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Pár slov na úvod  

Mojim pôvodným zámerom bolo písať blog https://hliva.blog.sme.sk. 

Dostal som veľa podnetov od čitateľov môjho blogu, aby som vydal knihu. 

Aby dlhoročná práca nevyšla nazmar, z jednotlivých blogových príspevkov, 

možno na prvý pohľad nesúvisiacich, som vytvoril publikáciu, ktorú práve 
čítate. Z mojej dielne prvú. Som skôr hemingwayovský typ spisovateľa, 

menej píšem, o to viac športujem. 

 

Nože vyrobené v dielni patriacej našej rodine na Hlivovom vrchu v obci Kriváň 

Keď sa ma raz jeden pán opýtal, už je to niekoľko rokov dozadu, čo pre mňa 

umenie noža znamená, chvíľu som bol jeho otázkou zaskočený. Napokon 

som odvetil “Čas a vášeň.” Nôž je mojou pasiou i profesiou. Túto vášeň som 

zdedil po svojich predkoch, starom i prastarom otcovi. Praded z otcovej 

strany Jozef Hliva [narodený v roku 1859] sa ešte v čase c.k.monarchie 
vyučil za kováča a zámočníka, v 1870 – tych rokoch, u majstra Antona 

Bohúňa v Ružomberku. Vtedy dostal učeň po skončení učňovského pomeru 

od majstra a školy učebné vysvedčenie, na základe ktorého mu 

Živnostenské spoločenstvo vydalo výučný list a stal sa pomocníkom, resp. 

tovarišom v niektorom z cechov. Dielňu mal vo svojom rodinnom dome, 

postavenom okolo roku 1900, na Hlivovom vrchu v obci Kriváň,  

https://hliva.blog.sme.sk/
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v historickom regióne Podpoľanie, kde spolu s manželkou Máriou, rodenou 

Bellovou, vychoval osem detí, štyri dcéry a štyroch synov.  

Štefan Hliva 

 

Dvaja synovia Jozef a Štefan 

bojovali v prvej svetovej 

vojne, v Taliansku pri rieke 

Piava, Jozef tam padol a 

Štefan bol zranený. 

Najmladší syn Mikuláš Hliva 
[narodený v roku 1899], môj 

dedko, bol príliš mladý, aby 

sa zúčastnil krutých bojov 

“veľkej vojny”, pokračoval v 

rodinnej tradícii a venoval sa 

kováčskemu “čiernemu” 

remeslu. Bol to veľmi zručný 

a pracovitý človek, štátny 

zamestnanec železnice, ako 

rušňovodič jazdil na trase 

Zvolen - Fiľakovo. Po 

odchode do dôchodku, v 

roku 1956, na JRD Kriváň 

opravoval stroje a podkúval. Súčasťou kováčstva, najmä na vidieku, bolo 

podkúvanie ťažných zvierat, tzv. podkúvačstvo. Takisto po otcovi prevzal 

dielňu na Hlivovom vrchu, kde okrem tradičných kováčskych výrobkov 

zhotovoval aj nožiarske, oberučné, kuchynské a zabíjačkové nože.  

Zo strany mojej matky sa zase dvaja strýkovia učili nožiarstvo u firmy 

Sandrik. A rodinná tradícia trvá doposiaľ. Nové je to, na čo ľudia úplne 

zabudli. Často a často som sa stretol s človekom, majúcim bohaté 
skúsenosti, od ktorého som sa dozvedel všeličo už vekom zaprášené, ale 

poučné. Pátral som v spomienkach pamätníkov, veľa rokov sa zaoberám 

touto reminiscenčnou činnosťou. A tak píšem o histórii nožiarstva a 

pastierskom šerme na Slovensku, o elegantných dobrodruhoch, machroch a 

duelantoch starej Bratislavy, či o lekcii španielskeho noža.  

Sedmička je magické číslo, preto sedem článkov blogu tvorí sedem kapitol 

tejto malej knihy. 
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Rodinná nožiarska firma Schreiber a synovia zo Štósa 

 

Objekty továrne 

”Lichardus 

kovopriemyselné 
závody, družstvo s 

ručeným 

obmedzením“ v 

Ružomberku spolu s 
vilou majiteľov.  

História tejto fabriky 

začína 
presťahovaním sa 

Jozefa Lichardusa  

koncom 90 - tych 

rokov 19.storočia z 
Liptovského 

Mikuláša do Ružomberka. V polovici 1930 - tych rokov zamestnávala 40 – 60 

zamestnancov. Továreň vyrábala pestrý sortiment výrobkov, popolníky, gombíky, 

odznaky, lustre, kovania na nábytok, kancelárske zariadenia, zárubne, ozdobné 
predmety, ale aj pre deti autíčka, kolobežky a trojkolky. V roku 1942 prijala štátnu 

zákazku a stala sa monopolným dodávateľom dôstojníckych dýk pre slovenskú armádu. 

Po roku 1945 bola na podnik uvalená nútená správa, strojné zariadenia boli 
demontované a odvezené do Čiech. V októbri 1945 bol síce vrátený majiteľom, ale v 

roku 1948 bol znárodnený a začlenený do Sandrika. Neskôr pod žilinské firmy, až 

nakoniec existoval ako Oceľové konštrukcie Žilina. Po roku 1989 bola rodine Lichardus 

vrátená časť pôvodného majetku. 
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Nože a nožiarska výroba na Slovensku | Pohľad do histórie  

Dnes už asi málokto vie, že nožiarstvo na Slovensku má pozoruhodnú a 

dlhú históriu, korene siahajú až do 17.storočia. Tieto dejiny by rozhodne 

nemali zostať zabudnuté. Základom nožiarskej produkcie je železo, kvalitné 

železo sa od 16.storočia vyrábalo v oblasti Spiša.  

 

 

 

 

 
Továreň Sandrik Dolné Hámre a jej zamestnanci na fotkách z roku 1912 



   
 

 8  
 

Nože zo Slovenska boli veľmi obľúbené nie len v strednej Európe, ale aj v 

zámorí.  Ako uvádza pán Perniztky vo svojej knihe "Nože a nožíři v 

Československu" anglickí obchodníci od 17.storočia nakupovali slovenské 

nože a exportovali ich i do svojich kolónií. A tak slovenské nože mali za 
opaskom indiánski bojovníci na skalpovanie alebo anglickí piráti, keď 

útočili na španielske lode vezúce zlato z nového sveta.  

Centrom nožiarskej výroby v minulosti boli predovšetkým obce Štós a 

Dolné Hámre [po roku 1971 Hodruša - Hámre]. V Štóse sídlili nožiarske 

firmy Komporday, Schreiber a synovia, Jozef Wlaszlovits. Wlaszlovitsova 

fabrika patrila od druhej polovice 19.storočia k významným výrobcom 
chladných zbraní v strednej Európe. V roku 1945 bola zaradená do 

národného podniku Sandrik, ktorý mal sídlo v Dolných Hámroch. Továreň 

Sandrik tam bola založená v roku 1895. Malá fabrika sa postupne 

rozrastala, v rokoch 1939 - 1942 v nej pracovalo približne 600 až 700 

zamestnancov. V roku 1946 sa Sandrik Dolné Hámre stáva základným 

článkom novovytvoreného podniku "SANDRIK - spojené závody na výrobu 

strieborného a kovového tovaru n.p." so sídlom v Bratislave. Tento podnik 

združoval celkom 38 závodov, prevádzok a dielní na území bývalého 

Československa. V roku 1951 sa závod v Dolných Hámroch stáva 

samostatným podnikom a je riadený priamo Ministerstvom strojárenstva. 

Má pobočné závody v Štóse, Malackách, Gelnici, zlatnícke prevádzkarne v 

Bratislave a Trenčíne. V roku 1958 prichádza k ďalšej veľkej rekonštrukcii 

[nie poslednej] národného hospodárstva ČSR, vzniká tzv. ”veľký Sandrik”, 

podnik tvoria české/moravské závody Moravská Třebová, Vyškov, Jevíčko, 

Hošťálková, i slovenské, mincovňa Kremnica, Vlkanová, Štós a základný 

závod v Dolných Hámroch. Zánikom veľkého Sandrika podnik tvorili už len 

tri závody, 01 Hodruša - Hámre, 02 Štós a 03 Hanušovce nad Topľou. Po 

“revolúcii” z nich vznikli tri samostatné akciové spoločnosti. 

Sortiment továrne Sandrik pôvodne tvorili úžitkové a umelecké predmety. 

Na začiatku 20.storočia bola zahájená v kooperácii s rakúskou firmou 
Berndorf produkcia príborov. Sandrik prevzal podstatnú časť výrobného 

programu firmy Wlaszlovits a vo svojom závode v Štóse vyrábal, okrem 

príslušenstva cestných motorových vozidiel a kovových obalov, nožiarsky 

tovar a stolné náčinie, hlavne nože kuchynské a vreckové.  

Online katalóg Sandrik n. p., Dolné Hámre, pravdepodobne z roku 1964 

klikni sem 

http://www.rukovetprosberatele.cz/cs/1272-katalog-sandrik-n-p-doln%C3%A9-h%C3%A1mre.html
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Jan Peterka, riaditeľ továrne Sandrik Dolné Hámre 

 

 
Sandrik Dolné Hámre mal od roku 1936 svoju predajňu v centre Bratislavy 
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Závod Sandrik Štós v 1970 - tych rokoch 

V roku 1992 vznikla firma Sandrik Štós, a.s., ktorá produkovala okrem 

tridsiatich druhov nožov aj príslušenstvo k motorovým vozidlám [stojany, 

nožnicové zdviháky] a záhradnícke náradie. Až 82 percent výrobkov tejto 

firmy so 175 zamestnancami šlo na export. V roku 2000 bola výroba 
ukončená a firma je už v súčasnosti vymazaná z obchodného registra. 

  

Brusel 

V rokoch 1958 - 1972 vo firme Sandrik pôsobil vynikajúci slovenský 
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dizajnér Ján Čalovka. Pre Sandrik navrhol príbor "brusel", ktorý je asi 

jediným slovenským produktom s nepretržitou výrobou od svojho vzniku, 

v roku 1958, až do dnešných dní.  

V roku 2008 bol uverejnený s pánom Čalovkom zaujímavý rozhovor 
http://www.sme.sk/c/4185543/muz-ktory-vymyslel-kultovy-pribor.html. 

Informácie o živote a tvorbe pána Čalovku sa nachádzajú i na stránke 

www.calovka.sk, ktorej autorom je syn, Ján Čalovka ml. 

 

 

Súprava v štýle Art Deco 

Vyrobená v Sandriku v 1930 - tych rokoch zo silne postriebrenej alpaky. 

 

 

Dukla 

Medzi najznámejšie zatváracie nože z produkcie firmy Sandrik patril 

vreckový nôž DUKLA, ktorých vyprodukovali za 30 rokov v období 
socializmu niekoľko miliónov kusov. Vtedy to boli veľmi kvalitné nože za 

priaznivú cenu pod 10 korún. Napodobovali svojho staršieho brata, nôž 

ľudovo zvaný "sarajevo", ktorý vyrábala v Štóse firma Wlaszlovits, a v 

ktorého výrobe Sandrik pokračoval, známeho ako “dukla”. 

http://www.sme.sk/c/4185543/muz-ktory-vymyslel-kultovy-pribor.html
http://www.calovka.sk/
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Rybička 

Za socializmu veľmi 

populárny nožík 

zaujímavého tvaru, s 
črienkami razenými z 

plechu, neskôr zo 

zinkovej zliatiny, vtedy 

ho vyrábala firma 

Sandrik v Štóse 

[pravdepodobne pred 
vojnou i Wlaszlovits] a 

Hanušovciach nad 

Topľou [vreckový nôž 

130 - OK - 1/L], v 

súčasnosti už iba Mikov Mikulášovice. 

Stošestka 

Zatvárací 

nôž, ktorý v 

Štóse vyrábal 

Sandrik ako 

vreckový nôž 

typ 106, mal 

rukoväť z 

čerešňového dreva moreného vo vápne, čepeľ z uhlíkovej ocele. Bol to 

vzhľadovo elegantný nôž vyrábaný aj s vývrtkou. 

 
 

Stosedmička 

Legendárna "stosedmička", tiež "sedliacky" alebo "ziegenmesser", tento 

zatvárací nôž bol u nás pred vojnou a v období socializmu nesmierne 

obľúbený a nachádzal sa prakticky v každej domácnosti. Tak ako boli 
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sarajevo, dukla či rybička populárne medzi šracmi, malými chlapcami tej 

doby, tak stosedmička zase medzi dospelými mužmi. Za socializmu ho 

vyrábal Sandrik, ako vreckový nôž typ 107, preto sa udomácnil ľudový 

názov "stosedmička", hlavne medzi pracovníkmi Sandrika v Štóse. Závod 
Sandrik Štós ho vyrábal s rukoväťou z bukového dreva, čepeľ bola dlhá cca 

8,7 - 9 cm, od roku 1972, keď bol riaditeľom závodu pán Vojtech Gajdoš, sa 

značil písmenom Š vedľa rozety. Originál sa vždy vyrábal, aj stále ešte dnes 

vyrába v nožiarskych dielňach v nemeckom meste Solingen, iba s čepeľou z 

uhlíkovej ocele, ktorej naši otcovia, dedovia vraveli "čierna" oceľ. Ak sa 

náhodou stretnete s týmto nožom s čepeľou z nerezovej ocele, 
pravdepodobne ide o čínsku či pakistanskú napodobeninu. 
 

 
Elegantná stošestka 

 

 

Plastik 0/96 

Tento zatvárací nôž s plastovou rukoväťou a čepeľou z nerezovej ocele 

firma Sandrik produkovala vo svojom závode v Hanušovciach nad Topľou v 

rokoch 1985 - 1990. Išlo o moderný závod postavený na zelenej lúke [v 

prevádzke od roku 1976]  pre zaistenie pracovných príležitostí miestnemu 

obyvateľstvu, vyrábali sa tu nože a zipsy. 
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Útočný nôž vzor V07 

Sandrik ho začal vyrábať vo svojom závode v Štóse začiatkom 1950 - tych 

rokov. Produkcia trvala až do roku 1975, kedy V07 vo výzbroji ČSĽA 

nahradil Uton. 

 

 

 

Zdravotnícky nôž 

Tento nôž z produkcie firmy Sandrik bol uložený v zdravotníckych taškách 
a súpravách, určený k rýchlemu uvoľneniu odevu alebo obväzu u 

zranených. 

 

 

Sandrik Vyškov 

Súčasťou veľkého Sandrika [cca v rokoch 1958 - 1967] bol 

závod Vyškov na Morave. Nože v tom období vyrobené vo 

Vyškove boli značené znakom mesta [štylizovaná mestská 
brána] obsahujúcim nápis SANDRIK. 
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Očkovací [štepársky] nôž 

Nôž sa používal na rezanie, štepenie, úpravu drevín a ďalších rastlín. Naši 

dedovia ním aj čistili fajky, ako to predvádza nezabudnuteľný Jožko Króner 

vo filme "Sváko Ragan". 

 

Nožnice do domácnosti 

Vyrobené v Štóse v období socializmu, na obrázku sú nožnice s logom firmy 

Sandrik a Tatrasmalt, n.p. Matejovce [T nad M v trojuholníku so zaoblenými 

rohmi]. Ing.Vít Priesol, ktorý žil v obci Dolné Hámre od roku 1962 a dlhé 

roky pracoval v Sandriku na vedúcich pozíciách, vo svojej knihe "Hodruša - 

Hámre, továreň Sandrik a jej vplyv na obec" uvádza, že závod v Štóse bol od 

roku 1955 [cca do roku 1958] odčlenený z podniku Sandrik a začlenený do 

Tatrasmaltu. Preto nožiarske produkty vyrobené v Štóse v období tejto 
"delimitácie" boli značené logom Tatrasmalt, n.p. Matejovce. 
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Šabľa vz.52 

Vyrábala sa v Dolných Hámroch. Bola to šabľa ruského typu "šáška" so 

zložitým trojnásobným výbrusom. V roku 1983 potrebovala ČSĽA doplniť 

počet šablí vz.52 o 300 ks. MNO v Prahe rozhodlo presunúť výrobu do 

Škody Plzeň, avšak vedenie firmy Sandrik odmietlo odovzdať 

dokumentáciu výroby, preto sa v Plzni vyrobená šabľa, označená ako vz.84, 
nepatrne od vz.52 líšila. 

 

Kordík vz.52 

Vyrábal sa v Štóse, kordík bol po roku 1948 predpisom určený pre 

generálov ČSĽA na slávnostné príležitosti ako doplnok. 
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Významnú štátnu zákazku získal Sandrik Štós, a.s. v roku 1997, výrobu 30 

ks šablí pre prezidentskú čestnú stráž, ktorých rukoväte zdobia zlaté lipové 

ratolesti. 
 

Tábornícky nôž 
vyrobený [cca v 

rokoch 1945 - 

1955] firmou 

Sandrik 

Mikulášovice 

predchodcom 

dnešného 
Mikova. Nôž je 

značený 

sandrikovskou 

rozetou s 

písmenom M 

uprostred. 

 

 

Sandrikovská tradícia výroby nožiarskych produktov stále žije! 

Výroba nožov v Štóse sa začala príchodom nemeckých prisťahovalcov, ktorí 

sa tu usídlili v 13/14.storočí. Až do konca druhej svetovej vojny boli Nemci 

väčšinovým obyvateľstvom Štósu. Štóski nožiari nemeckého pôvodu boli 

po vojne vysťahovaní, preto nožiarske remeslo sa zo Štósa postupne 

vytráca.  

