlo k obrovskému znehodnocení peněz.135 

Inflace začala již v roce 1917, inflace dosáhla svého vrcholu v červenci 1920 a ceny 

začaly prudce stoupat ceny. Ty ale brzy snížil vliv konkurence, což se týkalo především 

kuchyňských nožů.136 Teprve počátkem roku 1922 se vlivem příznivě postupující 

poválečné hospodářské obnovy vytvořily podmínky pro překonání inflace a pro stabilizaci 

československé koruny.137 Od roku 1918 navíc neustále rostly mzdy, jejich značný nárůst 

                                                 
130  LACINA, V. – PÁTEK, J.: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti 

Praha 1995,  s.11. 
131  Tamtéž, s. 13. 
132  KUBŮ E. – PÁTEK, J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými 

válkami. Praha 2000, s. 89.    

133  LACINA, V. – PÁTEK, J.: Praha, 1995s. 13. 

134  Tamtéž, s. 15. 
135  Tamtéž, s. 18. 
136  Roku 1921 firma zaznamenala 1921 rekordní zisk 2 018 000 Kčs, SOkA Vsetín, Kronika, s. 136–137. 

137  LACINA, V. – PÁTEK, J.: Praha, 1995s. 19. 
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zaznamenal podnik v období let 1914 až 1921. Řádově se jednalo o několikanásobné 

navýšení.138 

 

6.2 Vznik a počátky firmy Bubela a spol. 

 
Poté, co Jindřich Bubela odešel (pravděpodobně roku 1921, protože již v lednu roku 

1922 byl vymazán z obchodního rejstříku) z podniku139, napadlo jeho bratry Viktora 

a Karla, že by mohli vystoupit z firmy Bratří Bubelové a převzít továrnu na nože sami. Do 

té doby byl však tento krok nemožný, protože v obou podnicích, jak v továrně na výrobu 

nožů, tak v obchodě se dřevem, byli zainteresováni společníci z obou rodinných větví. 

Jednání o rozdělení bylo dovršeno 1. ledna 1922, kdy veřejní společníci, Karel a Viktor 

Bubelovi, vystoupili z firmy Bratři Bubelové a byli vymazáni z obchodního rejstříku 

v Novém Jičíně. Větev Karla Bubely (tj. Karel, Viktor, Ladislav, Ctibor, Růžena 

Kybastová, Marie Boušová) převzala z majetku firmy Bratří Bubelů částku 2 671 449 Kč 

z celkové hodnoty firmy 3 014 449 Kčs.140 

Roku 1923 vznikla nová firma Bubela a spol., továrna na zboží nožířské a ocelové na 

Vsetíně, založená Karlem a Viktorem Bubelou. Za tiché společníky v podnikání přijali své 

sourozence Růženu Kybastovou, Ing. Ladislava Bubelu, Marii Boušovou a Ctibora Bubelu. 

Každý společník participoval 1/6 majetku firmy.141 Firma byla dne 15. července 1922 

registrována u krajského soudu v Novém Jičíně.142 Základní kapitál firmy činil 60 000 Kčs, 

                                                 
138  Po celou dobu trvání firmy bylo v továrně zaměstnáno průměrně 200 dělníků. Výroba se stále 

zdokonalovala, tudíž bylo možno vyrobit se stejným počtem pracovníků více zboží. Během války se 

však jejich počet snížil, řádově asi na 1/3 z původního stavu. Růst mezd byl velmi rychlý, např. za 

nabroušení niklovaného nože dostal dělník roku 1919 částku 6 Kčs, roku 1921 se jednalo již o částku 11, 

13 Kčs Pracovní doba v letech 1897 až 1900 činila 11 hodin denně. V roce 1901 byla snížena na 10 

hodin a od roku 1918 již na 8 hodin. SOkA Vsetín, Kronika, s. 139, 157–158. 
139  Jindřich Bubela jako veřejný společník vstoupil do firmy roku 1913 i se svými bratry, Karlem a 

Viktorem Bubelou. Pobýval v Krakově, při obchodování se dostal do velkých finančních obtíží, které 

mohly způsobit firmě značné potíže, a proto mu bylo navrhnuto jeho odstoupení z firmy. Dne 18. ledna 

1922 byl jako veřejný společník vymazán z obchodního rejstříku. SOkA Vsetín, Kronika, s. 147. 
140  SOkA Vsetín, Kronika, s. 150. 
141   ZAO,  fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, sign. III/14, inv. č. 45; SOkA Vsetín, Kronika, s. 179. 
142  Po převzetí továrny se firma snažila o likvidaci hodnot, které převzala z obchodu se dřevem, aby snížila 

své bankovní dluhy na minimální částku. Likvidaci provedl Karel Bubela. ZAO, fond Bůbela a spol., 

továrna na zboží nožířské, Vsetín,  kart. 1, inv. č. 7; SOkA Vsetín, Kronika, s. 180. 
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kdy každý účastník vložil na účet závodního kapitálu 10 000 Kčs. Vázané vklady 

dosahovaly 600 000 Kč a to bylo opět rozděleno na tak, že každý přispěl 100 000 Kčs. 

Tento vázaný vklad byl každý účastník povinen udržovat ve stejné výši a v případě 

podnikových ztrát jej doplnit na plnou hodnotu. Oběma činným společníkům se za jejich 

práci vyplatilo praecipuum, které bylo stanoveno na 200 000 Kčs ročně. Zisk firmy dosáhl 

roku 1922 částky 334 177,40 Kčs (po odečtení 200 000 Kčs) a každému ze společníků bylo 

vyplaceno 22 362,90 Kčs.143 

Po roce 1922 se vlivem příznivě postupující hospodářské obnovy vytvořily podmínky 

pro překonání inflace a stabilizování hodnoty československé koruny, což představovalo 

důležitou podmínku pro hospodářskou konjunkturu let 1924–1929. Následky deflace 

s sebou nesly i úskalí. České zboží se stalo na světových trzích drahé a export dočasně 

klesal. Bylo proto nutné co nejrychleji snížit výrobní náklady, mzdy i cenovou hladinu.144 

Deflační politika v mzdové oblasti způsobila, že lidé méně nakupovali, a z toho důvodu se 

tolik nevyrábělo. Snížení výroby zase vyvolalo pokles pracovníků to vedlo k vzrůstu počtu 

nezaměstnaných, jejichž počet stále narůstal, a to až do počátku 20. let 20. století, kdy 

dosáhl svého vrcholu.145 

Firma Bubela a spol. tak převzala továrnu ve velmi těžkých dobách, kdy obchodníci 

kupovali často jen to nejnutnější. Podnik dostával pár menších zakázek týdně a sklady 

zůstávaly přeplněny.146 Proto bylo vedení podniku nuceno tovární výrobu v listopadu 

zastavit a propustit dělníky. Na podporu v nezaměstnanosti jim byl ke dni 21. prosince 

1922 rozdělen podpůrný fond.147 

Dřevo potřebné pro výrobu střenek se čím dál tím hůře shánělo, proto firma zakoupila 

v Rokytnici další pozemky, které byly vykáceny a bylo zde vysazeno cca 2 000 třešňových 

sazenic. Stromky se však z části neujaly, výhonky totiž požírali zajíci. 
 Roku 1923 se opět začalo s výrobou, zaměstnáno bylo asi jen 25 dělníků. Měna se ale 

brzy stabilizovala a s ní i obchod. V květnu začaly být sklady poloprázdné, tudíž mohli být 

přijati dělníci pro další výrobu. Začalo se totiž brousit na automatických brusičkách a to  