Našťastie sa nože, ktoré Sandrik [pred vojnou Wlaszlovits] produkoval, 

vyrábajú v Nemecku, pôvodnej domovine štóskych nožiarov. V meste 

Solingen existujú malé rodinné firmy, nožiarske dielne, kde sa štóske 

nožiarske produkty ručne vyrábajú a kde i dnes používajú rovnaké  

know - how, technologické postupy, aj vyrábajú rovnaké typy nožov ako 

štóski nožiari kedysi.  

A nezabúdajme na Mikulášovice “český Solingen”, kde sa dodnes vyrába 

rybička. Pýcha Sandrika, príbor brusel, sa produkuje takisto [podľa mojich 

informácií v Nemecku prípadne Číne]. Vďaka tomu sandrikovská tradícia 

výroby nožiarskych produktov zostáva zachovaná i pre nasledujúce 

generácie. 
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Slovenské nože v prvej svetovej vojne  

Ako ten čas rýchlo uteká. Tento rok [2.kapitola bola prvý raz uverejnená 

ako článok na blogu v roku 2014] uplynie okrúhlych sto rokov od 

vypuknutia jedného z najtragickejších konfliktov v dejinách ľudstva, prvej 

svetovej vojny. Zákopové vedenie vojny v tomto konflikte prinieslo 
renesanciu použitia noža v armáde. Naši dedovia, pradedovia, ktorí bojovali 

v Taliansku pri rieke Piava či na ruskom fronte, opisovali blízky boj muža 

proti mužovi v zákopoch takto. "Veliteľ dal povel k útoku. Pod smrtiacou 

paľbou pušiek, guľometov, mínometov sme prekonali územie nikoho a 

skočili do úzkeho nepriateľského zákopu. Strelné zbrane sme už nestačili 

nabiť a tak sa protivník musel zneškodniť pažbou pušky, nasadeným 

bodákom, nožom či skrátenou dôstojníckou šabľou. Bol to vždy neľútostný 

boj." Nôž sa stal blízkym priateľom každého vojaka, používal ho prakticky 

stále, v boji, pri otváraní konzervy, čistení fajky či budovaní zákopu. Nože, 

ktoré boli súčasťou výzbroje rakúsko - uhorskej armády, sa vyrábali v obci 

Štós, kde nožiarsky cech vznikol už v roku 1721. V obci [v období “veľkej 

vojny”] sídlili tri významné nožiarske firmy, Wlaszlovits, Komporday, 

Schreiber a synovia. Predstavme si ich trocha bližšie. 

Wlaszlovits 

Na začiatku 19.storočia v Štóse pôsobilo veľa rodinných nožiarskych dielní. 

V roku 1803 v kráľovskom meste Smolník, neďaleko Štósa, založil 

obchodnú firmu podnikateľ Jozef Wlaszlovits, ktorý tam prišiel z mestečka 

Nowy Wiśnicz [dnešné Poľsko]. Obchodoval s varechami, preto ho ľudia 

volali "vareškár", a i s nožmi. J.Wlaszlovits využil nožiarsku zručnosť a 

tradíciu v Štóse a v roku 1827 tam postavil továreň, kde sa vyrábali hlavne 
nože a šable. Firma bola úspešná, čoskoro sa stala najväčším výrobcom 

nožov a iných chladných zbraní v Uhorsku. Počet zamestnancov rok čo rok 

stúpal, v roku 1914 vo fabrike pracovalo 120 a v roku 1925 až 212 ľudí. 

Významnú časť produkcie v čase Rakúsko - Uhorska i Československa 

tvorili armádne zákazky [výroba šablí, bodákov, tesákov, nožov, prípadne 

iných chladných zbraní i komponentov do strelných zbraní]. Firma tiež 

produkovala nože so značením Solingen pre nemeckého veľkoobchodníka. 

Kontrolu kvality týchto nožov zabezpečoval nemecký zamestnanec 

veľkoobchodnej firmy, ktorý býval v Štóse. Už pred druhou svetovou 

vojnou sa vybudovala v rámci modernizácie výroby elektráreň, vďaka 

čomu bola elektrifikovaná i obec Štós. Rodina Wlaszlovits sa podieľala aj na 

rozvoji kultúrneho života v Štóse, Gustáv Wlaszlovits tu založil v roku 1925 

dychový orchester, ktorý je dodnes stále činný. 
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Výstavný panel s kolekciou nožov firmy Wlaszlovits 

V roku 1945 bola na firmu Wlaszlovits uvalená národná správa, stala sa 

súčasťou národného podniku Sandrik, ktorou zostala i po znárodnení v 

roku 1948. Po roku 1950 sa výroba v starých továrenských objektoch 

ukončila a presťahovala do nových výrobných priestorov závodu Sandrik 
Štós postavených v roku 1951. 
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Komporday 

Druhú nožiarsku fabriku v Štóse založil v roku 1862 Róbert Komporday, 

bývalý vedúci nožiarsky majster vo firme Wlaszlovits. Jeho potomkovia 

Hugo Komporday, Hugo Komporday junior, Thekla a Magda Kompordayové 
vlastnili firmu až do 1940 - tych rokov, tesne po skončení druhej svetovej 

vojny firma zanikla. Fabrika sa nachádzala vo východnej časti obce, kde bol 

postavený úplne nový závod Sandrik Štós v roku 1951. 

 
Róbert Komporday stál i pri zrode kúpeľov v Štóse v roku 1881 

 

Schreiber a synovia 

Továrničku, ktorá zamestnávala asi 20 ľudí, založil v roku 1882 Štefan 

Schreiber. Pracovali v nej iba rodinní príslušníci, muži v dielni, ženy balili 

“oceľový tovar” na expedíciu s následným predajom. Balenie sa realizovalo 

v rodinnom dome Štefanovho syna, Gustáva Schreibera, ktorý sa nachádzal 

pri dome spisovateľa Zoltána Fábryho, v smere do obce Štós po pravej 

strane.  

Vyrábali vreckové, kuchynské a zabíjačkové nože i obuvnícke náradie 

všetkého druhu. Pre pohon strojov bola vybudovaná vodná nádrž [tajch], 

ktorá zabezpečovala dostatok vody pre vodné koleso. To zase poháňalo cez 

plochý remeň stroje a brúsky vo fabrike. Neskôr vodné koleso nahradil 

jedno piestový plynový motor. V roku 1891 sa firma stala obeťou údajnej 
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sprenevery pracovníka pošty a zbankrotovala. Po bankrote sa Štefanovi 

synovia, Gustáv, Ferdinand a Štefan, ktorým bolo v tom čase asi 20 rokov, 

vybrali do Budapešti, kde pracovali vo vojenskej fabrike. Po návrate z 

Maďarska synovia požiadali otca, či by nemohli pokračovať v rodinnej 
výrobe nožov, pričom navrhli použiť pôvodný názov firmy “Štefan 

Schreiber”. Ich otec však s tým nesúhlasil, nakoniec po dohode firmu 

nazvali “Štefan Schreiber a synovia”, dúfajúc v spoločný nový štart. V roku 

1919 v dôsledku pracovného úrazu tragicky zahynul najstarší syn 

Ferdinand. Počas druhej svetovej vojny továrnička výrobu zastavila. 

Po vojne firemné stroje prešli do majetku štátu, takmer všetky boli 
demontované a na základe zmluvy medzi Československom a Izraelom 

prevezené do Izraela.  Vtedajšia ČSR bola jedným z prvých štátov, ktorý 

Izrael po jeho vzniku v roku 1948 uznal a dodával mu vojenskú a i inú 

technológiu. Iba jeden stroj zostal v krajine, drevoobrábací, ktorý napokon 

využila firma Sandrik. 

 

Potomkovia zakladateľa firmy Štefana Schreibera žijú v Štóse dodnes, žiaľ 

výrobe nožov sa nevenujú. V roku 2006 bola na výstave nožov v Košiciach 

udelená vnukovi, Alexandrovi Schreiberovi, cena pre niekdajšiu firmu 

Schreiber a synovia za rozvoj nožiarstva v obci Štós. Pán A. Schreiber sa pri 
tejto príležitosti neubránil dojatiu a slzám. 

Útočný nôž vz.1917 

Nôž, ktorý bol súčasťou výzbroje rakúsko - uhorskej armády a ktorý, ako 

som už spomenul, sa vyrábal v Štóse, je v odborných publikáciách označený 

ako "Útočný nôž rakúsky vzor 1917" a je špecifikovaný takto: "Čepeľ 
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jednosečná priama, so stredovým hrotom a falošným ostrím. Rukoväť 

drevená, črienková, upevnená troma železnými nitmi. Priama železná 

záštita. Pošva železná, na vnútornej strane pútko pre závesník."  

Útočný nôž vz.1917 bol zaradený [neoficiálne] i do výzbroje čs.armády, až 
do roku 1939. 
 

.  

Schéma útočného noža vz.1917, zaujímavé je, že tento nôž vyrábaný  
viedenskými firmami - napr. Wiener Waffenfabrik - má o poznanie  

menšiu železnú záštitu ako ten zo štóskej produkcie 

 
Útočný nôž vz.1917 vyrobený v Štóse 
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Značenia firiem Komporday a Wlaszlovits na útočnom noži vz.1917 

 
Šabľa vz.1904/1924 z produkcie firmy Wlaszlovits 

 
Šabľa prerobená na útočný nôž 

Šabľa vz.1904/1924 

Dôstojníci rakúsko - uhorskej armády si niekedy nechali svoju šabľu 
prerobiť, pre potreby blízkeho boja v zákope, na útočný nôž. Vo výzbroji 

c.k.armády bola šabľa vz.1904, ktorá oproti svojej predchodkyni jazdeckej 

šabli vz.1869 má menšiu hmotnosť. Šable vyrábala v Štóse i firma 
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Wlaszlovits. Po rozpade monarchie táto šabľa bola zaradená do výzbroje 

viacerých armád nástupníckych štátov, i do armády ČSR, ako šabľa vz.1924. 

 
Vila továrnika Wlaszlovitsa v Štóse 

 
Výcvik šermu bodákom v rakúsko - uhorskej armáde v období prvej svetovej 

Dôstojníci c.k.armády [praváci] v bojových potýčkach držali súčasne v 

pravej, silnejšej ruke pištoľ a v ľavej, slabšej skrátenú šabľu [útočný nôž]. 

Po vystrieľaní munície strelnej zbrane pokračovali v boji, v zákope, 
šabľou/nožom, výhodou strelnej zbrane bolo, že nepriateľ sa mohol 

zasiahnuť na dlhú vzdialenosť, výhodou chladnej, že nezlyhala a 

nepotrebovala muníciu. Výcvik boja zblízka v c.k.armáde prebiehal formou 

šermu šabľou či bodákom. 
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Záražec/nicker 

 
Záražec/nicker visiaci na stene vojenského baráka 
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Záražec aka nicker 

Krátka lovecká dýka, poľovníkmi nazývaná "záražec" sa vyrábala i v Štóse, 

kde väčšinové obyvateľstvo v období prvej svetovej vojny tvorili Nemci, 

preto jej miestni hovorili, po nemecky, "nicker". Dýkou sa bodlo do miechy 
[medzi šijové stavce] poranenej/chorej srnčej alebo kamzičej zveri tak, aby 

čo najmenej trpela. Dnes už legislatíva prikazuje dostrelnú ranu, a nie 

záraz, z dôvodu bezpečnosti poľovníka. Táto dýka je pôvodom z alpských, 

po nemecky hovoriacich krajín, kde bola súčasťou koženého poľovníckeho 

oblečenia a nosila sa v osobitnom, úzkom vrecku nohavíc. Rukoväť 

vyčnievala z vrecka tak, aby bola okamžite poruke. Podobne ako nožiarska, 
i poľovnícka kultúra na Slovensku bola prevzatá práve z alpskej tradície. 

Záražec sa vyskytuje i v slovenskej literatúre, v epickej skladbe 

P.O.Hviezdoslava "Hájnikova žena". Práve záražcom bodne hlavná hrdinka 

Hanka Čajková chlípneho násilnika Artuša Villániho. 

Túto dýku bežne používali i príslušníci nemeckej a rakúsko - uhorskej 

armády, nebola oficiálnou súčasťou armádnej výzbroje, vojaci si tento 

populárny nôž priniesli z domu. Pri zákopových šarvátkach bola zasunutá v 

onuci alebo sáre čižmy na ľavom lýtku. 

 

Industria 

Nožiarske družstvo Industria sídliace v Slovenskej Ľupči počas prvej 

svetovej vojny vyrábalo bodáky pre Rakúsko - Uhorskú armádu. Toto 

družstvo založilo osem miestnych nožiarskych majstrov v roku 1900. 

Hlavný podiel na jeho založení mal nesmierne podnikavý nožiar Ján Piaček, 

ktorý bol zvolený za predsedu predstavenstva Industrie. V roku 1908 

družstvo postavilo továreň na pozemku získanom od mesta. Sortiment 
výrobkov bol pomerne široký - zatváracie nože, mäsiarske, do domácnosti i 

nožnice, vrátane nožníc na strihanie oviec. 
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Nože zo Štósa 

Štós. Malebný Štós, v lone prírody plnej voňavých stromov, bukov, jedlí a 

smrekov. Pozoruhodná obec nachádzajúca sa v čarovnom kúte 

juhovýchodného Slovenska, na hranici Spišského rudohoria a Slovenského 

krasu, v historickom regióne Abov. Píše sa rok 2021 a práve tohto roku 
uplynie už 300 rokov od založenia nožiarskeho cechu v Štóse [založenom v 

roku 1721].  

V predchádzajúcej kapitole som sa venoval útočnému nožu vzor 1917, 

ktorý sa v tejto obci vyrábal a ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť výzbroje 

rakúsko - uhorskej a neskôr [neoficiálne] i čs.armády. Teraz by som chcel 

spomenúť iné nože tu vyrábané miestnymi nožiarskymi firmami 

Wlaszlovits, Komporday, Schreiber a synovia, i predstaviteľom súčasnej 

generácie štóskych nožiarov pánom Otto Neumanom. 

 

 

Otto Neuman 

Pracoval u Sandrika, pochádza z rodiny, kde už štvrtá generácia sa zaoberá 

výrobou nožov. Jeho predkovia, piati bratia, prišli do Štósu asi pred tristo 
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rokmi [zhruba v čase vzniku nožiarskeho cechu v obci] z rakúskeho 

Salzburgu. Štós bol kedysi banícka obec a ťažila sa tu železná ruda. Lenže 

vtedy obyvateľstvo nevedelo využiť, spracovať železnú rudu a tak na túto 

činnosť boli pozvaní odborníci z cudziny. Preto v Štóse a okolí, až po 
Gelnicu, a vlastne v celom Spiši, žije, ešte i dnes, obyvateľstvo nemeckej 

národnosti. Dedo pracoval u Wlaszlovitza, otec u Wlaszlovitza a Sandrika, 

mama 40 rokov u Wlaszlovitsa, Kompordaya i Sandrika. Výrobou nožov sa 

zaoberá i mladší brat Imrich, ktorý pracoval 18 rokov u Sandrika, od roku 

1978, na pozícii zoraďovač brúsiacich a leštiacich automatov. Pán Otto je 

držiteľom mnohých ocenení na rôznych nožiarskych súťažiach za bojové a 
lovecké nože. Prvé miesto na brnenskom Top Knife 2002 za bojový nôž 

Golag a cenu vo Sv. Antone "Poľovnícky nôž roka 2009" možno považovať 

za tie najprestížnejšie. K nim treba prirátať i prvé miesto v súťaži Brno 

Super nôž 2000 za zatvárací lovecký nôž pre 80 - ročného majstra Imricha 

Neumanna, Ottovho otca, vtedy najstaršie žijúceho nožiara na Slovensku. 

 

Sarajevo zo Štósa a lacní Jožkovia 

Ako šraci, malí chlapci, takmer všetci naši dedovia túžili mať cenovo 

prístupný zatvárací nožík s oceľovými črienkami ľudovo zvaný "sarajevo", 

ktorý predávali podomoví predavači z Bosny a Hercegoviny i z 
Macedónska. Tých zasa ľudia prezývali "lacný Jožko" alebo "bratko 

bosniak", pretože každému tykali a volali ho "bratko" [brat]. Rázovití 

potulní obchodníci z Balkánu oblečení v bosenských krojoch s fezmi zo 

strapcom na hlavách boli vítaní v každej dedinskej domácnosti. Deti ich 

radostne vítali už pred dedinou. Svoje výrobky mali dômyselne poukladané 
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v drevenej krošni so spústou zásuviek. Krošňu mali zavesenú na bruchu a 

pri predaji si ju podložili silnou drevenou palicou. Okrem nožov predávali 

lacný drobný tovar ako ihly, nite, gombíky, špendlíky i sladkosti pre deti.  

V období Rakúsko - Uhorska i prvej ČSR pravidelne peši prichádzali do 
slovenských miest a dedín, na každé miesto prišli raz, dva razy do roka. 

Pôvodne predávali nože produkované v Bosne, keď ich začala, pre veľku 

obľubu, vyrábať v Štóse firma Wlaszlovits, tak "lacní Jožkovia" začali 

predávať štósku nožiarsku produkciu. Nože ručne vyrobené v Bosne neboli 

cenovo konkurencie schopné lacnejšej továrenskej výrobe zo Štósa. Výrobu 

tohto obľúbeného noža prevzal i Sandrik - pod menom "dukla". 

 

Šlajfiari 

Zakúpené sarajevo 

si šraci nechali 

pribrusiť u 

"šlajfiara", tak sa 

hovorilo potulnému 

brusičovi nožov, 
britiev a nožníc. 