                                                 
143  Zaznamenaný prodej podniku činil roku 1922 částku 2 167 094. ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží 

nožířské, Vsetín, sign. III/14, inv. č. 45. 
144  LACINA, V. – PÁTEK, J.: c. d., s. 19. 
145  KÁRNÍK, Z.: České země v éře První republiky I. Praha 2002,  s. 229. 
146  SOkA Vsetín, Kronika, s. 182. 
147  Dělnický podpůrný fond byl založen na počátku 20. století. Dělníkům bylo celkem vyplaceno 14 452 Kč. ZAO, 

fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, kart. 1, inv. č. 22; SOkA Vsetín, Kronika, s. 182. 
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vedlo k snížení stavu brusířů.148 Modernizace se dočkal i vodní pohon, v továrně byly 

postaveny nové turbíny. Zvažovalo se, zda postavit jen jednu výkonnější turbínu nového 

typu, která však byla v té době neosvědčená, anebo dvě, které by ale nebyly ekonomicky 

tolik výhodné. Nakonec se rozhodlo pro stavbu dvou vertikálních turbín. Montáž 

elektrického vedení provedla firma Josef Sousedík149 ze Vsetína. Jejich výkon byl 

využíván pro pohon kovárny.150 

Ctibor Bubela roku 1923 prodal svůj podíl, který činil 1/6 hodnoty firmy (za 250 000 

Kčs), včetně svého volného vkladu.151 Jeho odchod z podniku dokládají i záznamy 

z bilanční knihy, kdy ve výkazu ze dne 31. prosince 1924 již jeho jméno nefiguruje na 

seznamu tichých společníků firmy. Lze si také povšimnout, že kapitál Ctibora Bubely 

odkoupili rovným dílem  Karel Bubela a Viktor Bubela. Oba tak zvýšili svůj účet 

závodního vkladu na 15 000 Kčs.152  

Vývoz do zahraničí v tomto období vzkvétal. Byl zaměřen předně na kuchyňské 

a řeznické nože, méně na příbory. Exportovaly se hlavně levné nože. 153  

Hlavní dodavatel ocele, Bratří Böhlerové a.s. Vídeň, začali roku 1923 exportovat 

nerezovou ocel. Poslali zkušební materiál firmě Bubela a spol. a jejich ocel se v tovární 

výrobě osvědčila, a tak z ní začali od roku 1925 vyrábět malé kuchyňské nože. 154 

                                                 
148  SOkA Vsetín, Kronika, s. 184–186. 
149  Josef Sousedík, elektrotechnická továrna. Firma se zabývala výrobou a opravou elektromotorů.  Trh 

Československý. Praha 1928, s. 2551; BALETKA L.: c. d., s. 152–153. 
150  Vodní náhon i vodní kolo sloužily k pohonu, jež byl potřeba na provoz kovárny. Tento vodní pohon byl 

však již od konce 1.světové války ve špatném technickém stavu.Pro nedostatek financí byla investice do 

opravy náhonu a výstavby vodní turbíny stále odkládána. V roce 1924 firma Martínek a Calábek 

z Přerova vypracovala a zrealizovala pro firmu Bubela a spol.  výstavbu dvou vertikálních vodních 

turbín o výkonu 23,6 a 33,5 HP. Turbíny pracovaly s vodním spádem 1, 75 m a byly situovány v nově 

postaveném turbínovém domku. Každá turbína měla vlastní třecí spojku, která umožňovala její 

samostatné odpojení. Mohla tak pracovat jedna či obě dohromady. Turbíny sloužily především jako 

pohon potřebný pro chod kovárny. Současně s výstavbou byly opraveny silně podemleté zdi náhonu. 

Kolaudace proběhla v říjnu 1924. Investice do výstavby (278 000 Kčs) byla vysoká, avšak umožnila 

zvýšit výrobu a provoz nových, výkonnějších strojů a zařízení nutných pro zavedení výroby nožů a 

příborů z nerezové oceli (jejich výroba byla započata od roku 1925. SOkA Vsetín, Kronika, s. 186–190. 
151  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, kart. 1, inv. č. 9. 
152  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, sign. III/14, inv. č. 45. 
153  Obchodovalo se na území Chorvatska, Rumunska, Baltských států, Bulharska, aj. SOkA Vsetín, Kronika, s. 

194-195.   
154  SOkA Vsetín, Kronika,  s. 196. 
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Koncem roku 1924 byl znovu založen dělnický podpůrný fond (starý byl dělníkům 

rozdělen v roce 1922). Přidělováno bylo průměrně ročně 3 000 Kčs.155 O vyplácení podpor 

z fondu rozhodoval závodní výbor, ovšem se schválením vedení.156 
 

6.2.1 Sdružení nožířského průmyslu a jeho kartel 
 

Z iniciativy Karla Bubely bylo dosavadní volné sdružení československého nožířského 

průmyslu ustaveno pod názvem „Sdružení československých továren na nožířské zboží 

v Praze“.157 Členy byli Bubela a spol., Jakob Dittrich,158 Bratři Lobochowitz,159 Industria, 

nožířské družstvo,160 Hugo Komporday,161 Josef Wlaslowitz;162 později byl do skupiny 

ještě přijat JUDr. Stanislav Bublík.163 Předsedou byl zvolen Karel Bubela, který také vedl 

celou agendu. Důvodem vzniku sdružení byla především jednota vystupování v otázkách 

týkajících se nožířského průmyslu, celních jednání, dovozu materiálu, aj.164  

                                                 
155  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, kart. 1, sign. III/14, inv. č. 45; ZAO, fond 

Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, kart. 1, inv. č. 22; SOkA Vsetín, Kronika, s. 197. 
156  SOkA, Vsetín, Kronika, s. 198. 
157  SOkA, Vsetín, Kronika, s. 204. 
158  Jakob Dittrich, továrna na ocelové zboží, se zabývala výrobou jídelních příborů a dlouhých nožů. 

Exportovala také do zahraničí, např. Vídeň, Budapešť, Krakov, Bělehrad, Athény, Riga, Hamburk, Paříž. 

Obchodní a živnostenská komora, Trh Československý, s. 1919. 
159   Firma Bratři Libochowitz (Česká Lípa)  byla založena roku 1895. Zaměstnávala okolo 120 dělníků a její 

výrobní program čítal nůžky, stolní příbory (solingenský způsob), kuchyňské nože, louskáčky na ořechy 

aj., Tamtéž, s. 1281. 
160  Industria (Slovenská Lupča), továrna na nože různého druhu a nůžek na stříhání ovcí, která vyvážela do 

Maďarska, Tamtéž, s. 2296. 
161  Hugo Komporday (Štos), továrna na nože založená roku 1862. Tamtéž, s. 2343. 
162  Josef Wlaszlovits (Štos), továrna na nože a ocelové výrobky, která byla založena roku 1803. Tamtéž, s. 

2343. 
163  Jan Jarošek založil v Hošťálkové firmu „Moravský průmysl ocelového zboží Jarošek a spol.“. Jednalo se  

malou továrnu na výrobu nožů a jídelních příborů. Produkce byla zahájena roku 1926 a čítala 11 dělníků. 

O dva roky později firmu koupil majitel velkostatku JUDr. Stanislav Bublík. JUDr. Stanislav Bublík 

provozoval firmu s názvem Továrna na ocelové zboží Bublík S. v Hošťálkové u Vsetína. Výroba byla 

soustředěna na nožířské zboží obyčejné i nerezové (příbory, nože zelinářské, kuchyňské, rozkrajovací 

aj.), výrobní program obsahoval více než 1 000 druhů různé jakosti. Mezi hlavní odbytiště jejich zboží 

patřila Morava, Čechy, Slovensko, Baltské státy aj. ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, 

Vsetín, kart. 4, inv. č. 49; BALETKA L.: Historie a současnost podnikání na Vsetínsku, 

Valašskomeziříčsku a Rožnovsku, s. 150. 
164  SOkA Vsetín, Kronika, s. 204. 
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Na trhu však bylo mnoho firem a v Československé republice brzy vznikla nadvýroba. 