Vedel opraviť i 

dáždniky a 

vykupoval králičie 

kožky. “Ostriť dajte, 

ostriť! Nože, britvy, 

nože! Dajte ostriť!" 
ozývalo sa na ulici, 

šlajfiari nosili so 

sebou pojazdnú 

brusiareň na nožný 

pohon. Nože, britvy, 

nožnice, dáždniky 

na brúsenie a opravu zbierali od majiteľov u nich doma, cenu dohodli 

vopred.  

Mali dobrú pamäť, lebo o vyzbieraných nožiarskych produktoch nemali 

žiadnu písomnú evidenciu a nabrúsené/opravené ich vracali majiteľom 

presne, tak ako boli prevzaté. 



   
 

 30  
 

 

 

Schreiber a synovia - starožitný katalóg nožov 

Katalóg nožov z obdobia c.k.monarchie s cenami firmy Schreiber a synovia, 

v maďarčine, v ktorom sa nachádzajú vreckové, kuchynské a zabíjačkové 

nože i obuvnícke náradie všetkého druhu. 

Chlapčenské hry v Štóse 

Pán Imrich, brat Otto Neumana, mi spomenul, že ich hry mladosti často 
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súviseli so zatváracími nožíkmi sarajevo, dukla či rybička, ktoré nosili vo 

vrecku nohavíc pripevnené retiazkou s karabínkou, aby ich nestratili.  

Najobľúbenejšou hrou mladíkov zo Štósa bol "nožík". Nôž sa zavrel tak, aby 

čepeľ a rukoväť tvorili pravý uhol, špička sa následne zabodla do zeme. 
Ukazovákom sa jemne vyhodil do vzduchu a zabodol do drevenej dosky. 

Počítalo sa, koľko prstov ruky sa zmestí pod nožík. Inou hrou, dosť 

nebezpečnou, bolo, keď sa na stole roztiahla dlaň ruky a nožom bodalo 

medzi prsty. Často dochádzalo k zraneniam, ale to bola hra o rýchlosti a 

šikovnosti. Takisto sa bodákom hádzalo do stromu. Bodáky vyrábala hlavne 

Wlaszlovitsova fabrika a po vojne ich bolo v Štóse dostatok. Držal sa za 
špičku čepele medzi prstami, hodil sa, a po pretočení o 360 stupňov vo 

vzduchu sa špičkou zabodol do dreva.  

 
Značenie firmy Wlaszlovits na niektorých nožoch 

 

Príbor 

Z produkcie firmy Komporday 
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Spojársky/elektrikársky nôž 

Produkovaný firmou Wlaszlovits v rokoch 1925 -1939 pre telegrafné 

prápory československej armády. 

 

 

Kuchynský nôž a nožnice 

Z produkcie firmy Wlaszlovits. 

 
 

Otvárač na konzervy 

Z produkcie firmy Wlaszlovits. 
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Tesák Štátnych lesov a majetkov 

Z produkcie firmy Wlaszlovits z obdobia Slovenského štátu. 

 

Krátka šabľa 

Z produkcie firmy Wlaszlovits. Zaujímavosťou je, že rukoväte šablí boli 

vyrábané i z hadej kože, dovážanej z Afriky, ktorú továrnik Wlaszlovits pri 

tej príležitosti osobne navštívil. 

 

Kordík vz.27 

Z produkcie firmy Wlaszlovits. Zavedený do výzbroje výnosom MNO z roku 

1927 a nosil sa až do roku 1939. Určený pre dôstojníkov a rotmajstrov 
čs.letectva. 

Nožiarstvo rodiny Szűcs 

Ako ma upozornil môj zákazník, v Želiezovciach, prípadne okolí, presné 

miesto si už nepamätal, existovala pred vojnou malá nožiarska 

manufaktúra [dielňa] rodiny Szűcs, kde sa vyrábali hlavne britvy, ale i nože. 

Majiteľmi, približne v 1930/40 - tych rokoch, boli dvaja bratia, Alfonz a 

Albín Szűcs, ktorí sa učili "čierne” remeslo [kováčstvo a zámočníctvo] u 
svojho otca, nositeľa rodinnej tradície. Príchodom komunistov v roku 1948 



   
 

 34  
 

boli živnosti zrušené, preto ich “verkštat” prestal existovať a bratia boli 

nútení zamestnať sa v miestnej strojno - traktorovej stanici. Alfonza a 

Albína, pre ich znalosť "čierneho” remesla, obyvatelia Želiezoviec si 

nesmierne vážili i po zániku ich dielne. 

 

 
Fabrika Wlaszlovits 
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Západný pohľad na obec Štós z doliny Peklisko 

 

Výučný list z roku 1886 

Bol udelený 17 ročnému učňovi Štefanovi Kuhnovi zo Štósa, ktorý sa učil 

nožiarskemu remeslu u Wlaszlovitsa 5 rokov, od roku 1881 do roku 1886. 

Každý mladý muž, Štósan, ktorý chcel sa stať nožiarom, túžil sa naučiť 
tomuto remeslu vo Wlaszlovitsovej fabrike. 
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Slávnostný sprievod 

Tieto fotografie pochádzajú z roku 1931, keď Štósom prechádzal sprievod 

alegorických vozov pri príležitosti usporiadania súťaže v speve medzi 

Smolníkom, Medzevom a Štósom. Vozy na fotkách patrili Wlaszlovitsovej 

fabrike, na jednom sedeli brusiči, ktorí za jazdy predvádzali nožiarske 

umenie a na druhom bol umiestnený výstavný panel s kolekciou nožov. 

Tradícia slávnostných sprievodov s alegorickými vozmi zanikla po druhej 

svetovej vojne, keď došlo k deportáciám veľkej časti pôvodného 

nemeckého obyvateľstva zo Štósa, tak i Medzeva a Smolníka, a po 

znárodnení Wlaszlovitsovej fabriky v roku 1948. 
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Alegorický voz nožiarskej firmy Schreiber a synovia. Štefan Schreiber, zakladateľ 

rodinného podniku, bol synom Jozefa Schreibera a Sofii Schreiberovej, rodenej 

Turekovej, ktorá pochádzala zo Smolníka. Zo začiatku otec so synovým nápadom, 

založením továrne na nože, veľmi nadšený nebol. Nakoniec firma Schreiberových bola 
úspešná a existovala až do roku 1945, kedy prešla do rúk štátu a stala sa súčasťou 

Sandrika. 

Gustáv Wlaszlovits, zakladateľ dychového orchestra v Štóse, s rodinou 
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I v uhorských školách sa nachádzali šermiarne, šerm, ako aj šerm palicou, bol súčasťou 

výuky telocviku. Znalcom palice bol učiteľ šermu a telocviku Július Benedek, ktorý sa 

narodil v roku 1841 vo Vojvodine, v meste Zreňanin [dnešné Srbsko], kde si v roku 1867 
otvoril vlastnú telocvičňu. Okrem rodného mesta pôsobil [koncom 19.storočia] i v meste 

Aiud [dnešné Rumunsko] a neskôr v Rimavskej Sobote.  

Šerm palicou na nádvorí Evanjelického lýcea v Bratislave, obdobie c.k.monarchie 
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Šerm palicou "batonieren" bol súčasťou výcviku dôstojníkov c.k.armády, slúžil ako 

všeobecný telocvik aj príprava pre šerm šabľou a bodákom. Zdá sa, že "oficiersky" šerm 

palicou vychádzal z francúzskej školy "baton". 

Neoddeliteľnou súčasťou umenia pastierskej palice je rezbárstvo, ktorému sa ovčiari 

venovali vo voľných chvíľach. Pre svoje potreby zhotovovali salašný riad a vyrezávali 

nádoby na pitie žinčice [črpáky]. Rozšírený bol aj pastiersky folklór [spevy, tance]. Na 

fotke, autorom ktorej je pán Jozef Doležal, vidíme baču Jána Koreňa z Východnej. 
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Pastiersky šerm na Slovensku 

Mondénna atmosféra veľkých a krásnych šermiarní s obrazmi starých 

majstrov šermu a zbraňami visiacimi na stenách, rakúsko - uhorských 

miest Viedeň, Budapešť, Krakov, Praha či Bratislava [vtedy 
Pressburg/Poszony], lákala mužov i ženy miestnej smotánky. Niektorí z 

nich prichádzali do šermiarskych škôl, pretože to bolo módne, iní bojovať 

proti vlastnej obezite, ale pre väčšinu z nich bol hlavným motívom naučiť 

sa ovládať šermiarske zbrane - kord, fleret či šabľu. Vo Viedni si vybudoval 

skvelé renomé taliansky učiteľ šermu, veľký znalec šable, Luigi Barbasetti a 

medzi viedenskou smotánkou sa stalo zvykom "šermovať u Barbasettiho". 

Majstra B. spomínam i v kapitole "Súbojová Bratislava”. V Bratislave sa 

šermovalo už v 1820 - tych rokoch, od roku 1828 v maďarskom 

šermiarskom spolku “Pozsonyi Első Magyar Vívó Egyesület”, je to nielen 

druhá šermiarska ustanovizeň, ktorá vznikla na území Uhorska, ale prvý 

šermiarsky spolok vôbec. Ten sa v roku 1844 premenoval na “Šermiarsky 

klub”, ako čestný predseda ho viedol Ferdinand de Martinengo, majster 

šermu, ktorý prišiel do Bratislavy z Viedne. 

Existoval aj iný šermiarsky svet, agro - pastiersky, odlišný od “panského” 
aristokraticko - buržoázneho. "Pastiersky šerm" sa vyvíjal vo vidieckom 

prostredí, kde neexistovali šermiarne a profesionálni učitelia šermu, 

šermiarske znalosti sa šírili v rámci rodiny, z pokolenia na pokolenie. Na 

dedine žili v jednom dome tri generácie, starí rodičia, rodičia a deti. 

Nositeľmi znalostí boli starí rodičia, ich deti a vnuci tieto vedomosti od nich 

získali. Kým panský šerm bol súbojovým a športovým, pastiersky 
obranným. Používal sa na obranu proti lesnej zveri i agresívnym ľuďom, 

pomocou bežných pracovných nástrojov dostupných v každom dome či 

domácnosti - vidly, motyky, biče a pastierske palice [valašky]. Dva 

šermiarske svety sa prelínajú, šerm pastierskou palicou sa vyučuje i v 

šermiarňach rakúsko - uhorských škôl a vojenských posádok.  

Umenie pastierskej palice na Slovensku 

Palica slúžila slovenským pastierom na podopieranie, poháňanie, chytanie 
zvierat i na obranu a meranie. Pastieri boli majstrami v zhotovovaní palíc, 

používali niekoľko druhov, hladké a rovné slúžili na podopieranie, na konci 

spevnené kovom na obranu, slávnostné boli ozdobené kovovou rukoväťou. 

Dobrý pastier bol zároveň aj liečiteľom svojho stáda, a tak používal i palice 

s rukoväťou v tvare háka. Ak si ovca poranila nohu, za pomoci palice ju 

pastier chytil za nohu a ranu ošetril. Palica bola pre pastiera dôležitá a 
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podľa povery jej strata spôsobila škodu stádu. Spôsob použitia palice na 

obranu i psychologické pôsobenie pri konverzácii nebol pôvodom "bojový", 

ale vychádzal z jej každodenného bežného použitia, poháňania a chytania 

zvierat či klopania na drevené dvere. Pastierska prax ukázala, že úplne ináč 

Detvianski chlapi, 1920 – te roky 

 

Valaška je v 
podstate malá 

sekerka s 

dlhým 

poriskom, 

pomenovanie je 

odvodené od 

slova ”valach”. 

Valasi boli pastieri ovčích stád, pôvodom z Valašska [dnešné Rumunsko]. Medzi ich 

povinnosti patrilo aj stráženie horských priechodov a hraníc panstiev pred zlodejmi. Na 

zábavách v krčme mali valasi vo zvyku zaťať valašku do stropu. Často ju hádzali do 

kmeňa stromu, pri stávke, i krste na valacha, čiže preradení honelníka do valašského 
stavu. Vďaka tomuto tréningu valasi zručne ovládali valašku ako osobnú zbraň. 

prebieha rozhovor majiteľa palice, keď ju má pri sebe a keď sa s ňou 

pohráva pri vysvetľovaní svojho názoru či oponovaní. V kritických 
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prípadoch palicu chytí za oba konce v dvojručnom úchope, stredom palice 

udrie či odsotí protivníka. Prípadne ju uchopí iba jednou rukou, za jeden 

koniec, rýchlo si kľakne a úderom druhého konca zasiahne protivníkovu 

nohu. Slovné zvraty "vyprášiť kožuch" alebo "dolámať hnáty" majú svoj 
pôvod práve v pastierskom šerme. 

Tradícia pastierskej palice na Gemeri – Malohonte 

https://youtu.be/i0ecIM2K_Hk  

V novinách "Slovenský východ" z 18.9.1932 bol opísaný tragický prípad, 

kedy palica bola použitá v pouličnej bitke v obci Hačava. Posilnený 

alkoholom vyšiel z miestnej krčmy istý Juraj Hodermanský - Červený, ktorý 
mal v minulosti spor s Michalom Radványim, 26 - ročným robotníkom, 

pretože Radványi ho kedysi v kostole zhodil z chóru. Okoloidúci objavili 

neďaleko krčmy Hodermanského bezvládne telo. Práve Radványi bol 

zatknutý a postavený pred porotu pre zločin zabitia človeka. K činu sa však 

nepriznal. Obvinili ho, že pálenkou "zmoženého" Hodermanského napadol 

pastierskou palicou. 

V období c.k.monarchie bolo módou nosiť, v meste, pánmi ako súčasť 
obleku, vychádzkovú palicu so zahnutou rukoväťou. Ľudovo sa jej hovorilo 

"špacírštok" alebo "špacírhúl". Použitie v konfliktnej situácii bolo podobné 

ako pri pastierskej palici. V roku 1912 v uhorských novinách bol 

uverejnený článok, ktorý popisuje využitie vychádzkovej palice i dáždnika 

na obranu. V "uhorskej škole" sa neodporúčalo palicou/dáždnikom udierať, 

iba bodať tenkým koncom, pretože úder [smerujúci obvykle na hlavu] sa 

ľahko kryl predlaktím. Uchopili sa oboma rukami v strede, vo vodorovnej 
polohe. Bodlo sa zdola nahor, najlepšie dvakrát, najprv do tela a potom do 

tváre. Ako som spomenul, udierať sa neodporúčalo, iba ak protivník nebol 

schopný brániť sa, nasledoval úder zahnutou rukoväťou do hlavy, tzv."rana 

z milosti". Pastiersky šerm bol rozšírený i v iných európskych regiónoch. 

Los Vergas 

V knihe španielskeho autora Liboria Vendrell y Eduart z roku 1881 "Arte de 

esgrimir el palo" [Umenie šermu palicou] sa uvádza, že pastierska palica sa 

používa v oblasti Santander, v horách, v Leone, v Astúrskom kniežatstve a v 

niektorých častiach Galície, vo Francúzsku, v Auvergne a v Franche - Comté, 

v Portugalsku, v Alta a Baixa Beiras, pričom je to prirodzená zbraň, ktorú 

legislatíva nezakazuje, známa iba pastierom, ktorí ju používajú. Zaujímavé 

je, že nespomína španielsky región, kde sa pastiersky šerm zachoval do 

dnešných dní, Kanárske ostrovy. 

https://youtu.be/i0ecIM2K_Hk
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Elicio "el Verga" 

Pastiersky šerm rodiny "los Vergas" 
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Na kanárskom ostrove Tenerife sa uchoval pastiersky šerm rodiny "los 

Vergas", ale i iných rodín. Táto rodinná tradícia pochádza z obce La 

Esperanza, hlavou a zakladateľom bol Eugénio Diaz, prezývaný "el Verga". 

"El Verga" je "bojové meno", ktoré bolo odovzdané spolu s rodinnými 
znalosťami potomkom, vrátane jeho syna Elicia a dcéry Luciany. V 

súčasnosti sú dvaja synovia Elicia, Chencho a Elicio, hlavami rodinnej 

tradície "los Vergas". 

Pastiersky šerm zamaskovaný ako japonské bojové umenie 

Liu Bo 

Umenie pastierskej palice, na ostrove Sicília nazývané "l´Arte del Bastone 

Siciliano", bolo sicílskymi úradmi dlhé roky zakázané, preto sa praktizovalo 

skryte, na okrajoch polí či lesných cestách. Pravdepodobne by zostalo i 

zabudnuté, nebyť mladého Sicílčana, Letteria Tomarchia z Catanie, ktorý v 

1970 - tych rokoch zamaskoval pastiersku palicu ako japonské "bo". Využil 

popularitu karate a vznik škôl ázijských bojových umení na Sicílii, ktoré 

miestne úrady paradoxne povolili. A tak zakázané umenie sicílskej palice sa 

mohlo [pod názvom "Liu Bo"] oficiálne cvičiť v karate školách. "Liu" bola 

prezývka zakladateľa Letteria Tomarchia, preto i "nové" bojové umenie 
bolo nazvané "Liu Bo". 

Tradícia pastierskej palice na ostrove Sicília 

https://youtu.be/j3r24RO68H0 

https://youtu.be/j3r24RO68H0
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Pre urážku palica, pre česť nôž 

Sicílske príslovie "pre urážku palica, pre česť nôž" vychádza z tradície a 

kultúry ostrova Sicília i južného Talianska, kde sa pastierske palice často 

skrížili pri rôznych sporoch medzi pastiermi, rodinami, pri bránení cti či v 
boji za spravodlivosť. Naproti tomu nôž [britva] bol používaný 

predovšetkým na odvetný útok, pri krvnej pomste "vendetta" alebo 

zjazvení "sfregio". Symbolický význam mala rezná rana na tvári, ktorej 

účelom bolo potupiť protivníka, napr. soka v láske. Aby zostala trvalá jazva, 

čepeľ sa pred útokom natierala mydlom. Mať zjazvenú tvár v Taliansku 

znamenalo veľkú hanbu. Dnes jazvu ľahko odstráni plastický chirurg, ale v 
časoch minulých [pred druhou svetovou vojnou] to bola trvalá pamiatka 

pripomínajúca moment poníženia. 

Naopak v iných európskych krajinách, napr. v Nemecku, jazva na tvári sa 

považovala za znak mužnosti a odvahy. Tradíciou nemeckých univerzít bol 

šermiarsky zápas "mensur" [vyskytuje sa i dnes]. Čepeľ chladnej zbrane 

"mensurschläger" častokrát spôsobila šermiarovi hlbokú sečnú ranu na 

hlave s jazvou "schmiss" ako dôsledok. 

 

Slovenský pastier 

so svojou palicou 
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Jedným z negatívnych javov konca 1930 - tych rokov bolo rozbíjanie výkladov 
židovských obchodov, postihnuté bolo i medzi ľuďmi populárne železiarstvo Samuela 

Ecksteina na Poštovej ulici v Bratislave 
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Elegantní dobrodruhovia a machri predvojnovej Bratislavy 

November. Roku Pána 1938. Bola sychravá jeseň, skoro už zima, od rieky 

dul studený, večerný vietor. Fiakrista odhodil nedopalok cigarety, keď 

tmou k nemu kráčal kunčaft s cestovnou taškou v ruke. Vietor odfúkol 

nedopalok spolu s opadaným lístím. Bratislavské podhradie pôsobilo akosi 
ospalo, neozýval sa spev, výkriky opilcov. Fiakristov kunčaft prešiel okolo 

prostitútky, stojacej pod lucernou. Koketne sa naň usmiala. "Fešák, nechceš 

sa zohriať?" Fešák nejavil záujem, jeho nepokojný duch ho viedol do 

ďalekého Španielska. Fiaker sa pohol smerom k železničnej stanici. 

Bratislava, či inak povedané Prešporok, v čase medzi dvoma vojnami, i 

začiatkom štyridsiatych rokov, mala svoj pôvab, atmosféru, dobrodružstvá, 

svojich dobrodruhov a machrov, vagabundov i spoločenskú smotánku, svoj 

plač aj smiech. Po Mníchovskom diktáte a Viedenskej arbitráži do mesta 

začali prichádzať ľudia vysídlení z Petržalky, obsadenej nemeckými 

jednotkami, a južných okresov, obsadených Maďarmi. Túlali sa ulicami, 

žobrali a žili doslova z ničoho. Mníchov a Viedeň zanechali u Bratislavčanov 

pocit neistoty, strachu, fašistické a nacionalistické skupiny si uvedomili, že 

nadišiel ich čas, vyostrilo sa národnostné napätie, vznikali pouličné 
šarvátky a nepokoje ako dôsledok. Nepokojná doba priniesla nutnosť 

vedieť brániť sa, zrodila sa "bratislavská škola". 

 

Bitka v zamestnaneckej 

kolónii Emyháza [Zátišie] v 

1920 - tych rokoch 

 

Aktívna bola "galérka" 

využívajúca nepokojnú 

atmosféru mesta k 

páchaniu kriminálnej 

činnosti. Tvorili ju 
vlamači, zlodeji, 

vreckári, falošní hráči, 

priekupníci kradnutých 

vecí, prostitútky a ich 

pasáci. Domovom 

predvojnovej "galérky" bola "hriešna" osada Vydrica. Miestne verejné domy 

radi navštevovali i vojaci bratislavskej posádky a námorníci z prístavu. 
Svojskú povesť mala predmestská štvrť Dornkappel [Trnávka]. Jej 
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obyvatelia boli prevažne nižších sociálnych vrstiev, najmä robotníci. 

Nachádzali sa tam chudobné chatrné domčeky s malými dvorčekmi a úzke 

uličky, v ktorých sa necítili celkom bezpečne ani domáci. Ak ste nechceli 

prísť o hodinky, lepší kabát či peňaženku alebo dostať bitku, nebolo radno 
tam večer chodiť. 

Ku koloritu bratislavskej ulice tej doby patril i vždy elegantne oblečený 

fešák, ktorému starí bratislavčania vraveli aj štricák. 

 
Imrich Lichtenfeld, v koženom kabáte, na prechádzke bratislavským korzom. Jeho 
priatelia a známi si ho pamätajú ako veľkého džentlmena a všestranného športovca 

ovenčeného titulom majstra Slovenska v boxe a zápasení, vyhral i medzinárodnú súťaž  

v gymnastike.  

Štricáci, bičkáši, šraci a potápkári 

Predvojnového štricáka ste mohli stretnúť na prechádzke korzom či v 

klube AC Herkules, udierajúc do boxerského vaku, skákajúc cez švihadlo pri 

intenzívnom tréningu. Vtedy sa hovorilo, že boxu sa venujú iba obkladači, 

námorníci a štricáci. 

Takým bol i nitrianský rodák Hermann Czirolnik, majster ČSR strednej 

váhy v rokoch 1924 - 1930, veľký fešák, ktorému sa hovorilo 
československý Georges Carpentier. Tento tvrdý chlapík s bontónom 

anglického džentlmena v pamätnom zápase 28.1.1923 v Bratislave 

knokautoval Nemca Rolfa Klinga. Ľavačku používal ako tykadlo a pravačku 

mal silnú ako kopanec. So svojim o tri roky starším bratom Vojtechom 

vládli pästiarskemu ringu už v Uhorsku, strednej a ťažkej váhe. Elegánom 

bol i pri rannom tréningu "footingu". Nad lesom visela ešte nízka hmla a 
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stromy vyzerali ako prízraky, tak ticho a nehybne stáli v chlade. Športovec 

intenzívne cítil chlad na rukách a tvári. Trénovalo sa v hrubých svetroch, 

štruksových nohaviciach, uterák nasiaknutý potom okolo krku. Na nohách 

žiarivo vyleštené boxboty z kože. Pred vojnou neexistoval boxer, ktorý by 
sa pri footingu objavil bez plochej čiapky "bekovky", ktorú obľubovali i 

futbaloví brankári. 

V roku 1931 vymenil boxerské rukavice za lukratívny biznis zástupcu 

nemeckého výrobcu vysávačov Electrostar. Robert Schoettle, zakladateľ 

Electrostaru, často spomínal, ako sa s ním prechádzal v historickom centre 

Prahy, kde boli každých 10 metrov zdravení, jeho zástupca bol v meste 
očividne populárna osoba. 

 

Francúzsky elegán a boxer 

Georges Carpentier [na 

fotke vľavo] pri rannom 
footingu 

Charakteristickým 

prvkom odevu 

bratislavského fešáka 

konca rokov 1930 - 

tych bol aj kožený 
kabát či bunda. Koža 

vzbudzovala rešpekt, 

nie nadarmo dlhé 

kožené kabáty nosili 

ruskí čekisti a i 

príslušníci nemeckého 

gestapa. Fešák, štricák, 

ako športovec, dával 

prednosť športovému 

boxu v ringu pred 

bitkárčením na ulici. 

Papá Hemingway raz 

napísal: "Ak boxujete 

proti chlapíkovi, ktorý má dobrý ľavý hák, skôr alebo neskôr vás udrie tak, 
že sa zložíte. Udrie tou ľavou, že ju ani nezbadáte a akoby tehlou. Najtvrdšie 

ľavé háky rozdáva život, i keď veľa ľudí hovorí, že najlepší ho mal Charley 

White z Chicaga..." 
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Armádny výcvik ovládania noža v predvojnovom období 

Štricák rád machroval s nožom, nožu/dýke sa slangovo hovorilo "bička" [z 

maďarčiny]. Chlapovi, čo šikovne ovládal nôž, zase "bičkáš". Uhlíkovú oceľ 

čepele ostril na rukáve koženého kabáta alebo na opasku, žongloval s ním v 

ruke prehadzujúc si rukoväť medzi prstami alebo rukami, "fechtoval" 
[šermoval] pred očami protivníka. Bičkáš sa naučil ovládať nôž na 

základnej vojenskej službe, ktorá bola za prvej ČSR pre každého mladého 

muža povinná. Existovala "česko/slovenská škola vojenského noža" ako 

spojenie francúzskeho a talianskeho vplyvu. Teória bola "šermiarska", 

vychádzala zo šermu kordom/šabľou, obsahovala streh, zmeny postoja, 

body, seky, kryty, protiútoky [odbody, odseky], použitie noža proti iným 

zbraniam [poľnej lopatke, bodáku a puške s nasadeným bodákom]. S touto 

školou Vás podrobnejšie oboznámim v kapitole “Prvorepubliková škola 

vojenského noža”. Bičkáš, po návrate z "vojenčiny", prispôsobil 

"šermiarske" znalosti "bratislavskej ulici" a jej nástrahám, z "vojenského" 

noža sa stal "bitkársky".  

Fešák a športovec Imrich Lichtenfeld dokonca vyučoval nôž príslušníkov 

IDF [izraelskej armády]. Bol na slovo vzatým expertom v zvyšovaní fyzickej 
kondície, plávaní, zápasení, ovládaní noža a v obrane proti útoku nožom. 

Základnú vojenskú službu absolvoval v Bratislave, pri delostreleckom 

pluku 153, a v IDF pôsobil približne 20 rokov. 
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Predvojnová sláva bratislavských štricákov za socializmu pominula, kožené 

kabáty vyšli z módy, niektorí emigrovali, iní rozšírili rady príslušníkov ŠTB. 

Box je športom tvrdých mužov, každý správny chlapec predvojnových i 

socialistických ulíc Bratislavy, "šrac", sníval byť boxerom elegánom a 
majstrom strednej či ťažkej váhy. Idolom bol okrem Hermanna Czirolnika i 

nemecký boxer Max Schmeling. Max mal za ženu herečku Anny Ondrákovú. 

Slávny tréner Cus D´Amato povedal "Kto získa titul v ťažkej váhe, ovládne 

boxerský svet." Vo chvíli, keď Max vystúpil v New Yorku z lode, poriadne 

zamiešal ťažkým váham karty. Najprv porazil Litovca Jozefa Žukauskasa, 

ktorého fajnšmekri poznali pod menom Jack Sharkey, potom Younga 
Stirblinga a v roku 1936, v Yankee Stadium, Joea Luisa.  

Šraci so zatajeným dychom sledovali, na fotografiách, ako úder pravačky 

otočil Luisovi hlavu a ako potom kľačí pri povrazoch, zatiaľ čo Schmeling 

vyskakuje radosťou. Bol to boxmač, ktorý si ľudia pamätajú i dnes. Hana 

Zelinová v knihe "Moja je pomsta" sleduje tragický osud dospievajúceho 

šraca, ktorý sa stal členom bandy z podhradia "Kráľovskí rytieri". Iným jej 

príslušníkom bol mladý bitkár s výzorom boxera, placatý nos a karfiolové 

uši, menom Schmeling. 

V povojnových rokoch [cca 1951 - 1954] sa v Bratislave objavila módna 

vlna "potápkárov", zlatej swingovej mládeže, ktorá bola tŕňom v oku 

"komunistických papalášov". Extravagantne oblečený, s prehnane 

ulízanými vlasmi [používal vlasovú pomádu "brilantínu" a keď sa náhodou 

minula, vystačil si s vodou a cukrom], farebná, ručne maľovaná kravata, 

extrémne úzke ružové nohavice dolu s vysokými manžetami, páskované 

ponožky, na nohách poltopánky "budapeštianky" s 3 - 5 cm vysokou 

podrážkou a zdvihnutou špicou, v ruke vak s nalepenými odznakmi. 

Dôležitou súčasťou odevu bol krátky kabát so široko žehlenou fazónou, 

vzadu dva šlice, veľa gombíkov.  

Pochádzal väčšinou z bohatších vrstiev, živili ho rodičia, cez deň ako "kráľ 

bratislavskej módy" sa promenádoval po korze, večer provokoval a 

vyvolával šarvátky na zábavách. Žargón potápkára bol ovplyvnený 

angličtinou a vyznačoval sa skracovaním slov. V Čechách revoltovala 

swingová mládež už v období protektorátu, v povojnovom období ju 

vystriedal vyznávač rokenrolu "pásek". 
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Starožitný nôž navaja ”albaceteňa” vyrobený okolo 

roku 1880 v Albacete nožiarskou firmou Juan Arcos 
Aroca, v tom čase [a existuje i dnes] to bol v Albacete 

najznámejší výrobca nožov, známy i za hranicami 

Španielska. Pravdepodobne k nám dovezený 

veteránom španielskej občianskej vojny. Podarilo sa 
mi ho získať, niekto možno cíti rešpekt, nedôveru, ja 

vždy keď chytím tento nôž do ruky, cítim vnútorný 

pokoj a harmóniu. Podobne ako predvojnový 

bratislavský fešák s ním žonglujem v ruke, 
prehadzujúc si rukoväť medzi prstami. Navaja žije 

vlastný život, má charakteristický tvar a vlastnosti, 

ktoré sú prvoradé a ktoré ovplyvňujú, určujú 
ovládanie noža. 

Dobrodruhom v Španielsku 

Po vypuknutí občianskej vojny v roku 1936 

nejeden bratislavský fešák chcel odísť do 

Španielska bojovať ako interbrigadista po 

boku republikánov. Hlavným motívom bola 

najmä túžba po dobrodružstve, ale i zarobiť, 
ideológia, útek pred zákonom či minulosťou. 

Niektorým sa to podarilo a tí, ktorí sa vrátili 

domov, priateľom a známym opísali svoje zážitky a skúsenosti z bojov. 

Hovorilo sa im "španieli" a myslím si, že to boli práve oni, ktorí k nám 

priniesli módu nosenia kožených kabátov. 

Už samotná cesta do Španielska bola nebezpečná, plná nástrah. 

Predovšetkým išlo o ilegálnu činnosť, porušovali totiž vtedy platný branný 

zákon prvej ČSR zakazujúci vstup do armády cudzieho štátu bez 

špeciálneho povolenia. Cestovali vlakom, pešo, i bez pasu, cez Rakúsko a 

Švajčiarsko, na každom kroku im hrozilo zatknutie, väzobná cela a následne 

potupný návrat "šupom" domov. Prvým záchytným bodom bola Paríž, kde 

si už mohli vydýchnuť. V Paríži sa ubytovali, prešli lekárskymi 

prehliadkami a pripravovali sa na cestu do Španielska. Z mesta na Seine sa 

presunuli do juhofrancúzskeho Perpignan, ktorý bol východzím miestom 

pre obtiažne prekročenie hranice prechodom pohoria Pyreneje. Cieľovou 

stanicou potom bolo španielske mesto Albacete, približne 240 kilometrov 

juhovýchodne od Madridu, kde sa v bezprostrednej blízkosti nachádzala 

výcviková základňa interbrigád. Mladí dobrodruhovia bojovali u 

delostrelcov, námorníctva,  jazdectva, aj ako "guerilleros" [partizáni] za 

nepriateľskou líniou. Zhodou okolností Albacete bolo centrom 
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španielskeho nožiarstva, miestni muži boli povestní svojou šikovnosťou v 

ovládaní noža. Dobrodruh si v Albacete tak mohol zdokonaliť zručnosť 

umenia noža, ktorú získal na základnej vojenskej službe vo svojej vlasti. 

Fenomén fešáka, štricáka, elegantného dobrodruha a machra, nie je 
charakteristický iba pre Bratislavu, každé väčšie európske mesto malo 

podobné typy, vo Viedni bol "strizzi", v Barcelone "guapo", v Neapoli 

"guappo", Praha mala "pepe/pepíka", Brno "plotňáka". Štricáci, strizzis, 

guapos, guappi, plotňáci a iní odvážni "dráči" európskych miest používali v 

nebezpečných situáciách a ruvačkách jednoduché, praktické úskoky, ľsti a 

triky. 

Bratislavskí fiakristi mali povesť smelých bitkárov, častokrát hájili výhodné stanovište 
pred závistlivým kolegom, prípadne museli “umravniť opitého kunčafta, ktorého viezli 

neskoro večer z krčmy alebo vinárne. Boli to ostrieľaní “bičkáši”. 

Úskoky, ľsti a triky predvojnovej Bratislavy 

Triky bratislavských štricákov, bičkášov, fiakristov, krčmárov, pouličných či 

krčmových bitiek sa používali ešte v 1970/1980 - tych rokoch. Počas ročnej 

základnej vojenskej služby v jednom malom meste na Šumave som slúžil v 
bojovom útvare. Ako veliteľ stráže som mal neraz na starosti posádkovú 

[vojenskú] väznicu, kde si odpykávali trest i "ostrieľaní" násilníci a bitkári. 