Ta měla za následek permanentní snižování cen zboží. Nože a příbory byly navíc vyráběny 

stále lehčí a jejich kvalita klesala. V období let 1922 až 1928 byly ceny nožů u obyčejných 

příborů sníženy až o 48 %, ceny niklovaných příborů o 40 %.165  

Aby se zabránilo dalšímu cenovému poklesu zboží, od roku 1928 se jednalo o cenové a 

odbytové dohodě. Jednáním byla pověřena firma Omnia a.s. Praha. Byl tak vytvořen 

kartel, do kterého vstoupili všichni členové nožířského sdružení.166 Výrobky byly 

rozděleny na dvě kategorie. Do I. kategorie patřily nože a příbory s dřevěnými držadly od 

všech zúčastněných firem a II. kategorii tvořily niklované příbory, jejichž výrobou se 

zabývali Bubela, Dittrich, Libochovitz.167 V důsledku cenové a odbytové dohody zboží 

podražilo, nože a obyčejné příbory o 20 %, niklované příbory o 16 %. Bubelům se ale 

zdála přidělená kvóta nízká (již v prvních měsících kartelu dodali více zboží, než jim 

příslušelo). Od května 1930 se snažila Omnia přidělovat zakázky spíše firmám, které byly 

v prodeji pod svou kvótou (Industria, Wlaslowits, Bublík, Komporday), čímž se Bubelům 

zmenšil prodej a ti se tím proto cítili velmi poškozeni. Uvedené firmy navíc dodávaly své 

výrobky i „starým“ odběratelům firmy Bubela a spol., čímž pak Bubelové přicházeli o část 

svých zakázek. Kartel skončil 30. dubna 1931.168 

Sdružení vydalo společný katalog, ve kterém byly nože rozděleny dle druhů, např. nože 

zelinářské, kuchyňské atd., ty se ještě dále dělily na poddruhy, dle různé délky čepele. 

Jednotlivé firmy měly v přehledné tabulce uvedené vlastní označení výrobků s příslušnými 

cenami.169 

Prodej nerezavějících příborů se rok od roku zvyšoval a firma začala odebírat 

nerezovou ocel také od podniku Firth & Sons z Sheffieldu. Jejich materiál se osvědčil, 

ceny byly přijatelné a obchod probíhal hladce. Koncem roku 1929 již továrna vyráběla 

4 druhy příborů z nerezové oceli. Zboží se začalo označovat níže uvedenou anglickou 

značkou.170 V doplňující příloze je uveden nový ceník pro výrobky z nerezové oceli.171 

                                                 
165  Např. kuchyňský nůž stál roku 1922 92 Kčs, avšak roku 1928 již pouhých 50 Kčs. U niklovaného příboru se 

jednalo o částku 135 Kčs z roku 1922, ale roku 1926 již o 80 Kčs. SOkA Vsetín, Kronika,  s. 217. 
166  Firma Omnia a.s. Praha vedla několik kartelů. SOkA Vsetín, Kronika,  s. 217.  
167  SOkA Vsetín, Kronika, s. 218. 
168  SOkA Vsetín, Kronika, s. 219–221.  
169  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, kart. 5, inv. č. 51. 
170  SOkA Vsetín, Kronika, s. 226–227.  
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Obr. č. 4: Označení na produktech firmy Bubela a spol. (zdroj SOkA Vsetín, Kronika) 
 

Odběratelé často žádali také jídelní a kávové lžíce, ale ty firma bohužel nevyráběla. Situace 

se změnila roku 1932: továrna zavedla výrobu lžic, a tím se zvýšil odbyt (výhodou totiž bylo 

dodávat úplné příbory se vším příslušenstvím). Započali rovněž i s výrobou dětských příborů, 

které se prodávaly v papírových kazetách a obsahovaly nůž, vidličku a lžičku.172  

Na počátku 30. let 20. století byla také zaznamenána poptávka po chromovaných 

příborech. Zprvu se příbory posílaly chromovat do dílny v Brně, později však chromování 

prováděli dělníci sami. Viktor Bubela však předvídal, že tato móda nebude mít dlouhého 

trvání. Poptávka po tomto druhu zboží časem ustala a trh ohlásil návrat k příborům 

nerezavějícím (slabý povlak chromu se totiž brzy opotřeboval a příbory pak rezavěly). 173 

V továrně pracovalo zhruba v první čtvrtině 20. století zhruba 180 zaměstnanců, z čehož se 

počet mistrů pohyboval v rozmezí 18 až 20 osob. O stavu domácích dělníků záznamy nejsou. 

Od 30. let nastala změna ve výrobě a domácí dodělávání bylo zastaveno.174 

V září roku 1929 firma započala s rozšiřováním svých poboček a založila továrnu 

Bubela iSKa v Polském Těšíně.175  

                                                                                                                                                    
171  Ceník nerezového zboží byl vydán čtyřlistový a obsahoval: 13 druhů různých kuchyňských nožů, 7 

druhů příborů, 3 druhy lžic, 1 pár rozkrajovacích příborů a 2 čepele (tabulové a desertní). SOkA Vsetín, 

fond Bubela (nezpracováno), ceník; SOkA Vsetín, Kronika, s. 230. 
172  SOkA Vsetín, Kronika, s. 233–234.  
173  SOkA Vsetín, Kronika, s. 241–242.  
174  SOkA Vsetín, Kronika, s. 269. 
175  Důvod vzniku firmy byl především ten, že Bubelové měli značný zájem na obchodu s Polskem, na 

Vsetíně měli přebytečné stroje, které se mohly využít právě v nové továrně. Daňové poměry zde byly 

příznivější, např. neexistovala zde daň výdělková. Navíc se obávali konkurence ze strany továrny 

v Hošťálkové. Dne 16. září 1929 (registrovaná 21. září) vznikla obchodní společnost Bubela i Ska 

(Fabrika vyrobów nožowniczych i stolowych Cieszyn). Základní kapitál složili tři společníci (40 % 

Karel Bubela 12 000 Zl., 40 % Viktor Bubela 12 000 Zl., 20 % Gustav Obraczay 6 000 Zl.), kterou 

zastupovali vždy dva společníci dohromady. Dne 1. května byl spuštěn provoz továrny a někteří 

z vsetínských dělníků zde byli posláni jako instruktoři výroby. Většina z nich se pak vrátila po 3–6 

měsících zpět. Zpočátku bylo zaměstnáno asi 40 dělníků (později pak firma zvýšila počet zaměstnanců 

na 90). Bilance firmy nebyla nijak závratná, vznikalo hodně „zmetků“, než se dělníci naučili na strojích 

pracovat. V červenci roku 1931 byl vydán první ilustrovaný ceník, ve kterém bylo zavedeno číslování 
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Konjunkturu československé ekonomiky druhé poloviny 20. let vystřídala velká 

hospodářská krize. Projevila ke konci roku 1930 a postihla průmysl prakticky ve všech 

jeho sférách.176 Byla podstatně hlubší než ty předcházející. Průmyslová výroba v zemi se  

roku 1933 snížila průměrně o 50 %.177 Na počátku 30. let klesl firmě prodej asi o 30 % 

(oproti předešlému roku) a její zisky byly nepatrné, protože ceny po zrušení kartelu silně 

poklesly.178 Závodní kapitál pěti účastníků zůstával roku 1931 stejný (60 000 Kč), vázaný 

kapitál („starý“) činil 1 200 000 Kčs Karel po 30 000 Kčs, taktéž Viktor, zbylí po 20 000 

Kčs), k němuž ještě přibyl kapitál stabilizační, jež činil 1 560 000 Kč. Téhož roku firma 

vykázala zisk 257 130, 27, ale ten nebyl oproti letem minulým nijak závratně 

vysoký.179Firma si nechala dne 14. března 1933 registrovat v obchodním rejstříku 

v Olomouci značku Nero, jíž označovali nejběžnější nerezové příbory. Používali ji však 

málo.180 Změna nastala i v dodávkách nerezové oceli: ocelárna Brukskoncern (Švédsko) 

podala firmě nabídku na její odběr o 30 % levnější, než byla od firmy Firth. Podnik 

nabídku přijal a začal ocel odebírat od Brukkoncernu.181 Započato se také s výrobou 

krabic, hlavně pro levné příbory na export (krabice tak vyšly levněji než kupované).182 

                                                                                                                                                    
dle vsetínského značení a zboží bylo označeno i stejnou tvární značkou, jež byla v Polsku dobře 

zavedena. Roku 1934 byl do továrny přijat Jiří Bubela jako praktikant a později byl přeložen na Vsetín. 

Dle zápisu v obchodním rejstříku krajského soudu v Těšíně ze dne 12. února 1936 byli Karel Bubela a 

Gustav Obraczay (ten již 4 roky společníkem nebyl) jako společníci vymazáni. Současně do firmy 

vstoupili Růžena Kybastová, Ing. Ladislav Bubela, Marie Boušová, kteří se v továrně finančně podíleli 

od jejího počátku. Ještě přistoupili Josef Obraczay a Josef Jandal. Na závodním kapitálu, který činil 

42 000 Zl., se podíleli následně: Viktor Bubela (12 000 Zl.), 5 ostatních společníků (30 000 Zl.). 

V polovině třicátých let bylo zlevněno zboží o cca 20 % oproti cenám z počátku výroby. 

V předválečném období nastal opět další pokles cen výrobků. V době války továrna neutrpěla větších 

škod, německé okupační úřady se zajímaly jen o to, zda podnik nepatří Polákům či židům. Dále pak 

nečinili problémy. Poválečným vývojem byla továrna znárodněna. SOkA Vsetín, Kronika, s. 315–357. 
176  LACINA, V. – PÁTEK, J.: c. d., s. 73. 
177  KÁRNÍK, Z.: c. d. II., s. 35–36 . 
178  SOkA Vsetín, Kronika, s. 230. 
179   ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín, sign. III/13, inv. č. 44. 
180  Kronika uvádí datum 15. března 1933, avšak v odpověďi obchodní živnostenské komory v Olomouci 

č. 31.935/IX  je uvedeno datum 14. březena 1933. ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, 

Vsetín, kart. 1, inv. č. 11; SOkA Vsetín, Kronika, s. 239–240. 
181   SOkA Vsetín, Kronika, s. 252; ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,  kart. 4, inv. č. 

49.  
182   SOkA Vsetín, Kronika, s. 252. 
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6.3 Hospodářská krize 
 

Po zrušení nožířského kartelu klesly ceny zboží z obyčejné ocele o 40 % (byly tak nižší 

než před uzavřením kartelu) a i nerezové zboží bylo stále levnější (viz. tabulka č. 1, kde je 

uveden pokles cen po zrušení kartelu). Po krátkém jednání se dohodli členové „Sdružení 

československých nožířských továren“ na zdražení nožířského zboží o 10 %.183 

Roku 1935 nastaly změny ve vedení podniku. Vystoupil z něho Karel Bubela (kronika 

uvádí jako důvod jeho finanční problémy, které by mohly zasáhnout i podnik). Tentýž rok 

zažádali společníci o jeho vymazání z obchodního rejstříku.184 V důsledku této změny byl 

navýšen závodní kapitál u veřejného společníka Viktora Bubely z 15 000 Kčs na 24 000 

Kč a u tichých společníků Ladislava Bubely, Růženy Kybastové a Marie Boušové z 10 000 

Kčs na 12 000 Kčs. Celková hodnota kapitálu tak zůstala nezměněna. Se zpětnou platností 

ke dni  1. ledna 1934 vstoupili dosavadní tiší společníci do firmy jako společníci veřejní.185 

Od roku 1930 do 1939 můžeme na grafu pozorovat rozvoj hodnot firmy, mimo oblast 

závodního kapitálu, který zůstal nezměněn (viz. tabulka č. 2).186 
 

6.3.1 Spor o nerezovou značku „Antirust“ 
 

Podnik doposud neměl vhodnou značku pro označování nerezového zboží, proto si dne 

8. prosince 1936 nechal u Obchodní komory v Olomouci zaregistrovat označení 

„Antirust“. Zanedlouho na to však byl podnik kontaktován advokátem firmy Sandrik 

(továrna na stříbrné a kovové výrobky, Dolní Hamry). Ten ve svém dopise ze dne 

18. prosince 1936 sděloval, že jeho mandátní firma má od roku 1927 chráněno podobné 

označení, které je snadno zaměnitelné. Z tohoto důvodu žádali podnik bratrů Bubelů 

o okamžité stažení výrobků z prodeje, jinak na ně bude podána žaloba.187 Bubelové se 

s firmou finančně vyrovnali a svou registraci na značku u Obchodní komory zrušili.188 

V říjnu roku 1938 se odtrhly Sudety a tím se odstranila i konkurence z České Lípy. 

Oblasti Karlových Varů se také ocitly mimo oblast celní hranice Československa 

                                                 
183   SOkA Vsetín, Kronika, s. 257. 
184   ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,   kart. 1, inv. č. 10. 
185   ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,   kart. 1, inv. č. 9. 
186   ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,   sign. III/I, inv. č. 32. 
187  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,  kart. 1, inv. č. 5 a 6. 
188  SOkA Vsetín, Kronika, s. 256. 
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a nemohly tak dále konkurovat.189 Po celý rok 1938 byl tak obchod s nožířským zbožím 

velmi činný (ceny navíc opět značně poklesly) a firma ani nestačila zboží dodávat.190 

Výroba opět navýšila svůj obchodní artikl např. o skautské nože, kleště na cukroví, 

škrabky na brambory. 

V únoru 1939 byla uzavřena smlouva s Poldinou hutí na dodávky nerezavějící oceli, 

přičemž Poldina huť přistoupila na ceny aktuální v Norsku a ve Švédsku.191 Během konce 

30. let 20. století vznikl na trhu nedostatek kovů (niklu, mosazi, zinku aj.), proto se na 

továrnu obrátila firma Galvatechna, aby jim dodávala zpět odpady z těchto kovů, jež 

vznikly při výrobě.192  

 

 

 

 

                                                 
189  Pohraniční území se stalo na základě mnichovského diktátu součástí Velkoněmecké říše. Okupací 

získalo Německo podstatnou část českého průmyslového potenciálu, tzv. Sudety náležely k nejvíce 

industrializovaným teritoriím v Evropě, což postavilo Československo do značné závislosti na Německu. 

LACINA, V. – PÁTEK, J.: c. d., s. 189. 
190  Např. kuchyňský nůž stál roku 1931 průměrně 120 Kč, roku 1936 však poklesla jeho cena na 64 Kč. 