S ich "zákernými ľsťami" som sa mal možnosť zoznámiť. Po "revolúcii" sa 

na tieto ľsti takmer zabudlo, preto niektoré spomeniem, "kravata" 

[škrtenie], "poličkovať" [biť, vyfackať] a "cigánsky strik" [krčmová facka 
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"aby sa hlava točila i po deci sódy"]. V krčme sa na úder, prípadne obranu, 

použila i stolička, fľaša alebo krígeľ. Krčmár, keď chcel vyviesť neželaného 

opilca, tak ho zozadu jednou rukou chytil za golier saka a druhou za opasok 

nohavíc, za nohavice ho dvíhal, za golier tlačil vpred, takže opilec kráčal po 
špičkách a nebol schopný odporu. Špicou tvrdej koženej poltopánky sa 

kopalo na solar plexus, tam sa udieralo i päsťou, obľúbený to trik elegantne 

oblečených rváčov čiernomorského prístavu Odesa, úder päste zblízka 

vyrazil obeti dych a gauner ho [na frekventovanej odeskej ulici za bieleho 

dňa] okradol. Prehodeným kabátom [sakom] cez ruku sa dalo dobre brániť 

na ulici proti bodnutiu noža či úderu palice. Svoje triky mali aj potápkári, 
extravagantne oblečení mladíci povojnového obdobia. Ak chcel potápkár 

vyprovokovať bitku na zábave, sklonil sa do strany, nastavil svoje lýtko tak, 

aby sa dotklo holene okoloidúceho, ktorý stratil rovnováhu [prípadne 

spadol na zem]. 

Samuel Lichtenfeld, sediaci, s prekríženými rukami, a nad ním stojaci jeho syn Imi, v 

športovom úbore v skupinovej fotke zápasníkov 

Po rozšírení japonského štýlu "Jiu - jitsu" z domovskej krajiny do Európy, i 
do Rakúsko - Uhorska a prvej ČSR, fešáci, štricáci [boxeri a tvrdí chlapi] 

svoje triky kombinovali s prvkami "importovanými" z Japonska, ako napr. 

"japonský kľúč", "japonské škrtenie" [páka na šiju] alebo "japonský chvat 

na hrdlo". Vo všeobecnosti môžeme povedať, že bratislavská škola vznikla 

spojením boxu [ringového a pouličného] s Jiu - jitsu. Bratislavskej škole sa 
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vravelo okrem "Jiu - jitsu" i "Sebaobrana". Jiu - jitsu vyučoval vo svojom 

klube, najmä žandárov, kriminalista židovského pôvodu Samuel 

Lichtenfeld. Klub vznikol ešte za c.k.monarchie a dá sa povedať, že 

predvojnová "bratislavská" škola bola dosť odlišná od súčasného 
"brazílského" umenia BJJ. 

 

Samuel Lichtenfeld [s 

fúzami] predvádza páku 

bratislavskej školy 

Jiu - jitsu klub 
Samuela Lichtenfelda 

Facka, úder päste či 

kopanec v bratislavskej 

škole pripravuje cestu 

pre "kravatu" alebo 

"vykrútenie ruky", 
naopak rana ruky/nohy 

sa uskutoční len vtedy, 

keď je protivníkovi 

znemožnené, aby sa 

pohol. Imrich 

Lichtenfeld, syn 

S.Lichtenfelda, 
spomínal na nepokojnú 

dobu "...S priateľmi sme 

sformovali židovskú 

domobranu, všetci sme 

boli zdatní športovci, 

odchovaní športovým zápasením na žinenkách, vzpieraním, boxovaním v 

ringu... Počas pouličných stretov sme veľmi rýchlo zistili, že športový zápas 
a pouličný boj sú dve celkom odlišné veci. Iné je bojovať podľa vopred 

stanovených pravidiel so súperom...Navyše pod dozorom prísneho 

sudcu...A celkom iné je bojovať s agresorom...bez pravidiel, rozhodcu..." 

Facka, úder hlavou, lakťom, kolenom, kravata, ktoré bratislavský boxer a 

tvrdý chlap používal v pouličnej či krčmovej bitke, boli paradoxne v 

športovom zápase zakázané. Charakteristickou črtou bratislavskej školy 

bolo využitie ošatenia, vlastného či protivníka, na obranu a útok, škrtenie 

golierom, kravatou, trik s klobúkom, kopanec koženou poltopánkou, 

obrana proti zásahu noža prehodeným kabátom cez ruku atd. 
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Azda by bol životopis Samuela Lichtenfelda zaujímavým námetom pre 

literáta, v trinástich utiekol k cirkusu, kde strávil nasledujúcich 20 rokov 

predvádzaním sily ako vzpierač a grécko - rímsky zápasník. Neskôr sa 

oženil a s rodinou usadil v Bratislave na Laurinskej ulici. Pracoval ako 
detektív, v roku 1920 založil športovú školu pre deti nazvanú "Robinson 

park", ktorá sa nachádzala v lokalite Kӧnigstaler [Kráľovské údolie] nad 

traťou nákladnej železnice. Postupne mali byť v tomto areáli postavené 

športové ihriská, tenisový kurt, bazén, dokonca i penzión a tanečná sála. 

Plány S.Lichtenfelda na vytvorenie vyhľadávaného rekreačného strediska 

sa však nenaplnili a pre finančné ťažkosti "Robinson park" v priebehu 
niekoľkých rokov zanikol.  

Pôsobil tiež v športovom klube AC Herkules, ktorý v Bratislave existoval od 

roku 1922. Noticka z "Esti Ujság“ [bratislavské noviny], publikovaná vo 

februári roku 1936, uvádza "O rozvoj zápasenia v Bratislave sa zaslúžil aj 

Samuel Lichtenfeld, nazývaný Robinson, ktorý je známym špecialistom  

japonského zápasníckeho štýlu Jujitsu." Pričinil sa i o rozšírenie boxu, v 

roku 1911 prvý začal vyučovať pästiarstvo na Slovensku [hlavne žandárov 

a študentov]. Jeho zásluhou boli v Tatraringu [v budove dnešného hotela 

Tatra] usporiadané prvé majstrovstvá Slovenska, 3 - 5.marca 1933, v tomto 

tak v Bratislave populárnom športe, po futbale mal box druhú najvyššiu 

divácku návštevnosť. 

Rodina sa nevyhla krutej deportácii, Samuel Lichtenfeld v koncentračnom 

tábore Osvienčim v roku 1944 zomrel. Kolega z bratislavskej kriminálky sa 

mu snažil pomôcť, vyslobodil ho z deportačného vlaku, žiaľ len nakrátko. 

Synovi Imrichovi sa včas, v roku 1940, podarilo opustiť krajinu na starej 

riečnej lodi Pentcho a vycestovať do Palestíny. Na Bratislavu nikdy 

nezabudol. "Otec si otvoril vlastný Jiu - jitsu klub v roku 1906. Bol 

manažérom, predsedom, inštruktorom, všetkým. Jedno leto, ako 10 - 15 

ročný, niekedy v 1920 - tych rokoch, som spolu s ním trénoval žandárov, v 

našej záhrade, obranu proti bodnutiu nožom. Chcel demonštrovať, že i 
chlapec to dokáže. V tom čase som však bol príliš spojený so športom 

[plávaním, gymnastikou, zápasením, boxom], v ktorých som chcel uspieť." 

Knihu o boji zblízka vydanú v Izraeli venoval "Pamiatke Samuela 

Lichtenfelda, môjho otca a veľkého učiteľa." Belo Levský za socializmu 

bratislavskú školu obohatil o Sambo a Karate. 

Belo Levský 

Sebaobranu začal vyučovať už v 1920 – tych rokoch, bol jedným z prvých 
učiteľov Jiu - jitsu, Juda, Samba a Karate u nás. Sám mal počas dlhoročnej 
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činnosti inštruktora sebaobrany veľa príležitostí vyskúšať svoje znalosti i v 

praktickom živote - v prístavných štvrtiach francúzskych miest Le Havre a 

Marseille, v boji proti fašistom počas Slovenského národného povstania a 

neskoršie ako člen bezpečnosti proti bitkárom, výtržníkom a iným 
nespratným živlom. 

 
Verejná bezpečnosť si osvojuje nový spôsob sebaobrany,  

inštruktor Belo Levský [v civilnom obleku] vyučuje  

sebaobranu Sambo, rok 1966 

 
Predvádzanie delikventa 

Krajská správa Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave začala v roku 1966 

pre príslušníkov Verejnej bezpečnosti organizovať kurzy sebaobrany 
Sambo. Výcvik viedol práve Belo Levský. 

V roku 1941 vydal Belo Levský knihu "Sebaobrana", po vojne publikoval 

knihy a články o rôznych školách sebaobrany pod menom V.L.Levský, napr. 

"Sambo" v roku 1959, "Sebaobrana" v roku 1964, "Sebaobrana 500 
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chmatov" v roku 1968, "Sebaobrana milicionára" v roku 1972, "Základy 

sebaobrany Karate" v roku 1972. 

 
Obrana proti útoku stoličkou 

 
Obrana proti bodnutiu nožom 

Odkaz predvojnovej Bratislavy 

Odkaz pôvabnej i nepokojnej histórie mesta na Dunaji, obdobia konca 
rokov 1930 - tych, je stále živý, i dnes môže bežný, netrénovaný človek 

využiť, na svoju obranu v zmysle platnej legislatívy, triky bratislavskej 
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Publikácia ”Sebaobrana“ z roku 1941, v ktorej jej autor Belo Levský opisuje základy 
bratislavskej školy 
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školy, štricákov, bičkášov či fiakristov. Vybral som tri, sú nadčasové, nedajú 

sa zabudnúť a nevyžadujú tréning. 

Prvý trik - facka, "jednoduché ako facka", nič jednoduchšie a praktickejšie 

nebolo v sebaobrane vymyslené, oslepí protivníka, čo umožní únik do 
bezpečia. Cieľom sebaobrany nie je boj [v tom sa sebaobrana líši od bitky], 

ale spôsobiť bolesť, znemožniť videnie, vychýliť z rovnováhy, podraziť, 

znehybniť, jednoducho neutralizovať protivníka, a tým si vytvoriť, na pár 

sekúnd, čas/priestor na únik. Namiesto facky sa dá použiť i úder čiapkou, 

klobúkom, zväzkom kľúčov prípadne hodiť piesok/zeminu do očí. Druhý 

trik - sako/kabát prehodený cez ruku sa použije ako záštita proti bodu 
nožom, úderu obuškom/palicou alebo päste. Ako štít je možné použiť i 

stoličku. Tretí trik - špica tvrdej koženej topánky je výborný prostriedok na 

bolestivý kopanec do holene, nežné pohlavie môže využiť "ženské stiletto" 

a zasiahnuť agresora dlhým podpätkom lodičky.   

Predvojnoví bratislavskí fešáci, skúsení pästiari v ringu i bitkári na ulici, 

vždy vravievali, že 99 % predpokladu na zvládnutie pouličných konfliktov 

je mentálna sila, vedieť ovládnuť svoj hnev, temperament, nervozitu, 
emócie. Nahnevaný bitkár je bezmocný bitkár, otvorený tvrdým ranám 

protivníka. Vychádzajúc z predvojnových skúseností, mladík, muž či žena 

[ak sa nevenuje súťažným bojovým športom] nepotrebuje ovládať veľký 

počet trikov, úplne stačí iba tri už spomenuté. Vyzbrojiť sa predovšetkým 

treba mentálne.  

Mentálny tréning [ktorý odporúčam] by mal obsahovať boxovanie do 

vreca, ktoré pôsobí ukľudňujúco a zároveň sa precvičia boxerské údery 
[švih, hák, direkt, zdvihák]. Takisto boxerský footing, nie príliš rýchly beh v 

lesoparku, v prírode. Pomalší beh ukľudní, stromy dodajú energiu. Rýchly 

beh naopak ešte viac znervózni. Dôležité je, aby sa športovec po mentálnom 

tréningu cítil uvoľnený, bez akýchkoľvek emócií a naplnený novou 

energiou, nie príliš vyčerpaný. Dôraz treba klásť na správnu životosprávu, 

veľa spánku, oddychu, vyvážená strava, tu radím využívať súčasné 

poznatky v stravovaní špičkových profesionálnych športovcov. Mojou 

životnou filozofiou je "deň bez športu/tréningu je strateným dňom". Môj 

osobný, každodenný tréning bratislavskej školy prebieha nasledovne: 

- 10 minút strečing, jóga, cvičenie s ľahkými činkami a box tieňový/do 

vreca 

- 15/20 minút boxerský footing 
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- v letných dňoch, od júna do augusta, plávanie v jazere s plutvami, tým 

zmením, na krátky čas, tréningovú "rutinu" a zároveň sa príjemne osviežim. 

10 praktických lekcií bratislavskej školy: 

- najlepší bitkár je ten, ktorý sa bitke dokáže vyhnúť 

- vyhraná bitka je tá, ktorej sa nezúčastníte 

- vyhýbajte sa alkoholu, cigaretám, nafajčenému prostrediu 

- alkohol zvyšuje chuť sa biť a znižuje schopnosť ovládať reakcie 

- ring nie je ulica, najlepšie triky ulice sú v ringu zakázané 

- používajte iba jednoduché triky 

- najlepšou obranou proti útoku nožom na ulici je odev prehodený cez ruku 
použitý ako štít [v miestnosti zase stolička] 

- po kvalitnej obrane musí prísť okamžitá odpoveď [protiútok], aby 

protivník nemal priestor útok obnoviť  

- proti viacerým útočníkom spoliehajte sa predovšetkým na údery a 

kopance, snažte si kryť chrbát, napr. postavením sa k stene, ako prvého 

vyraďte z boja najnebezpečnejšieho z nich  

- objavte v sebe chuť, vášeň neustále napredovať, v tréningu a vzdelávaní 
sa 

 

 

 

Reklama 

nožiarstva 

Rudolf Umlauf 

v časopise z 

roku 1925 
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Predvojnové bratislavské nožiarstvo Rudolf Umlauf sídlilo na Laurinskej [Lorencovej] 

15, v dome na rohu Laurinskej a Nedbalovej ulice, obchod mal dielňu, kde sa nožiarske 
produkty opravovali, brúsili, či poniklovávali. Nožiar dovážal a predával výrobky 

produkované v nemeckom meste Solingen, najmä firmy J.A.Henckels, ktorú zastupoval. 

Takisto ponúkal zákazníkom i produkty značené ”R.Umlauf Bratislava“, tieto však 
nevyrábal sám, ale ním zakontrahované solingenské dielne [manufaktúry], napr. 

Friedrich Baurmann & Söhne. Súčasťou obchodného domu bolo okrem oddelenia 

nožiarskych ”oceľových” výrobkov zo Solingenu i oddelenie parfumérie s typicky 

prenikavou vôňou kolínskej vody. Preto medzi starými Bratislavčanmi bolo zvykom 

používať nie príliš lichotivé slovné spojenie ”smrad jak u umlaufa”. Po vojne už o 

nožiarstve nebolo počuť, pravdepodobne bolo zoštátnené, z domu na Laurinskej 15, kde  

sídlilo od konca 19.storočia, zostala iba ruina, preto bol zbúraný a v roku 1955 na jeho 

mieste postavený nový. V novej budove za socializmu sídlila Mototechna a neskôr 

zastúpenie Aeroflotu. 
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Súbojová Bratislava 

Čo majú spoločné Sad Janka Kráľa v Bratislave a Boloňský lesík v Paríži? 

Oba boli jednými z prvých európskych verejných parkov a zároveň 

dejiskom mnohých súbojov.  

Šable zavčas rána v bratislavskom lesoparku 

Treba dodať, že bratislavský sa hrdí primátom najstarší v Európe. V 
prechádzajúcej kapitole sme sa ocitli v nepokojnom období konca rokov 

1930 - tych, vráťme sa v čase späť, do Habsburskej monarchie roku 1866, 

keď Bratislava [vtedy Pressburg/Poszony] bola, ak sa to tak dá povedať, 

prakticky súčasťou, či predmestím neďalekej metropole Viedne. 

Osudný rok 1866 

V roku 1866 vypukla prusko - rakúska vojna o vplyv nad nemeckými 
štátmi, ktorá sa skončila pre monarchiu potupne. Pruská armáda porazila 

rakúsku pri Hradci Králové a konečná fáza bojov sa odohrala pri Lamači. 

Prusi aj napriek mierovým rokovaniam sa rozhodli zaútočiť na Viedeň cez 

Bratislavu. Dobytím Bratislavy by pruská armáda získala strategický bod na 

obsadenie Viedne. Konečná mierová dohoda bola uzavretá v auguste roku 

1866 v Prahe a posledná bitka v bratislavských lesoch bola zbytočná, 



   
 

 64  
 

pretože o víťazstve Prusov bolo rozhodnuté skôr. Pražským mierom sa 

monarchia zaviazala, že sa zrieka Nemecka a nemeckej politiky [tým bola 

odstránená z pozície hegemóna na území nemeckých štátov, čo umožnilo 

ich neskoršie zjednotenie] a bola nútená zaplatiť vysoké reparácie. 

V 1890 - tych rokoch, v čase vrcholiacej súbojovej horúčky, sa v Rakúsko - Uhorsku 

používali ľahké "radaelli" súbojové šable, ktorých metodiku ovládania vyučoval v 

monarchii majster Luigi Barbasetti 

Dvojmesačný prusko - rakúsky konflikt sa prejavil i v osobných sporoch 

niektorých zúčastnených. Vojenský historik PhDr. Vojtech Dangl CSc. v 

štúdii "Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850 – 1914)" píše "V roku 1866 
rozvíril hladinu viedenského spoločenského života súboj, ktorý sa odohral 

medzi dvoma generálmi, účastníkmi prusko - rakúskej vojny. Veliteľ 

viedenskej posádky podmaršal Fleischhacker sa pre celkom nevinnú, 

vtipne myslenú poznámku súvisiacu s priebehom bitky pri Hradci Králové 

dostal do sporu s generálom grófom Auspergom, ktorému  sa  vzápätí  

ospravedlnil. Ten však ospravedlnenie neprijal a opakovane odmietol aj 
snahy sekundantov vyriešiť spor mierovou cestou. V súboji na pištole, 

ktorý sa konal v Bratislave v miestach dnešnej Železnej studienky, Ausperg 

podmaršala zastrelil." 

Hádka medzi uhorským grófom Abrahámom Nemešom a pruským 

kniežaťom Karolom Maxom Lichnovským vo viedenskom mestskom kasíne 

vyvrcholila jedno skoré ráno 26.marca osudného roku 1866, v Sade Janka 

Kráľa, súbojom.  

Obaja pricestovali z Viedne do Bratislavy prvým ranným vlakom a 

ubytovali sa v hoteli U zeleného stromu [dnešný Carlton]. Krátko po 

príchode si u čašníka objednali dva fiakre a vydali sa na miesto súboja 

rôznymi smermi, aby zmiatli políciu. Gróf bol ťažko ranený výstrelom 

súbojovej pištole a 30. marca 1866 zomrel. 
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Súboje v Sade Janka Kráľa 

Duelant bránil podľa vtedy platných morálnych zásad "česť". Iba v prípade 

"urážky cti", mohol "duelu - schopný" občan vyžadovať "satisfakciu" 

[zadosťučinenie] výzvou na duel. Prijať túto výzvu bolo [v istých 
spoločenských kruhoch] nevyhnutnosť, v opačnom prípade prišlo k strate 

postavenia a dobrého mena. Dôvod výzvy bol niekedy banálny, napr. spor o 

sedadlo v divadle, i vážny, napr. nezhoda politikov v parlamente, budúci 

duelanti sa pred náhodným konfliktom vôbec nemuseli poznať, na mieste 

sporu si vymenili vizitky a podmienky súboja za nich dohodol ich zástupca, 

sekundant. Častokrát sa podarilo svedomitému a rozvážnemu 
sprostredkovaniu sekundanta spor urovnať a rozvadené strany zmieriť. 

Tam, kde spor zasiahol príliš hlboko a kde nebolo vyhnutia - prehovorili 

zbrane. Sekundanti oboch sporných strán sa mohli v prípade ľahkej urážky 

dohodnúť o tom, že súboj sa bude konať "do prvej kvapky krvi", v prípade 

ťažkej urážky až kým sa jeden zo zúčastnených stane neschopným boja. 

Rozhodovali o mieste súboja, na základe vyjadrenia lekára o neschopnosti 

duelanta ďalšieho boja, podpisovali vyhotovený súbojový protokol a pod. 

Ak sa sekundanti nedohodli na podmienkach súboja, rozhodovala čestná 

rada. 

V spomenutej štúdii "Dôstojnícke súboje v Uhorsku (1850 – 1914)" je 

uvedené "Najmä Bratislava bola obľúbeným miestom súbojov, kam 

dochádzali aj duelanti z Viedne. Okrem zachovania väčšej anonymity to 

malo svoju logickú príčinu v tom, že v Rakúsku previnenia proti 

paragrafom príslušného zákona týkajúceho sa súbojov sa hodnotili 

prísnejšie a dodržiavali sa pregnantnejšie, než v Uhorsku. Súbojové 

príručky odporúčali vykonať súboj vo väčšom meste aj s ohľadom na to, že 

v prípade zranenia tu boli väčšie možnosti na záchranu života." 

Ako taký duel v Sade Janka Kráľa, prípadne na Železnej studienke 

prebiehal? Duel mal presné pravidlá a postupy, tzv. "súbojový kódex" alebo 

"kódex cti", ktorý je možné prirovnať k samurajskému morálnemu kódexu 

"bušido". Súboja sa mohol zúčastniť iba "vyvolený", duelu - schopný občan 

[šľachtic, dôstojník, akademicky vzdelaný človek], rovnako privilegovanou 

vrstvou boli v Japonsku samuraji.  

Duelanti sa stretli tajne, za ranného úsvitu, každý mal dvoch sekundantov, a 

nesmel chýbať ani lekár. Najstarší alebo najskúsenejší zo sekundantov bol 

zvolený za rozhodcu a priebeh súboja riadil. 
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Pár súbojových pištolí - jednohlavňové/jednoranové s hladkou hlavňou a nabíjaním 

spredu, špeciálne upravené, aby vyhovovali súbojovým pravidlám 

Najčastejšou súbojovou zbraňou boli pištole a šable. Pri šabli sa 

vyskytovalo menej vážnych zranení, cieľom zásahu bolo väčšinou 

predlaktie ruky držiacej zbraň a boj sa zastavil, hneď ako sa objavila krv 

jedného z duelantov [ak tak bolo vopred dohodnuté]. Súboj šabľou mal dve 

formy - mohli sa používať seky a body zároveň alebo, so zbraňou, ktorá 

mala zaoblený hrot, iba seky.  

Duel s pištoľami bol oveľa nebezpečnejší, cieľom bola hlava alebo trup. 

Strieľalo sa [maximálne 3 výstrely] z pevného miesta [duelanti stáli na 

fixnej vzdialenosti 15 až 100 krokov] alebo "avance" [protivníci kráčajúci 

jeden proti druhému sa mohli priblížiť až na 15 krokov od seba]. 

Najextrémnejšou formou bolo, keď antagonisti na seba vystrelili "nad 

vreckovkou". 

Súboj pištoľami "nad vreckovkou" 

Sekundanti nabili iba jednu zbraň, druhú nie, jeden zo sekundantov chytil 

obe pištole, každú do jednej ruky, a skryl za chrbtom. Duelanta, ktorý 

vyhral los a mal prvý právo výberu zbrane, sa spýtal: "Pravá alebo ľavá 

ruka?"  

Po obdržaní pištole sa protivníci postavili proti sebe pevne uchopiac na 

diagonálne protiľahlých koncoch vreckovku, natiahli kohútik pištole, ktorá 

smerovala hlavňou hore, a čakali na pokyn rozhodcu, tlesknutie rukou. Po 

povele súčasne namierili a vystrelili. Strela vyšla len z jednej hlavne... 
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Dôstojnícky zbor bratislavského pluku na nádvorí Vodných kasární, na dunajskom nábreží, v 

roku 1916 

Nutná obrana cti 

Vojenský zákonník c.k.armády poskytol dôstojníkovi nebezpečnú výsadu, 

"nutnú obranu cti" v náhodnom konflikte, legálnym použitím šable. O tom 

svedčí prípad z roku 1898 viedenského účtovníka Leopolda Levina a 

poručíka Kalbasu slúžiaceho v Bratislave.  

Jedného dňa sa Levinova manželka prechádzala po parku, spoločníkom jej 

bol práve Kalbasa. Manžel ich zbadal, a poručíka v žiarlivosti napadol. 

Poručík, v zmysle "nutnej obrany cti" dôstojníka c.k.armády, ihneď vytasil 
šabľu a pokúsil sa útočníka zraniť. Levin bol skúsený bitkár, poručíkovi 

zbraň "vykrútil" z ruky a zlomil na dve polovice. Konflikt mal zákonitú 

dohru, súboj pištoľami v Bratislave. Mladý dôstojník bol smrteľne zranený. 

Leopolda Levina polícia zadržala, po krátkom čase ho však prepustili.  

Americký súboj 

Rakúsky dôstojník, majster a neskôr riaditeľ zemskej šermiarskej školy v 
Prahe, Gustav Hergsell mladší, v súbojovej príručke “Duell - Codex” z roku 

1891 spomína i súboj na nože, ktorý nazýva "americký súboj" a uvádza ho 

skôr ako atypický "exotický" duel, ktorý nespadá pod pôsobnosť 

súbojového kódexu. 

 

https://archive.org/details/duellcodex00herg/page/n1/mode/2up
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"Americký súboj" na nože, v Paríži roku 1933 medzi pánmi  

Gustave Hoyau a Alfred Lessenne 
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Rencontre aka ruvačka 

Niekedy dve dôstojnícke horúce hlavy tasili šable už na mieste sporu, bez 

svedkov, v tomto prípade nešlo o legálny súboj, ani v očiach verejnosti, ani 

podľa zákona. G.Hergsell, vo svojej súbojovej príručke, pre takúto 
"dôstojnícku ruvačku" používa francúzsky výraz "rencontre". 

 

 
 

Knieža prímas Ján Černoch proti súbojom 

Až do začiatku 20.storočia civilné súdy v monarchii, najmä tie uhorské, 

ignorovali zákony, ktoré zakazovali súboje a trestným postihom bola 

častokrát iba formálna "gavalierska" väzba. V samotnej Bratislave sa 

duelant niekedy ani nemusel obávať trestného stíhania políciou, preto 

môžeme o Bratislave hovoriť ako o "súbojovom raji". V Bratislave a 

Budapešti  [v uhorských mestách s najväčším počtom súbojov v druhej 
polovici 19.storočia] osoba s povesťou duelanta mala rešpekt a úctu 

miestnej smotánky, nesmela chýbať na žiadnej spoločenskej akcii a tlač o 

nej často písala. Preto najmä mladí dôstojníci sa snažili osobnú prestíž 

vydobyť súbojom a priam ho vyhľadávali. 

Po roku 1900 sa ale verejná mienka začala meniť a stúpajúci odpor voči 

duelom viedol k vzniku uhorskej "Krajinskej ligy proti súbojom". Na tento 

celoeurópsky proces mal veľký vplyv španielsky infant princ Alfonso de 

Bourbon, ktorý pôsobil na hlavy štátov, aby presadzovali zrušenie alebo 

aspoň obmedzenie tohto druhu riešenia otázok osobnej cti. V chýrniku 

[rubrike drobných zvestí] Slovenských novín zo dňa 28.2.1914, ktoré 

vychádzali v Budapešti, sa uvádza, že "Krajinská liga proti súbojom" pri 

príležitosti tragického duelu nadporučíka Štefana Hajdu začala akciu proti 

súbojom a požiadala významnú uhorskú osobnosť knieža prímasa Jána 
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Černocha [https://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Černoch], aby túto akciu 

zahájil, s čím on súhlasil. 

 

Súboj nadporučíka Hajdu a jeho švagra Žigmunda Babocsay vzbudil v Uhorsku značnú 

pozornosť, odohral sa v budapeštianskych kasárňach, na pištole, z pevného miesta 50 

krokov, prípadne šable, ak pištole neprinesú výsledok. Druhý výstrel nadporučíka 

usmrtil. 

 

Na Slovensku sa súboje neodohrávali len v Bratislave, ale i v iných mestách, 

napríklad v Prešove a Nitre. Vo Wikipedii 

[https://sk.wikipedia.org/wiki/Duel] sa uvádza:  

"Ako pozostatky na tieto súboje ostali aj na území dnešného Slovenska 

pamätníky. Jeden takýto pamätník sa nachádza na Cemjate v meste Prešov, 

ktorá sa nachádza na kopci menom Zabíjaná. Pomenovanie Zabíjaná 

vzniklo tak, že v 19.storočí si toto miesto vyberala šľachta a dôstojníci ako 

miesto pištoľových duelov. Zabíjaná je aj pamiatka na miesto, kde sa 
8.januára 1881 uskutočnil historikmi zaznamenaný posledný pištoľový 

súboj miestnych uhorských šľachticov, pri ktorom zahynul barón 

Luzsenszky. Dokonca je na tom mieste aj informačná tabuľa a starý 

neudržiavaný, takmer 130 - ročný kamenný pamätník."   

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_%C4%8Cernoch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Duel
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Majster Luigi Barbasetti 

Luigi Barbasetti 

Šerm šabľou existoval v monarchii v rôznych podobách, ako súbojová šabľa 

[po skončení súbojovej éry zanikla], športová šabľa [existuje dodnes], 

vlastnú metodiku mala c.k.armáda. Azda najväčším znalcom šable v 

Rakúsko - Uhorsku bol taliansky učiteľ šermu Luigi Barbasetti, ktorý prišiel 

do Viedne na jeseň roku 1894 a ako pomerne neznámy mladík otvoril 

šermiareň [pod názvom Union Fecht - Club existuje i dnes] v St.Annahof. 

Škola si vybudovala skvelé renomé medzi viedenskou smotánkou a stalo sa 

módou "šermovať u Barbasettiho". Jeho štýl šable prevzala c.k.armáda do 

svojej metodiky. Mal slávneho majstra, Giuseppe Radaelliho. Učiteľskú 
profesiu L.Barbasetti začal v rímskej škole "Scuola Magistrale", kde pôsobil 

v rokoch 1885 až 1891. Neskôr presídlil do Terstu, tu na turnaji zaujal 

schopnosťami šermiarov z Viedne, ktorí ho prehovorili, aby zmenil 

pôsobisko. Vo Viedni vyučoval šerm až do roku 1915. Podobne ako 

G.Hergsell mladší, Barbasetti bol znalcom súbojov, vydal knihu "Kódex cti" 

a dával konzultácie či núdzové lekcie klientom núteným sa biť v súboji. 

24 hodín do začiatku súboja 

Ak jeden z duelantov bol súbojovým novicom, bez predchádzajúcej znalosti 

streľby/šermu, mal možnosť požiadať o odklad súboja [napr. 24 hodinový], 

ktorý mu umožnil navštíviť súbojového konzultanta, ak išlo o šable, 

šermiarskeho učiteľa, ktorý mu poskytol núdzovú lekciu. Za tak krátky čas, 

24 hodín, nemal možnosť začiatočník zvládnuť kompletnú metodiku šable, 

preto mu súbojový konzultant [učiteľ šermu] vysvetlil minimalistický 
spôsob ako vyviaznuť bez vážnejšieho poranenia a zároveň so cťou. Tento 

postup sa v praxi neraz osvedčil. Vo Viedni takým bol, ako som už 

spomenul, Luigi Barbasetti. V Prahe zase Gustav Hergsell mladší, a i jeho 

dobrý priateľ arch.Jan Heberle. 
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Núdzová lekcia šable 

Heberleho súboje 

Pražák arch.Heberle, 
výborný šermiar, 

viedol dobrodružný 

život duelanta, ako 

súbojový konzultant a 

sekundant neraz 

zachránil synom 
vážených pražských 

rodín česť, inokedy 

život. Sekundanti sa 

netešili zvláštnej 

priazni, a predsa boli 

spravidla 

najdôležitejšími 

sprostredkovateľmi. 

Heberle prijímal vo 

svojom byte návštevy, i neskoro v noci, adeptov súboja, ktorí ho žiadali, aby 

ich zastupoval v spore. Okamžite konal, zabezpečil druhého sekundanta, 

lekára, rokoval so sekundantmi soka o možnom zmierení, ak sa 

rozhnevaných mužov nepodarilo udobriť, o podmienkach súboja. Obstaral 

zbrane, našiel vhodné súbojové miesto, kam zaistil i odvoz svojho klienta. 

Po súboji so smrteľným koncom bol nútený na niekoľko týždňov, či 

mesiacov z Prahy odcestovať, aby sa vyhol prípadnému policajnému 

vyšetrovaniu. 

Vianočné prázdniny roku 1890 spôsobili obvyklú prestávku v šerme. Ján 

Heberle navštívil G.Hergsella, aby si s ním o svojom zamilovanom športe 

aspoň pohovoril. Šermiarsky majster mu živo vysvetľuje zaujímavú fintu, 
pri demonštrácii sa stane nepríjemný malér, podvrtne si kotník. O dva dni 

dostal od majstra list, v ktorom žiada, vzhľadom na nedávne zranenie, aby 

mu pomohol pripraviť mladého dôstojníka k duelu. Zvyknúť ho na 

súbojovú šabľu a niekoľko intenzívnych pohybov. Upozornil, že mladík je 

úplný začiatočník "naturalista". Heberle súhlasil a v majstrovej šermiarni 

dal dôstojníkovi núdzovú lekciu, budúci duelant tak získal čiastočný cit pre 

zbraň [držanie, tvar a hmotnosť], naučil sa streh, útočiť - sekať na hlavu 
alebo ktorúkoľvek inú časť tela, prácu nôh [postup, ústup]. Heberle s ním 
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neustále "driloval" sek na hlavu spojený s ústupom/skokom vzad tak, aby 

zvládol udržať skúsenejšieho protivníka na bezpečný dištanc. Takejto 

jednorázovej výuke sa v čase duelantstva vravievalo "nepravidelný šerm", 

na rozdiel od pravidelného, dlhoročného tréningu. Takisto mu odporučil 
životosprávu tesne pred súbojom, ktorý sa konal večer: "Popoludní 

oddychujte, dajte si studený kúpeľ, trochu slabšej kávy a nepite alkohol." 

Architekt Heberle bol členom pražského Veslárskeho klubu Blesk, kde sa 

venoval okrem veslovania aj šermu. Tento dobrodruh a športovec, s 

povesťou odvážneho, čestného muža, sa po skončení súbojovej éry stal 

priekopníkom automobilizmu. Dokonca bol zvolený do funkcie predsedu 
Českého klubu automobilistov. Keď sa stal členom správnej rady známej 

firmy Laurin & Klement, dal svoj klubový post k dispozícii, aby snáď 

nemohol byť podozrievaný zo zaujatosti v prospech tohto výrobcu áut. 

Členovia klubu si s vďakou jeho ponuku vypočuli a pochopiteľne ju 

zamietli. O pánovi architektovi nikto nepochyboval. Zomrel v roku 1912.  

Bratislavské zbohom súbojom 

V druhej polovici 19.storočia duelantstvo v "súbojovom raji" Bratislave 
dosiahlo nevídaný nárast, preto spomenuté obdobie nazvali vtedajší 

novinári "dobou súbojovej mánie". Súbojová horúčka vrcholila v rokoch 

1890 - tych, od roku 1900 duelová prax postupne zanikala a po rozpade 

monarchie sa nevyskytuje vôbec. 