SOkA Vsetín, Kronika, s. 257. 
191  Jednalo se o ceny, které byly cca o 30-40 % nižší než platné ceny v Československé republice a 

Německu. SOkA Vsetín, Kronika,  s. 267. 
192  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,   kart. 4, inv. č. 49. 
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7   OD VÁLEČNÝCH ZAKÁZEK KE ZNÁRODNĚNÍ 

 

7.1  Nástin poměrů v období protektorátu  

 
Nejdůležitějším úkolem v období protektorátu bylo zajistit továrně stálý provoz.193 

Firma se snažila předzásobit, a proto kupovala ve zvýšené míře suroviny potřebné pro 

výrobu.194 

Přidělování potřebných složek pro výrobu se dělo prostřednictvím průmyslové 

organizace.195 V Protektorátu Čechy a Morava byla vládním nařízením z března 1939 

zavedena správa hospodářských podniků, která na nimi vykonávala dozor. Příkazy 

z celoříšského nebo protektorátního centra určovaly podnikům výrobní program, 

přidělovaly zakázky, suroviny, polotovary a paliva, rozhodovaly o zásobování a odbytu či 

o zaměření investic. Pomocnými orgány státu byly tzv. ústřední svazy budované ve všech 

odvětvích národního hospodářství. Direktivní státní řízení průmyslu se podřizovalo 

požadavkům válečných potřeb.196 Dne 23. června 1939 vydala Říše nařízení o nucené 

organizaci a průmyslové podniky tak musely vstoupit do Ústředního svazu průmyslu. Ten 

byl posléze rozdělen na 23 odborných skupin. Skupina, do které se řadila firma Bubela 

a spol., nesla označení č. IX. a sdružovala okruh zboží z železa, oceli a kovů. Ve skupině 

vznikly dále ještě podskupiny. Bubelům byla přidělena XI. kategorie pro „Výrobu ze 

železa, ocele a plechů“. Ta se dále dělila na 7 oborů, z nichž ve 3. oboru byl organizován 

průmysl nožířský.197 V dubnu roku 1940 byl Viktor Bubela jmenován předsedou odboru 

a musel složit přísahu věrnosti Vůdci Adolfu Hitlerovi.198 

Hospodářská skupina přidělovala firmě na každý kvartál počet výrobků, které smí vyrobit. 

Příděly nebyly malé a v I. kvartále firma dokonce ani nestačila tolik zboží dodat.199 Členské 

příspěvky ve skupině byly poměrně vysoké, podnik zaplatil do konce roku asi 11 000 Kčs.200 

                                                 
193  SOkA Vsetín, Kronika, s. 1. 
194  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,  kart. 4, inv. č. 32; SOkA Vsetín, Kronika, s. 50. 
195 Za první republiky byla firma členem Svazu československých průmyslníků (vznikl také částečnou 

zásluhou Karla Bubely), kde byla vytvořena sekce nožířského průmyslu. Jednalo se však o sdružení 

dobrovolné. SOkA Vsetín, Kronika, s. 1. 
196  GERŠLOVÁ, J. – SEKANINA, M.: Lexikon našich hospodářských dějin 19. a 20. století. Praha 2003, s. 46. 
197  SOkA Vsetín, Kronika s. 1. 
198  Změna v předsednictví nastala v květnu, kdy byl do vedení zvolen Jiří Bubela. SOkA Vsetín, Kronika, s. 3. 
199  SOkA Vsetín, Kronika, s. 7–8. 
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Hospodářská skupina měla ve své kompetenci tzv. odšrotovací akce, kdy továrny 

musely odevzdat všechno staré železo. Toto opatření se však netýkalo šrotu z běžné 

výroby, který se vykazoval zvlášť a jehož množství se muselo jednou měsíčně hlásit.201 

Stav zásob byl neustále kontrolován, firma se proto snažila suroviny upravovat tak, aby se 

nemusely hlásit (ocelové tyče, potřebné k výrobě nožů, dělníci krájeli na kratší kousky, 

potřebné k výrobě nožů, které se již nepočítaly do surovin, nýbrž do polotovarů).202 Další 

snaha o záchranu před odevzdáním, tentokráte nerezavějící oceli, spočívala v tom, že firma 

Bubela uzavřela s firmou Kotvo (Zlín) fiktivní uzávěrku na vývoz nerezavějícího zboží 

(cca 12 tun), avšak toto množství si ponechali.203 Od roku 1939 byly navíc zatajovány 

zásoby polotovarů, jejichž hodnotu odhadl Viktor Bubela o cca 1 000 000 Kčs vyšší než 

bylo udáváno v inventuře.
204 

Firmě ve válečných letech dodávala ocel předně Poldina huť (továrnu také po celou 

dobu zásobovala i konickou ocelí), pak i Brukskoncernen nebo firma Böhler. Dodávka 

nerezavějící oceli s Poldinou hutí byla uzavřena již za první republiky a v prvních 

válečných letech byla dostačující, avšak roku 1942 přestala.205  

 

7.2 Technické inovace ve výrobě a válečné hospodaření v podniku 
 

 

Roku 1938 se přistoupilo k modernizaci ve výrobě, kdy bylo pořízeno značné množství 

strojů, např. brusička s elektrickým pohonem nebo nový fikční lis, který měl tu výhodu, že 

umožnil lisovat více jídelních lžic najednou, což zlevnilo jejich výrobu.206 Vyměněn byl i 

parní stroj, který byl v provozu od konce 90. let 19. století., protože byl po celou dobu 

svého fungování značně přetěžován.207 Nový parní stroj byl objednán roku 1939 

u Škodových závodů, ty jej však dodaly až v květnu následujícího roku.208 Modernímu 

                                                                                                                                                    
200  SOkA Vsetín, Kronika, s. 4; ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,   kart. 4, inv.  č. 34. 
201  SOkA Vsetín, kronika, s. 8. 
202  SOkA Vsetín, Kronika, s. 9–10. 
203  SOkA Vsetín, Kronika, s.  10. 
204  SOkA Vsetín, Kronika, s.  49–50. 
205  SOkA Vsetín, Kronika, s. 12–13. 
206  SOkA Vsetín, Kronika, s. 266. 
207  SOkA Vsetín, Kronika, s. 268–269. 
208  Roku 1939 tak pohon továrny zajišťoval parní stoj (o výkonu 250 HP), dva kotle (100 m2, 9 Atm), dvě 

turbíny, dvě dynama, 21 elektromotorů a jeden měnič proudu. Celkové vybavení (nástrojářské a 

galvanické dílny, kovárny a kalírny, lisovny, brusírny, leštírny, svařovny a dřevoobráběcího vybavení,  
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vybavení a navýšení výroby se muselo přizpůsobit i zaměstnanecké zázemí, pracovalo zde 

již přibližně 220 pracovníků (v letech 1923–1934 byl průměrný stav okolo 180 osob).209  

Na jaře roku 1939 bylo přijato více dělníků, aby bylo možno zajistit výrobu pro četné 

objednávky (viz. tabulka č. 4).210 Silné propouštění dělníků nastalo roku 1943 v důsledku 

„výběru lidí pro Říši“, kam byli posíláni mladí svobodní lidé. 211 

Nedílnou součástí válečného hospodářství bylo státní řízení cenové a mzdové politiky. 

Ceny výrobků a mzdy byly určovány a kontrolovány státními orgány. Mzdová politika 

byla přímo podřízena protektorovi, stávky a vyjednávání o výši mezd byly zakázány.212 

Mzdy dělníků byly za doby protektoráty zvýšeny průměrně o 50 %.213 

V listopadu roku 1940 byla zavedena celní autonomie mezi Říší a Protektorátem Čechy 

a Morava. Zrušením celní hranice se českému trhu otevřelo rozsáhlé odbytiště, ale zároveň 

byl zbaven ochrany vnitřního trhu před konkurencí od preferované německé výroby.214  Za 

jiných okolností by se firma na trhu uchytila podstatně hůře, ale na říšském trhu zavládl 

nedostatek dělníků a také zboží. Nouze o příbory byla čím dál větší, denně chodili do 

továrny obchodníci, kteří se snažili ovlivnit uspíšení dodávek. Dodací lhůty se pohybovaly 

okolo 5–6 měsíců.215 V srpnu 1941 byla celková výroba nerezavějícího zboží omezena  na 

15 % (dle výroby v roce 1939).216 Od počátku roku 1943 se směly vyrábět jen čtyřdílné 

soupravy jídelních příborů z uhlíkové oceli – nůž, vidlička, jídelní a kávová lžíce. Vše 

v jednoduchém provedení. Všechno ostatní zboží bylo zakázáno (dezertní příbory aj.). 