 
Pracovné nože, ktoré sa využívali najmä pri chove zvierat, ľudovo nazývané 

“notschlachter” vyrábala vo východoslovenskej obci Štós firma Wlaszlovits, ešte pred 

druhou svetovou vojnou [na obrázku sú produkty firmy Gebr. Gräfrath Solingen] 
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Prvorepubliková škola vojenského noža 

Ako som uviedol v kapitole “Slovenské nože v prvej svetovej vojne” 

zákopové vedenie “veľkej vojny” prinieslo renesanciu použitia noža v 

armáde. Naši dedovia, pradedovia nôž/dýku šikovne ovládali. 

Príslušníci 33.streleckého pluku légií v Bratislave v roku 1919, po návrate domov z 

Talianska. Legionárov ešte čakali tvrdé boje s vojakmi Maďarskej republiky rád. 

Tí, ktorí bojovali v Taliansku či na ruskom fronte, opisovali boj zblízka 

muža proti proti mužovi v zákopoch takto. "Veliteľ dal povel k útoku. Pod 

smrtiacou paľbou pušiek, guľometov, mínometov sme prekonali územie 

nikoho a skočili do úzkeho nepriateľského zákopu. Strelné zbrane sme už 

nestačili nabiť a tak sa protivník musel zneškodniť pažbou pušky, 
nasadeným bodákom, nožom či skrátenou dôstojníckou šabľou. Bol to vždy 

neľútostný boj." Nôž sa stal blízkym priateľom každého vojaka, používal ho 

prakticky stále, v boji, pri otváraní konzervy, čistení fajky či budovaní 

zákopu. 

Rozália 

Nežným dievčenským menom "Rozália", paradoxne, nazývali naši prastarí 

otcovia obávanú zbraň, bodák značky Lebel. Vojaci sa nechali inšpirovať 
slávnou vojnovou piesňou, autorom ktorej je Teodor Botrel. Do výzbroje 

francúzskej armády bol zaradený už v roku 1886, spolu s puškou. A v čase 

prvej svetovej takisto aj do zbroje česko/slovenských legionárov vo 

Francúzsku. Vyskytoval sa v dvoch veľkostiach, vo väčšej, ako kord - bodák 

a menšej, ako dýka - bodák. 
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Rozália 
 

 

František Schejbal, mladý 
legionár, s "Rozáliou" na 

opasku 
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Pugnale 

 

 

Príslušníci 33.streleckého 

pluku légií s pugnale na 

opasku 

Pugnale 

V roku 1917, v 

Taliansku, vznikli 
dobrovoľnícke 

jednotky zložené z 

Čechov a Slovákov. 

Česko/slovenské légie 

bojovali proti Rakúsko 

- Uhorskej armáde [a i 

proti svojim krajanom] 
najmä v bitke na rieke Piava a pri Doss Alto. Legionári mali vo výzbroji 

útočný nôž "pugnale".  

Výuku ovládania pugnale viedli inštruktori šermu a boja zblízka jednotky 

"Arditi". Tak sa nazývala [odvodené od talianskeho slova "ardire", v 

preklade odvaha] útočná/špeciálna jednotka talianskej armády, ktorej 

taktickou úlohou bolo prelomiť nepriateľské obranné línie na zabezpečenie 
širšieho postupu pechoty.  

Poručík Gino Gobbi, v malej, 7 alebo 8 stranovej knižke, opísal jednoduchý 

spôsob použitia pugnale. Obsahuje 4 útoky, 2 obrany a protiútok "passata 

soto" spolu s lineárnou a kruhovou prácou nôh. 
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Útočný nôž vz.1917 vyrobený vo východoslovenskej obci Štós 

 

"Šermiarsky" streh s 

nožom 

Pugnale je vyobrazený 

na rubovej strane 

zástavy 39. streleckého 

výzvedného pluku légií. 

S návratom legionárov 

domov sa, po skončení 
prvej svetovej vojny, 

dostal pugnale aj na 

naše územie. Ich 

bohatá zbierka sa 

nachádza vo vojenskom 

múzeu v Prahe. Na jar 

roku 1919, v "bitke na 
nože" pri 

komárňanskom moste, 

proti vojakom armády 

Maďarskej republiky 

rád, bol pugnale [podľa 

dobového svedectva] 

použitý legionármi v bojovej akcii. 

Útočný nôž vz.1917 

Nôž, ktorý bol zaradený do výzbroje Rakúsko - Uhorskej armády na konci 

prvej svetovej vojny a ktorý sa vyrábal vo východoslovenskej obci Štós, je v 

odborných publikáciách označený ako "Útočný nôž rakúsky vzor 1917" a je 

špecifikovaný takto: "Čepeľ jednosečná priama, so stredovým hrotom a 

falošným ostrím. Rukoväť drevená, črienková, upevnená troma železnými 



   
 

 78  
 

nitmi. Priama železná záštita. Pošva železná, na vnútornej strane pútko pre 

závesník." Útočný nôž vz.1917 sa stal [neoficiálnou] súčasťou i výzbroje 

československej armády, až do roku 1939. 

Škola vojenského [útočného] noža 

Po vzniku, tento rok si pripomíname sté výročie [7.kapitola bola prvý raz 

uverejnená ako článok na blogu v roku 2018], prvej Československej 

republiky bolo použitie útočného noža [na základe bohatých skúseností 

zákopových šarvátok prvej svetovej] zaradené do armádneho výcviku. Mal 

som možnosť sa zoznámiť s vojenskými príručkami [vydanými v 1920 - 

tych rokoch] belgickej, francúzskej i československej armády a môžem 
potvrdiť, že "prvorepubliková" inak povedané "česko/slovenská škola 

vojenského noža" bola originálna a na vysokej úrovni.  

Teória tejto školy, ktorá vznikla ako spojenie francúzskeho a talianskeho 

vplyvu, bola "šermiarska", vychádzala zo šermu kordom/šabľou. 

Obsahovala streh, zmeny postoja, body, seky, kryty, protiútoky, použitie 

noža proti iným zbraniam [poľnej lopatke, bodáku a puške s nasadeným 

bodákom]. 

 

 

Odraz/kryt a neutralizácia protivníkovej ruky úchopom podľa plukovníka Biddla z jeho 

knihy "Do or Die" vydanej v roku 1944 
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Predbod "inquartata/passata soto" podľa plukovníka Biddla z jeho knihy "Do or Die" 

vydanej v roku 1944 

Charakter použitia vojenského noža je útočný, založený na 

útoku/protiútoku z krátkej alebo dlhej vzdialenosti. Útok z krátkej 
vzdialenosti bol spravidla kombináciou odrazu [šermiarske "battement"], 

kopanca, hodenia piesku/zeminy či predmetu [napr.prilby] do tváre 

protivníka, slúžiacich k otvoreniu protivníkovej obrany, a bodu/seku noža 

k zasadeniu rozhodujúcej rany do nekrytej časti tela. Rana nožom sa 

uskutočnila až po neutralizácii ruky protivníka držiacej zbraň úchopom a 

priblížení do jeho tesnej blízkosti. Z dlhej vzdialenosti sa zasahoval 

protivník predbodom/predsekom [šermiarske "inquartata" či "passata 

soto"]. 

Protiútok [odbod/odsek] bol vykonaný okamžite po kryte - vonkajšom, 

vnútornom a vrchnom [šermiarske "tierce, quarte a quinte"]. Využíval fakt, 

že útočník je najviac zraniteľný tesne po uskutočnení vlastného útoku. 

Bod, vonkajší sek na tvár, predsek na ruku 

Body sa viedli do oblasti tváre, hrudníka a brucha, seky [vonkajšie, 

vnútorné, bez náprahu, s náprahom] do hlavy, krku a ruky. Použitie noža 
bolo v čs.armáde súčasťou výcviku boja zblízka [nazývaného "boj zblízka - 
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sebaobrana"], výcvik väčšinou viedli veteráni česko/slovenských légií vo 

Francúzsku a Taliansku obdobia prvej svetovej vojny. 

 

Box v armádnom výcviku boja zblízka na nádvorí Vodných kasární v Bratislave, rok 

1919 

 

Boj zblízka - sebaobrana 

Významnou súčasťou výcviku boja zblízka čs.armády bolo použitie zbrane - 

revolver, puška s nasadeným bodákom, šabľa, nôž/bodák, krátka palica a 

poľná lopatka, i neozbrojený boj - anglický/francúzsky box, zápasenie a jiu 
- jitsu. Boj zblízka sa cvičil ako "vojenský" telocvik, ktorý se delil na 

základný, ranný a poľný. Telocvik základný se týkal najmä výcviku 

nováčikov, ranný telocvik sa cvičil každý deň [trval pol hodinu]. Poľný sa v 

rámci čaty striedal v týždni so základným a v rámci roty prevládal úplne 

[dvakrát týždenne po jednej hodine]. Do telocviku základného a ranného 

bol zaradený iba neozbrojený boj, súčasťou telocviku poľného bol 

kompletný boj zblízka - sebaobrana [i nôž]. Výcvik bol minimalistický, 

založený na uprednostnení kvality nad kvantitou, je lepšie ovládať 

minimum techník dokonale, ako veľké množstvo povrchne.  

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa výcvik boja zblízka čs.armády 

presunul do zahraničia, najmä do do Veľkej Británie. 
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"Zákerná lesť" s nožom 

 

"Zákerná" forma školy vojenského noža 

Výuka boja zblízka vo Veľkej Británii prebiehala podľa britského modelu, 
výcvik parašutistov vychádzal z metodiky "tiché zabíjanie" útočných 

oddielov "Commandos". Preto nastáva posun od "šermiarskej" podoby 

čs.školy vojenského noža k "zákernej", kde použitie bolo zamerané na 

likvidáciu stráže.  

Platilo vždy jediné pravidlo, usmrtiť strážneho tak rýchlo, aby nestihol 

vykríknuť. Nožom/dýkou sa útočilo najčastejšie zozadu, bodnutím do krku 

alebo obličky. Súčasťou výuky bol i hod nožom, z normálneho uchopenia v 

dlani, hrotom vpred. Výhodou tohto spôsobu je, že nevyžaduje dlhodobú 

prípravu, nevýhodou, že sa nedá účinne zasiahnuť cieľ vzdialený viac než 5 

m.  

"Zákernú" podobu čs.školy vojenského noža používali na území Čiech, 

Moravy a Slovenska [v období druhej svetovej vojny] predovšetkým 

príslušníci partizánskeho a protifašistického hnutia odporu, niektorí z nich 
absolvovali výcvik vo Veľkej Británii. Nesmieme zabudnúť na výsadkárov, 

členov skupiny Anthropoid, ktorí v roku 1942 uskutočnili atentát na 

Heydricha. 
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Fairbairn - Sykesova dýka 

britských "Commandos" a 

spôsob hádzania podľa 

majora Matrasa. Táto dýka 

má úzku, dlhú obojstrannú 

čepeľ z veľmi pevnej 
uhlíkovej ocele, ktorá ľahko 

prenikne i niekoľkými 

vrstvami odevu. 

Čs.škola vojenského 
noža po skončení 

druhej svetovej vojny 

postupne upadá do 

zabudnutia.  

V knihe majora 

Antonína Matrasa 
"Sebeobrana" z roku 

1959 ešte môžeme 

objaviť "šermiarske" i 

"zákerné" prvky tejto 

školy. 

"Ak útočíme nožom, tak 

ho držíme v dlani ako kord pri šerme. Tak sťažujeme protivníkovi obranu a 
sami sme schopní rýchlo meniť smer bodnutia alebo rezu. Najvhodnejšou 

obranou proti tomuto spôsobu je predísť bodnutiu kopom do zápästia, v 

miestnosti použijeme stoličku [ako improvizovaný štít], ktorú uchopíme za 

operadlo nohami vpred. Ak protivník uteká, môžeme ho zasiahnuť hodom 

noža."  

A.Matras sa vo svojej knihe zameriava práve na tréning hádzania noža. Na 

rozdiel od metodiky britských "Commandos" odporúča, aby sa dýka držala 

za hrot čepele, ktorý sa pretočí vpred a v tejto polohe zasiahne cieľ. Dĺžka a 

vyváženie noža bývajú rôzne, zbraň je ideálne vyvážená, ak je ťažisko tesne 

za záštitou. 
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Bitkárske krytie stoličkou proti bodnutiu nožom 

 

Vykrútenie ruky, v 

japonských bojových 
umeniach "kote gaeshi" 

"Zákerná" forma 

čs.školy vojenského 

noža mi nápadne 

pripomína spôsob, 

ktorí používali 

predvojnoví i 

socialistickí bitkári 

nazývaní "bičkáši". 

"Bička" je slangový 

názov pre nôž 

pochádzajúci z 
maďarčiny. Bičkáši 

zákerné ľsti 

prispôsobili móde 

nosenia mestských šiat. 

Idúc po ulici, bičkáš 

držal poľovnícky 

nôž/dýku v ľavej ruke, "zamaskovaný" sakom/plášťom prehodeným cez 

ruku. V 1960/1970 - tych rokoch sa stali medzi bitkármi populárne 
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talianske vyskakovacie nože, dovážané zo "západu", bitkár si ho vedel 

"zohnať pod rukou". V bitke sa nôž použil na útok/protiútok, odev 

prehodený cez ruku na kryt. V miestnosti slúžila, ako improvizovaný štít, 

stolička. Bitkár využil i protivníkov odev, napr. na blokovanie jeho ruky 
držiacej nôž. 

Postoj bitkára vo výbornej slovenskej detektívke "Vrah zo záhrobia" z roku 1966. Nôž 
hrozí, plášť prehodený cez ruku je pripravený na krytie. 

Vojtech L.Levský vo svojich príručkách sebaobrany často opisuje použitie 

noža bičkášom. "Pouličný bitkár môže použiť s nožom/dýkou rôzne ľsti - 

prehadzuje si napr. nôž z ruky do ruky. Robí to preto, aby sme nevystihli, 

ktorou rukou zasadí úder...Môže naznačiť pichnutie zhora [do krku], a 
bodne do brucha alebo opačne...V takomto prípade ak je poruke piesok, 

prach...hodíme ho útočníkovi do očí. Ak máme čiapku/kabát môžeme mu 

ich vo vhodnom prípade hodiť do tváre." 

Prečo sa spodný gombík na saku nezapína? 

Dnešná etiketa mužom velí jasne - spodný gombík sa na saku nezapína. Je 

jedno, koľko radov gombíkov máte. Je to pravidlo, ktoré má svoje korene v 
nosení zbrane, a ktoré veľmi rýchlo oddelí tých, čo sú "štýloví", od tých, čo 

im "trčí slama z topánok". Práve spodný [prípadne i vrchný] nezapnutý 

gombík v minulosti upozorňoval, že kráčate proti ozbrojenému mužovi. 

Vyskakovací nôž nosil bitkár vo vrecku oblekovej vesty. Zapnutý gombík v 
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spodnej/vrchnej časti saka mohol skomplikovať tasenie, preto ho 

nezapínal. Tento zvyk zostal aj v dnešnej dobe, keď páni v oblekoch už 

"vyskakovačky" nenosia. Niektorí výrobcovia sa tomuto trendu prispôsobili 

a saká šijú s tým, že sa jednoducho spodný gombík zapnúť nedá. 

Klobúk a nôž 

"Olašskí/valašskí" Rómovia, žijúci na juhu Slovenska, v bitke útočili britvou 

i vyskakovacím nožom. Na krytie použili klobúk, tradičnú súčasť odevu 

"olašského" Róma, držaný v ruke. "S klobúkom a nožom je každý Róm,“ 

hovorí staré príslovie hovorí. Ani v období socializmu sa "Olaši" nevzdali 

zaužívaného spôsobu života, vyrábali/brúsili nože, chovali kone a chodili s 
nimi na jarmoky ešte okolo roku 1970. V Bratislave to boli chýrni kartári, 

ženy veštili z ruky. Majú veľa tajomstiev, ktoré si nechávajú pre seba, ich 

uzavretosť voči okoliu, dlhoročné vzájomné zväzky a schopnosť zavádzať 

sú osvedčenou obranou vlastného sveta. 

Najobávanejším bratislavským bitkárom, v rokoch 1959 až 1963, bol 

postrach korza, Róm z Vydrice prezývaný "Kajto", rešpektovali ho bieli 

"gádžovia" i čierni "cigáni". Ovládal všetky bitkárske triky i ako skoro každý 
Róm britvu a nôž. S inými bratislavskými bitkármi sa stretával v krčme na 

Židovskej ulici, ktorá neskôr padla za obeť demolácii. Tam sa dohadovali, 

kto dostane "nakladačku". Keď nebolo s kým, bili sa medzi sebou, aby 

nevyšli z cviku. Mal parťáka menom Gemo, s ktorým tvoril nerozlučnú 

dvojicu. Po roku 1963 "bezpečáci" [Verejná bezpečnosť] spravili na 

bitkárov veľký záťah, tri roky "sedel" a odvtedy už o ňom nebolo veľa 

počuť. 

"Olašský" spôsob "klobúk a nôž" je iracionálny, intuitívny, žiadny "systém", 

logické riešenia sú často nesprávne. Intuícia ovládania noža [v bitke] sa 

nedá naučiť, prichádza sama poznaním noža. Urobme si z neho 

každodenného spoločníka a priateľa. "Nôž nám povie sám ako s ním 

zaobchádzať, "hovorí jedno porekadlo.  

V čase vrcholiaceho socializmu, ako absolvent vysokej školy, som si 

"odkrútil" ročnú základnú vojenskú službu v bojovom útvare na Šumave. 