Niklovat se mohlo jen na zvláštní povolení, to však firma dostávala. Nerezavějící zboží se 

již nesmělo vyrábět. V březnu 1944 došlo k druhému značnému omezení výroby 

                                                                                                                                                    
kartonáže) činilo 29 pohonných strojů, 103 strojů obráběcích a pomocných, 2 galvanická zařízení a 12 

pecí. SOkA Vsetín, Kronika, s. 56–57, 277–279. 
209  Počet dělníků navýšen průměrný počet 200 osob, kdy značně vzrostl např. počet leštičů, protože výroba 

nerezových příborů vyžadovala mnoho leštičských prací. Naopak pokles počet dodělávačů, vzhledem ke 

snížení výroby zboží s dřevěnými držadly. SOkA Vsetín, Kronika, s.  s. 269. 
210  Lidé pravděpodobně očekávali, že začnou stoupat ceny, a proto se chtěli předzásobit. Denně přicházely 

požadavky na dodávky zboží, které chtěli mít dodáno co nejdříve. SOkA Vsetín, Kronika, s. 34. 
211  SOkA Vsetín, Kronika, s. 26. 
212  GERŠLOVÁ, J. – SEKANINA, M.: c. d., s. 407. 
213  Např. kvalifikovaní řemeslník byl v březnu roku 1939 za 1 hodinu práce odměněn v řádovém rozmezí 2, 60 – 4 

Kčs. V dubnu roku 1940 za stejnou dobu práce dostal 4, 40 – 6, 45 Kč. SOkA Vsetín, Kronika, s. 28, 30. 
214  GERŠLOVÁ, J. – SEKANINA, M.: c. d., s. 407. 
215  SOkA Vsetín, Kronika, s. 36. 
216  SOkA Vsetín, Kronika, s. 22. 
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pracovních nožů. Bylo povoleno vyrábět dohromady jen 65 různých typů kuchyňských, 

zahradnických, řemeslnických a řeznických nožů, prakticky s jednou délkou čepele.217 

Nejvyšší nákup surovin a výlohy byly zaznamenány roku 1939 (o 1 900 000 Kčs vyšší 

než v roce 1938), ale každým rokem klesaly. Prodej zboží se v roce 1939 se zvýšil o více 

než 1 500 000 Kčs oproti předešlému roku. V letech 1940 a 1941 byl pak přibližně stejný. 

Od roku 1942 poklesl, prodávalo se hlavně levnější zboží.218 Zisky ve čtyřicátých letech 

20. století činily cca 15–18 % z obratu.219 

Aby se šetřily malé zásoby uhlí, tovární pohon začaly zase v březnu roku 1945 pohánět 

vodní turbíny, původně zřízeny roku 1923. Dílny tak pracovaly na směny, první od 6 do 14 

hodin a druhá od 14 do 22 hodin. Síla turbín však nebyla dostačující, proto si ještě vypomáhali 

elektrickým proudem z městské elektrárny.220 Do období tzv. třetí republiky si firma zachovala 

poměrně značné zásoby hotového a polohotového nerezavějícího zboží, ale to v inventurách 

nebylo hlášeno a ani uváděno. Viktor Bubela se po celou dobu obával, aby se to nevyzradilo. 

Tato rezerva byla určena pro poválečné léta, kdy se všeobecně očekávaly ztráty.221 

V průběhu okupace bylo při několika vlnách zatýkání na Vsetíně uvězněno přes 500 

osob, z nichž 150 zahynulo.222 Ani továrna se těmto následkům války nevyhnula, přišla 

o tři zaměstnance. Na počest jejich památky byla vyrobena deska. Nachází se v komplexu 

firmy, na bývalé úřednické budově, ve které byl uložen archiv a nacházela se zde také 

účtárna, na níž je napsáno: 
 

„Za nacistického běsnění položili svůj život za vlast naši spolupracovníci: 

Richard Zezulka † 7. XI. 1941 

Emil Kotrla † 22. IV. 1942 

Josef Gebauer † 2. VIII. 1942 

Na věčnou paměť! 

Osazenstvo nožírny“.223 

 

                                                 
217  SOkA Vsetín, Kronika, s. 23. 
218  SOkA Vsetín, Kronika, s. 50–51. 
219  SOkA Vsetín, Kronika, s. 56. 
220  SOkA Vsetín, Kronika, s. 16. 
221  SOkA Vsetín, Kronika, s. 24. 
222  BALETKA, L.: Okres Vsetín, s. 90. 
223  Stávající stav budovy; SOkA Vsetín, Kronika, s. 88. 



 
  

47 

7.3 Osvobození Vsetína a poválečné období 

 
Už na počátku května navázali partyzáni224 styk s jednotkami 1. československého 

armádního sboru v Javornících. Jejich spolupráce vyvrcholila dne 4. května v lidové 

povstání. Nedostatečně vyzbrojené skupiny povstalců však ovládly jen určité části města. 

V odpoledních hodinách bylo město Vsetín bez větších bojů či ztrát na životech 

osvobozeno.225 Továrna rovněž nezaznamenala žádné škody a již 15. května byla 

obnovena výroba.226 

V době tzv. třetí republiky se správy ujal revoluční výbor, který vznikl již před 

osvobozením. Dne 8. května v továrně vznikl závodní výbor. Vedení továrny svěřil  

Viktoru Bubelovi, jenž byl členem závodní rady.227 Výrobní bilance za měsíc květen činila 

jen cca 900 tuctů příborů. Normální výroba za stejný časový úsek však čítala cca 4000 

tuctů. Export prozatím ještě nefungoval, dráhy ani pošta zásilky nepřijímaly.228 

Bezprostředně po skončení války se ocitlo československé hospodářství v těžké situaci, 

protože utrpělo značné materiální a finanční škody. Průmysl, doprava, zemědělství aj. bylo 

velmi narušeno především kvůli militarizaci, která ekonomicky deformovala průmysl. V 

mnoha podnicích byla zastavena výroba, některé byly úplně zrušeny nebo zničeny. Bylo 

tedy nutné ekonomiku urychleně uvést do chodu, převést zbrojní výrobu na mírovou a 

zabezpečit zaměstnanost obyvatelstva.229 

Nová vláda republiky, jejíž hlavní posty ovládali komunisté, se starala hlavně 

o sociální reformy a dělnictvo tak nabylo značného vlivu. Závodní rada, volená na 

shromáždění zaměstnanců, se stala důležitou složkou závodu. Zaměstnanci byli přímo 

vyzýváni, aby zakládali tyto orgány a „uskutečňovali kontrolu nad výrobou a vedením 

podniku“.
230

 Po válce zavládla velká poptávka po zboží, zákazníci žádali nerezavějící 

příbory, ale jejich prodej nebyl uvolněn. Výjimku tvořil (s povolením ministerstva 

průmyslu) prodej pouze pro nemocnice, závodní kuchyně apod. Ještě válečný rok 1945 byl 