Boj zblízka bol súčasťou výcviku výsadkovej a prieskumnej jednotky, ktorej 

sa hovorilo "paragáni", v tom čase už stratil prvorepublikovú podobu, 

častokrát ho viedli vojaci "záklaďáci", ktorí sa v "civile" venovali 

modernému, športovému judu. Ako veliteľ stráže som mal na starosti 

posádkovú [vojenskú] väznicu, kde si odpykávali trest i "ostrieľaní" 

násilníci a bitkári. Častá strážna služba mi umožnila dôkladne sa s ich 
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"zákernými ľsťami" zoznámiť. A dodnes som čs.školu vojenského noža 

našich dedov a pradedov neprestal ctiť a študovať. 

 
Róbert Komporday - zakladateľ nožiarskej fabriky a kúpeľov v Štóse 

 

Zaujímavý článok v španielskych novinách z roku 1850, v ktorom autor  

spomína šermiarsku akadémiu v Madride [pri Puerta de Toledo], kde  
sa vyučovalo ovládanie noža navaja 
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Epilóg | Dobrodruhom v Španielsku 

Španielsko v čase občianskej vojny. Síce krátku, ale zaujímavú lekciu 

umenia noža dostal bratislavský dobrodruh, fešák, od mladého Španiela.  

Muži Španielska obľubovali nosiť nôž zasunutý za šerpou alebo opaskom. 

Španiel, tej doby, bol predovšetkým milovník pekných žien, dobrého vína a 
rýchlych koní. Nosenie noža [i umenie jeho ovládania] vychádzalo zo 

životného štýlu a módy, kde nôž bol súčasťou oblečenia tak ako 

vychádzková palica alebo klobúk. V knihe "Príručka pre cestovateľov v 

Španielsku" z roku 1845 anglický autor Richard Ford poznamenal "Je 

nepravdepodobné, že by Španielka navštívila kostol bez vejára alebo 

Španiel išiel na výročný trh bez noža, tak ako je zriedkavé, že by sa 

cestovateľ vydal na cestu bez topánok." 

Na rohu rušnej ulice alebo námestia, každého veľkého španielskeho mesta, 

Madrid, Sevilla, Cádiz, Malaga, Barcelona, Albacete, najmä vo večerných 

hodinách, postávali mladí muži, ktorí sa venovali rôznym nekalým 

aktivitám [napr. pašeráctvu], prípadne si ich miestni politici najímali na 

osobnú ochranu alebo neskúsených začiatočníkov či zvedavých cudzincov 

učili, ako sa ovláda nôž. Hovorilo sa im "baratero, valiente, bravo alebo 
guapo". 

Lekcia ovládania noža 

Štricák, po návrate zo Španielska do rodnej Bratislavy, opísal lekciu 

ovládania španielskeho noža svojim priateľom a známym takto. 

"Národná zbraň Španielov je nôž, a veľmi dobre vedia, ako ho používať. 

Rozprával som niektoré historky z občianskej vojny, kde som bojoval ako 

interbrigadista. Túto ešte nie. Môj nepokojný duch bojovníka ma priviedol 

do Albacete, kde som sa zoznámil s mladým mužom, pri pohári červeného 

vínka sme viedli zaujímavý rozhovor o nožoch. Vysvetlil mi, čo je také 

špeciálne na ovládaní noža. 

No, povedal s úsmevom, mohol by som ťa zabiť, a ty mňa nie. 

V poriadku, povedal som, prosím, ukáž rozdiel medzi nami. Čo by si urobil 

ako prvé? 

Kým ty by si mrkol okom, bodol by som ťa! 

Ako by si ma prinútil mrknúť? 

Takto, povedal a zdvihol ľavú ruku k mojim očiam. 

No, mohol by som urobiť to isté. 

Skús to, povedal. 
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Snažil som sa a zistil, že je to nemožné, aby mrkol okom, hoci som 

prechádzal rukou hore a dole niekoľkokrát, až som sa takmer dotýkal jeho 

mihalníc. Jeho bystré, čierne oči sa na mňa bez mihnutia dívali po celú tú 

dobu. Bolo jasné, že jeho oči boli trénované, a moje nie. 

 

 

Dvaja mladíci, Španieli, demonštrujú 

ovládanie noža, Albacete cca rok 

1945. Autorom fotky je známy 
španielsky fotograf Luis Escobar 

López. 

Potom som sa spýtal, či existuje 

spôsob, ako sa neozbrojený 

človek môže brániť proti 

niekomu ozbrojenému nožom. 

Ach áno, povedal, ukážem, a v 

okamihu, uchopiac kabát, držal 

koniec jedného rukávu pevne v 

ľavej ruke, obtočiac si zvyšok 

kabátu rýchlo okolo predlaktia, 

a druhý rukáv takisto uchopiac 
do ľavej ruky. Takto držal 

pevne celú hmotu, ktorá tvorila 

dostatočnú obranu proti 

bodnutiu akéhokoľvek bežného 

noža. 

 

Neskôr som si spomenul, že jednou z charakteristík mužov z Puerta del Sol 

v Madride [známe madridské námestie] bol orezaný plášť, zrejme nie tak  

vznešeného pôvodu ako "kabátec" z dávnych čias. Použitie noža sa zdá byť 

hlboko zakorenené v španielskej histórii a zvykoch, tak že jeden spôsob, 

ako vyjadriť byť "pánom a s veľkou autoritou", bolo slovné spojenie "seňor 

de horca y cuchillo" [v doslovnom preklade - pán šibenice a noža]." 
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Manual del Baratero 

Mladý Španiel vysvetlil bratislavskému fešákovi praktický trik nazvaný v 

knihe Manual del Baratero "Pases de Mano", kde neozbrojená ruka vystrelí 

k súperovým očiam, čo spôsobí, že ich zavrie, s nasledovným útokom noža 

na spodné pásmo protivníkovho tela. Táto kniha vychádza v roku 1849 v 

Madride a je jediná svojho druhu, ktorá sa zaoberá výhradne umením 
ovládania noža “navaja” a “puňal”, i dlhých nožníc “tijera”. V tom spočíva jej 

historický význam. Je rozdelená do štyroch častí a 30 krátkych lekcií. 

Hoci kniha je písaná štýlom, formou a jazykom požičanými zo šermiarskych 

traktátov tej doby, zámerom autora je zoznámiť bežných občanov s 

umením noža. Práve v dobe, keď popularita jeho nosenia dosiahla svoj 

vrchol, okolo roku 1850, a dopyt po “know - how” ovládania bol preto 

veľký. Dodnes sa presne nevie, kto knihu napísal. Niektoré zdroje uvádzajú, 

že autorom bol spisovateľ a novinár Mariano de Rementeria y Fica. Príliš 

tomu neverím, pretože tento pán zomrel v roku 1841, osem rokov pred jej 

prvým vydaním. Nejasnosti okolo autorstva knihy spôsobili, že zostáva 

nedocenená, dá sa povedať, že do dnešného dňa nebol jej odkaz pochopený.  

Hlavnými atribútmi umenia ovládať nôž je intuícia, rýchlosť a schopnosť 

prekvapiť. Manual del Baratero sa zaoberá hlavne taktikou ovládania noža, 
kto v nej hľadá variácie techník, bude dosť sklamaný. Kniha opisuje rôzne 

“tretas” [triky] a “engaňos” [fingované akcie]. Uvádzajú sa napr. hodenie 

čiapky do tváre súpera, nízky kop, pristúpenie či podrazenie nohy, útok v 

tempe atď. Baratero vyzýva protivníka, čaká na príležitosť. Zaútočí len 
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vtedy, keď si je istý, že nemôže byť pri svojej akcii/protiakcii zasiahnutý. 

Ako toreádor pri býčích zápasoch. A skutočne, kompletné umenie, ktoré 

zahŕňa všetky spôsoby útoku a obrany, sa nazýva “corrida”. Býčie zápasy, 

“corrida de torros”. 

Manual del Baratero PDF 

Traja pouliční predavači nožov v centre španielskeho nožiarstva, Albacete cca rok 1959 

Zlaté časy noža navaja 

V knihe Manual del Baratero sa uvádza, že nôž navaja sa vyrábal [okolo 

roku 1850] v španielskych mestách Albacete, Santa Cruz de Mudela, Guadij, 

Sevilla, Solana, Mora, Bonilla, Valencia, miestnymi nožiarmi šikovne 

ovládajúcimi rešpektované kováčske remeslo. Navaja bola známa pod 

rôznymi menami, v Andalúzii "mojosa, chaira a tea", v Seville dlhej navaje 

https://books.google.sk/books?id=1PQxAQAAMAAJ&hl=sk&pg=PA1#v=onepage&q&f=false
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sa hovorilo "santólio", v Madride medzi barateros "corte, herramienta, 

pincho, hierro". Produkcia sa začala už v 16.storočí. Dnes sa nôž v 

niektorých oblastiach Španielska stále vyrába. Najlepšie meno majú čepele 

produkované v Albacete alebo Santa Cruz de Mudela. Najznámejšou 
značkou v súčasnosti je Expósito a J.J.Martínez, menej cenenou Andujar. 

Zlaté časy nastali v rokoch 1840 - 1850, vtedy u mnohých Španielov, i 

šľachticov, bolo možné vidieť navaju zasunutú za opaskom či šerpou [ako 

som už uviedol na začiatku kapitoly]. Výnimku netvorili ani ženy, ktoré ju 

nosili zaujímavým spôsob za podväzkom na stehne, pre svoju obranu. 

Samotná kráľovná Španielska Isabel II [panovala v rokoch 1833 - 1868] sa 
netajila obľubou nosenia noža navaja. Tak to aspoň tvrdil vo svojich 

pamätiach dvoran Emilio Gutiérrez Gamero. 

 

Ulica Nožiarov 

Moje túlavé topánky, kráčajúc v šľapajach predvojnového bratislavského 

dobrodruha, fešáka, ma priviedli do Madridu, na “Calle de Cuchilleros” 

[ulicu Nožiarov], ktorá sa nachádza v historickom centre, neďaleko Plaza 
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Mayor. Ulica dostala svoje meno po cechu nožiarov, ktorý tam bol založený 

za účelom výroby a predaja nožov. Voľba tejto ulice pre nožiarov mala 

svoju logiku, sídlili pri bitúnku, ktorý sa nachádzal na Plaza Mayor. 

Dnes je ulica Nožiarov hlavne turistickou atrakciou, nachádzajú sa tu bary, 
flamenco kluby i dve najznámejšie madridské reštaurácie - Las Cuevas de 

Luis Candelas a Sobrino de Botín, ktorá bola založená už v roku 1725 a 

existuje dodnes. Slávny maliar Francisco Goya tam pracoval ako čašník a 

spisovateľ Ernest "Papa" Hemingway ju spomenul vo svojom románe 

"Fiesta”. V Madride svietilo slnko, na oblohe ani mráčik, ale bolo chladno, 

mrazivo. Rozhodol som sa teda vycestovať za teplom, na juh, do Andalúzie. 

Adiós Cádiz 

Jedno novembrové 

popoludnie som 

vystúpil z vlaku, 

pricestoval som z 

Madridu do Cádizu, 

čarovného 
španielskeho mesta 

na pobreží 

Atlantického 

oceána. Keď som 

odchádzal z 

Madridu, cítil som chlad a zimu, v Cádize ma naopak privítalo teplo, 

príjemných 23 stupňov. Pobral som sa do hostela Bahia, na ulici Plocia 5, 

kde som sa ubytoval. “Ste námorník?” spýtal sa recepčný v hosteli skúmavo 

sa na mňa pozerajúc.  Asi preto, že som mal oblečený tmavý námornícky 

kabát s vysokým golierom, cez plece prehodený vak z celtoviny a hostel sa 

nachádza neďaleko prístavu. “Nie, iba náhodný turista,” s úsmevom som 

odvetil. 

Navštívil som už veľa európskych prístavných miest, Barcelonu, Marseille, 

Janov, athénsky Pireus, Rijeku, Split, i iné, ale Cádiz je z nich rozhodne 

najkrajšie. V úzkych uličkách starého mesta stretnete turistov, námorníkov, 

dobrodruhov všetkého druhu. I ostrieľaný plážový povaľač “beachcomber” 

si tu príde na svoje, vďaka nekonečne dlhým, piesočným plážam. Gáder, 

nazývaný Féničanmi, “brilantný” ako ho opísal lord Byron, práve z 

neďalekého prístavu [Palos de la Frontera] Krištof Kolumbus, na lodiach s 

dievčenskými menami Niňa, Pinta a Santa Maria, začal svoju objavnú púť 
do nového sveta, aby tak ukončil stredovek.  
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Na ulici Compaňía som objavil malý poklad, nožiarsky obchodík s úžasnou 

tradíciou. 

Staručké 

nožiarstvo  
Tradícia a história 

žije na rohu ulice 

Compaňía. 

Nožiarstvo “Casa 

Serafin” je 

najstarším 
obchodom v meste, 

ktorý založil 

pradedo súčasného 

majiteľa v roku 

1897. Zaujímavé je, 

že rozmach 

turizmu a v 

súvislosti s tým aj 

hotelierstva a 

gastronómie v 

meste priniesol 

postupne výhody i 

pre nožiarsku 

živnosť. 

Serafin Gabrieles, súčasný majiteľ, má aj špeciálneho zákazníka, je ním 

slávny spisovateľ Arturo Pérez - Reverte. Jedného dňa sa objavil v obchode 

kúpiť si nožnice na fúzy. Serafina to veľmi prekvapilo, pretože sám je 

veľkým fanúšikom jeho kníh. Odvtedy udržiavajú priateľský vzťah, 

spisovateľ ho vždy, keď príde do Cádiza, navštívi. Dokonca meno obchodu 

spomenul v historickom románe “El asedio”, ktorý sa odohráva v čase 
napoleonských vojen v Cádize, hoci vtedy obchod ešte ani neexistoval. 

Učiteľka španielčiny z Jerezu 

Práve som šiel po dlhom kamennom chodníku, ktorý premosťuje ostrov, na 

ktorom stojí pevnosť San Sebastian, s plážou La Caleta, keď ma tri dievčiny, 

očividne Španielky, nie turistky, požiadali, aby som ich odfotil. S jednou z 

nich, ktorá ovládala angličtinu, som sa dal i do reči. Volala sa Begoňa, to 

meno baskického pôvodu [čo som zistil až neskôr] znelo mojim ušiam 
zaujímavo, priam exoticky. Všetky tri žili a pracovali v neďalekom 
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mestečku Jerez de la Frontera. Ich pravidelným nedeľným rituálom bola 

návšteva Cádiza. Begoňa bola zamestnaná ako učiteľka španielčiny na 

základnej škole v Jereze. Zaujalo ju, že žijem neďaleko Viedne, povedala, že 

mi závidí. Ja som zase žiarlil, že býva tak blízko Cádiza, ale nepovedal som 
jej to. Každý túži po tom, čo nemá. Dohodli sme, že sa stretneme o týždeň, v 

nedeľu, tá istá hodina, to isté miesto. 

Čašník mi ukázal miesto, kde sa môžem posadiť, po veľmi krátkom štúdiu 

jedálneho lístka som si objednal krokety, moje obľúbené jedlo. V reštaurácii 

bolo úplne prázdno, v Jereze sa ešte turistická sezóna nezačala. V 

Španielsku krokety pripravujú inak ako u nás, plnia sa bešamelovou 
omáčkou, do ktorej sa primiešavajú rôzne ingrediencie. Klasické “croquetas 

con jamón“ nájdete takmer v každom bare či reštaurácii. Požiadal som 

Begoňu, aby mi dávala lekcie svojho rodného jazyka, ktorý som až tak 

dobre neovládal ako angličtinu. Profesionálna učiteľka s nadšením 

súhlasila, mala však jednu podmienku, aby som za ňou pricestoval do 

Jerezu. “Čo si dáte na pitie?” spýtal sa ma pozorný čašník. Na chvíľu som 

zaváhal, potom som si spomenul na jeden starý anglický film a odvetil 

“Pohárik sherry”. 

 
Obraz maliara a básnika Filipa de Pisis ”Ryba, fľaša vína a nôž” 

Sherry, medzi Angličanmi tak populárny nápoj, pochádza práve z okolia 

mestečka Jerez de la Frontera, pomenovanie sherry vzniklo poangličtením 
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španielskeho Jerez. Vyrába sa z vína a to, ako je známe, potrebuje dostatok 

tepla a slnka. Španielsko ich má oboje neúrekom. Ovšem nie každé 

španielske víno sa používa na výrobu tohto nápoja. Musí ísť o hrozno 

vypestované v blízkosti Jerez de la Frontera. Všetko to spôsobil pirát a 
obľúbenec kráľovnej Alžbety sir Francis Drake, keď v roku 1587 vyplienil 

Cádiz a ako korisť odviezol do Anglicka 2900 sudov sherry. Náhodou v čase 

útoku boli v prístave pripravené na export do zahraničia. Sherry si 

Angličania nesmierne obľúbili. 

Končil sa príjemný, jarný deň. Oranžový kotúč slnka svojimi poslednými 

žeravými lúčmi hladil malé člny kotviace na pláži La Caleta, čajky 
zaspávajúce na pokojných vlnách Atlantického oceána a biele mestské 

domy. Postava osamelého námorníka kráčala večernou ulicou Cádiza, 

smerom k prístavu. Ešte raz sa pozrel na pútavú scenériu západu slnka, 

ktorej sa nijako nevedel nabažiť. “Adiós Cádiz” je čas ísť domov. 

Bratislavský fešák, veterán španielskej občianskej vojny, nastúpi na loď 

pravidelnej linky Cádiz - Marseille - Terst. V Terste zase na nočný vlak do 

Viedne a odtiaľ je to len kúsok do Bratislavy. Španielsko už nikdy viac 

neuvidel, ale Španielsko zostalo v ňom. 

 