                                                 
224  BALETKA, L.: Okres Vsetín, s. 90–91. 
225  SOkA Vsetín, Kronika, s. 101–102.  
226  SOkA Vsetín, Kronika, s. 102. 
227  SOkA Vsetín, Kronika, s. 103–104. 
228  Několik firem si však přijelo pro zboží nákladními auty. SOkA Vsetín, Kronika,  s. 105. 
229  ČAPKA, F. – VACULÍK, J.: Nástin českých dějin 20. století. Brno 1999, s. 116. 
230  ERBAN, E. – DVOŘÁK, A.: ÚRO v pražském povstání, Praha 1946, s. 54; PRŮCHA, V. a kol.: 

Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992 II. Brno 2004–2009, s. 71. 
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ztrátový. Finanční bilanci si firma vylepšila v letech 1946–1947, a to hlavně díky zásobám 

zboží z dob protektorátu, které bylo prodáno za nové, vyšší ceny.231  

 

7.4 Znárodnění podniku a konec výroby  
 

Po únorovém převratu byl začátkem března závod znárodněn (se zpětnou platností od 

1.1.1948). Národní správou byla pověřena firma Zbrojovka, národní podnik v Brně.232 

Nedlouho na to byla továrna začleněna do národního podniku Sandrik Bratislava. 233 

Zavedená správa ještě neznamenala vyvlastnění majetku, vlastníkům však znemožňovala 

právo s ním disponovat. 234  

Roku 1949 byla provedena reorganizace kovoprůmyslu a jeho rozdělení do několika 

skupin. Nožířský průmysl byl zařazen do Československých závodů lehkého 

kovoprůmyslu (ČZLK). Současně byla rozdělena i firma Sandrik, Bratislava.235 Do konce 

roku 1950 pak mělo být z nařízení ministerstva průmyslu ve všech kovopodnicích 

zavedeno socialistické podnikové hospodářství.236 Roku 1951 bylo usneseno, že závod 

převezme i se zaměstnanci národní podnik Moravské elektrotechnické závody (MEZ na 

Vsetíně).237 Do dne 31. prosince bylo prodáno a odesláno veškeré hotové zboží. 

Nedohotovené výrobky byly odeslány do polosesterských závodů. MEZ převzal veškeré 

pozemky, tovární budovy, obytné domy, parní stroj a kotel, vodní turbíny i příslušný 

inventář, uhlí, oleje aj. Likvidace podniku byla skončena dne 17. března 1951.238 Tímto 

datem končí mé sledování podniku. 

                                                 
231  SOkA Vsetín, Kronika, s. 5. 
232  Národním správcem byl jmenován Bohuslav Jašek. ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, 

Vsetín,  kart. 1, inv. č. 17. 
233  ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín,   kart. 1, inv. č. 18. 
234  PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, 2 díl, s. 71. 
235  Závody vyrábějící nože a příbory byly rozděleny na 3 podniky: český, moravský a slovenský Sandrik. 

SOkA Vsetín, Kronika, s. 10. 
236  SOkA Vsetín, Kronika, s. 23. 
237  BALETKA, L. a kol.: Vsetín, město a čas. Vsetín 2008, s. 138. 
238  SOkA Vsetín, Kronika, s. 30. 
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8 ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo postihnout vývoj firmy  Bubela a spol., firma na výrobu nožů, 

která byla během své dlouholeté existence důležitým střediskem řemeslné výroby na 

Valašsku. Snažila jsem se podchytit a nastínit nejdůležitější okamžiky její činnosti.  

Továrna svou 67letou činnost ukončila v březnu 1951. Viktor Bubela se zaměstnanci 

rozloučil po celozávodní schůzi, která se konala téhož roku před vánočními svátky. 

V závěru kroniky firmy autor uvádí, že konec výroby podniku je zajisté velkou 

hospodářskou ztrátou, protože závod byl aktivní, byl dobře organizován a prosperoval. 

Jako jeho hlavní hodnoty si cenil především pracovníků vyrábějících kvalitní zboží, které 

se velmi dobře zavedlo nejen na domácím, nýbrž i zahraničním trhu. Ze zánikem firmy 

zaniklo i typické výrobní odvětví na Vsetínsku. 

Ztráta dlouholeté tradice nožířské výroby však zamrzí asi nejvíce. To, čím se bývalé 

Československo zapsalo ve světovém obchodu a kde několik let drželo nejsilnější pozice, 

bylo v poměrně krátké době zničeno a téměř zapomenuto. Proto bych byla ráda, kdy má 

práce posloužila jako malé připomenutí slavné tradice nožířství v kraji, který si i přes 

nepříliš příznivé podmínky (ať již v zemědělství či geografické poloze), vydobyl  důležité 

postavení v našem průmyslu. 

I když firma Bubela a spol., továrna na zboží nožířské a ocelové na Vsetíně, zanikla, 

její areál je dodnes využíván. Nachází se zde restaurace Náhon, firma Sett steel, která se 

zabývá zámečnictvím, kovoobráběčstvím, svařováním a obráběním. Z názvů podniků je 

patrné, že vliv Bubelů a jejich výrobního úsilí přetrval. 

Má práce však jen lehce nastiňuje danou problematiku. Další možné bádání může být 

zaměřeno na prohloubení problematiky zaměstnaneckého zázemí nebo katastrálního 

vývoje sledované firmy.  
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Příloha č. 1: Biografie Karla Bubely staršího 

 

Bubela, Karel, starší  

 

Poslanec, obchodník se dřevem, továrník 

 

* 20. únor 1846, Vsetín 

† 6. únor 1908, Vsetín 

 

 

 

 

 

Karel Bubela pocházel ze vsetínské evangelické rodiny. Bydlel v domě č.p. 403 v ulici 

na levém břehu Rokytnice. Nechal jej postavit roku 1884 ve stylu neorenesance a zde také 

zemřel (dům byl zbořen roku 1970). 

Zakladatelem tohoto významného rodu byl Jan Bubela (1621–1691), který pocházel 

z Hovězí. Jeho potomci žili na Vsetínsku po několik generací. Rod Bubelů dal městu řadu 

význačných lidí, purkmistrů, rychtářů, radních a jiných funkcionářů. 

Otcem Karla Bubely byl Josef Bubela (1818–1882, vsetínský starosta). Vyučil se 

ševcem, ale záhy se začal živit obchodem. Posléze byl roku 1850 zvolen radním a v letech 

1870–1877 působil jako vsetínský starosta. 

Karel Bubela absolvoval studium na reálné škole v Brně a Praze, kde se vyučovaly 

převážně matematicko přírodovědné předměty, poté nastoupil na technické studium 

v Praze. Po svých studiích se vrátil na Vsetín začal se věnovat obchodu se dřevem. Roku 

1871 se oženil s Barborou Drahokoupilovou, která pocházela z Čech.  

Dne 7. února 1872 vznikla dřevařská firma Bratří Bubelové, jejímiž veřejnými 

společníky stali: Josef Bubela starší (vsetínský měšťan), Jan Bubela starší (vsetínský 

měšťan), Karel Bubela (obchodník v Bzenci), Josef Bubela mladší (vsetínský obchodník). 

Roku 1897 tato firma převzala továrnu na nože, kterou založili bratři Pokorní a pan 

Jarošek. 
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V roce 1878 kandidoval na poslance zemského sněmu za českou národní stranu. Ve 

volebním boji byl však poražen. Ani po tomto neúspěchu myšlenku kandidatury neopustil 

a za šest let poté byl zvolen jednomyslně, což se pak ještě opakovalo celkem třikrát. 

Jako poslanec zemského sněmu se zabýval především otázkami zemského 

hospodářství, správou daní, dále se zajímal o pojišťovnictví, bankovnictví aj. 

Od roku 1896 vykonával funkci místopředsedy sněmovního finančního výboru. 

V otázkách finančních, zvláště v oblasti sestavování zemského rozpočtu, byl uznávaným 

odborníkem. Netrvalo tak dlouho a stal se předsedou finančního výboru zemského sněmu. 

Karel Bubela se snažil podporovat stavby silnic, zasloužil se dokonce o získání garance na 

stavbu dráhy ze Vsetína do Velkých Karlovic, a jiné aktivity. Po celých 20 let svého působení 

v zemském sněmu zůstal věrný staročeské straně. Získal čestné občanství měst Vsetína, 

Kyjova, Bystřice pod Hostýnem, Holešova, Valašských Klobouk, Bzence a Hranic. 

Za svou obětavou práci byl roku 1898 vyznamenán rytířským řádem železné koruny 

třetí třídy. V roce 1907 byl jmenován členem Národohospodářského ústavu při české 

akademii věd a umění. Až do své smrti byl předsedou čtenářského spolku „Snaha“.  

Oba Bubelové – otec i syn – zasloužili se nemalou měrou o zdar národopisných výstav 

na Vsetíně a v Praze. 

 

 
 

Zdroje: 

 

SOkA Vsetín, Kronika firmy Bratří Bubelové 1943–1951. 

Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně, Sbírka fotografií. 

BALETKA, L.: Významné osobnosti našeho města, Karel Bubela, Zpravodaj města 

Vsetína, 1999, č. 4, s. 14–15. 

JAROŠEK, J.: Tovární výroba vzniklá z domácího nožířství valašského. Naše Valašsko V, 

1932, č. 3,  s. 12. 

NEKUDA, V.: Okres Vsetín, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2002, s. 606. 

BUBELA, K. – VÁLEK J.: Průvodce po umělecké valašské národopisné výstavě na 

Vsetíně. 1892. 

KRČMÁŘ, K. – KLVAČ, J.: Vsetín 1945. 
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Příloha č. 2.: Biografie Viktora Bubely 

 

Bubela, Viktor 

 

Průmyslník, továrník 

 

 

* 12. červenec 1880, Vsetín 

† rok 1951 

 

 

 

 

 

 

Narodil se dne 12. července 1880 na Vsetíně. Již roku 1899, ve svých devatenácti 

letech, nastoupil do rodinného podniku. V září 1900 odešel na odbornou školu Fachschule 

für Messerindustrie ve Štýrsku v Horních Rakousích. Dle jeho vlastních slov jej „Správa 

školy přijala teprve až po intervencích ministerstva školství ve Vídni. Pan ředitel 

Rietzinger, říšský Němec, nechtěl podporovat českou firmu.“ Zmiňuje se také o svým 

dojmech a pocitech, které mu pobyt přinesl: „Praxe ve škole moc užitečná nebyla, žádné 

převratné novinky ve výrobě nožů se zde neučily. Pod falešným jménem se však vydal 

poznat tamní nožířský průmysl výroby kapesních nožů, tzv. Taschenfeitl“. Nože 

„zavíráky“ zde vyráběli skoro tak, jak je dělali křivačkáři na Vsetíně.“ 

V červenci následujícího roku se ze Štýrska vrátil. Za první světové války nastoupil do 

vojenské služby a sloužil na vojně až do 15. ledna 1919.   

Roku 1923 založil se svým bratrem Karlem Bubelou novou firmu „Bubela a spol., 

továrna na zboží nožířské a ocelové na Vsetíně“. Za tiché společníky v podnikání přijali 

své sourozence Růženu Kybasovou, Ing. Ladislava Bubelu, Marii Boušovou a Ctibora 

Bubelu. 

I přes nevyhnutelné ztráty zapříčiněné důsledky hospodářské krize, zaznamenal podnik 

v meziválečném období velký růst. Zejména zásluhou Viktora Bubely se podnik stal 

největším z šesti továren  svého druhu v Československu. Vyráběl se zde široký sortiment 
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nožů a také příbory niklované, chromované a nerezové. Roku 1929 byla založena pobočka 

firmy v Českém Těšíně, po válce však podlehla znárodnění. 

Viktor Bubela zastával vedení vsetínské továrny až do poválečného období. Od roku 

1948 byl společníkem znárodněné firmy Bubela a spol. a poté figuroval jako ředitel 

národního podniku. Firma  však krátce na to, roku 1951 zanikla. 

Ve svém oboru se stal uznávaným odborníkem, a to nejen v českém prostředí.  

 

Vlastnoruční podpis Viktora Bubely: 

 

 
 

Obr. č. 5: Vlastnoruční podpis Viktora Bubely (SOkA Vsetín, Kronika). 

 

Zdroje: 

SOkA Vsetín, Kronika firmy Bratří Bubelové 1943–1951. 

Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně, Sbírka fotografií. 

ZAO, fond Bůbela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín 1901–1948 (1950).  

KRČMÁŘ, K. – KLVAČ, J.: Vsetín 1945. 

BALETKA, L.: Vsetín: město a čas. Vsetín 2008. 
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Příloha č. 3: Inzerce firmy Bratrů Bubelů (BUBELA, K. – VÁLEK J.: Průvodce po umělecké 

valašské národopisné výstavě na Vsetíně. 1892). 
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Příloha č. 4: Stavební plán podniku z roku 1890 (SOkA, Vsetín, Kronika). 
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Příloha č. 5: Stavební plán podniku z roku 1937 (SOkA, Vsetín, Kronika). 
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Příloha č. 6: Plán pozemních komunikací v okolí podniku (SOkA Vsetín, Kronika). 
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Příloha č. 7: Fotografie části továrny (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Sbírka fotografií, č. 3239). 

 

 

 

Příloha č. 8: Fotografie, na níž je zobrazen nynější stav bývalého nožířského podniku (Soňa Medveďová ©). 
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Příloha č. 9: Přední strana ceníku továrny Bratří Bubelů, na kterém se nachází dobové snímky podniku 

(SOkA Vsetín, fond Bubela, nezpracováno). 
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Příloha č. 10: Zadní strana ceníku továrny Bratří Bubelů, na kterém se nachází dobové snímky podniku 

(SOkA Vsetín, fond Bubela, nezpracováno). 
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Příloha č. 11: Znázornění dobové prvovýroby nožířského zboží v dílně (SOkA Vsetín, Kronika). 
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Příloha č. 12: Základní postup při výrobě nožů (SOkA Vsetín, Kronika). 
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Příloha č. 13: Ceník podniku Bratrů Pokorných (BALETKA L.: Historie a současnost podnikání na 

Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Rožnovsku. Žehušice 2007). 
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Příloha č. 14: Ukázka nejběžnějšího vyráběného zboží (SOkA Vsetín, Kronika). 
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Příloha č. 15: Ceník nerezového zboží, které bylo vyráběno z anglické Firthovy oceli (SOkA Vsetín, fond 

Bubela, nezpracováno). 
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Příloha č. 16: Ceník nerezového zboží, které bylo vyráběno z anglické Firthovy oceli (SOkA Vsetín, fond 

Bubela, nezpracováno). 



 
  

70 

Příloha č. 17: Ceník nerezového zboží, které bylo vyráběno z anglické Firthovy oceli (SOkA Vsetín, fond 

Bubela, nezpracováno). 
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Tabulka č. 1: Ceny nerezového zboží v letech 1931–1936, po zrušení kartelu (SOkA Vsetín, Kronika). 

 

Tabulka č. 2: Hodnoty firmy v letech 1930 a 1939 (SOkA Vsetín, Kronika). 
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Tabulka č. 3: Bilanční srovnání let 1938 a 1939 (SOkA Vsetín, Kronika). 
 

 
Tabulka č. 4: Pokles stavu zaměstnanců v 1. polovině 20. století (SOkA Vsetín, Kronika). 
 

 

 


