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Tradiãní v˘roba perleÈov˘ch knoflí-
kÛ v Senetáfiovû se vlivem hospodáfi-
sk˘ch zmûn stala jiÏ dávnou historií.
·koda. Knoflíky vyrábûné  jiÏ od roku
1887 si mÛÏete prohlédnout ve sbírce
Muzea tradiãního bydlení a perleÈáfi-
ství v Senetáfiovû.

Tovární v˘robu zde zavedl Alfons
Tománek z Vídnû se sv˘m mistrem
Lankhamrem. DÛvodem k v˘stavbû to-
várny byla levná a zruãná pracovní síla
místních dûlníkÛ. Vedle této továrny
vznikla i fiada men‰ích dílen a mnoho
perleÈáfiÛ – „frãkafiÛ” - zaãalo knoflíky
vyrábût i podomácku. Vrtaly se z perle-
ti, coÏ je vnitfiní vrstva lastur mlÏÛ, vy-

luãovaná jejich plá‰tûm. Lastury se do-
váÏely od Tichého oceánu, Perského zá-
livu i Indického oceánu. Lastury (‰keb-
le) se skládaly do beden z mahaganové-
ho dfieva a loì dovezla náklad do pfiísta-
vu v Holandsku. Odtud se dopravovaly
vlakem na nádraÏí do Vy‰kova.
Senetáfiov‰tí sedláci pak bedny s lastu-
rami dováÏeli do továrny v Senetáfiovû.

NeÏ se z lastury stal knoflík, pro-
bûhlo 9 hlavních operací (pÛrování,
sekání, ‰rupování, trádování, gravíro-
vání, rand˘rování, ‰lejfování, opalo-
vání, barvení, le‰tûní, tfiídûní, na‰ívá-
ní). Knoflík se musel z lastury vyfiíz-
nout, vyvrtat, pÛrovat. Silné knoflíky
se sekaly na ten‰í a potom se na nich
dûlal tvar a vrtaly dírky. Hotové knof-
líky se vafiily a opalovaly v kotlech.
Praly se ve studené vodû, aby se zba-
vily neãistot. V otoãném bubnu
s dfievûn˘mi pilinami se su‰ily.
Hotové knoflíky rÛzn˘ch velikostí
a tvarÛ se tfiídily aÏ na ‰est jakostí.
Po roztfiídûní se na‰ívaly na papírové
karty po 144 anebo po 12 kusech. Na
kartu ve stfiíbfiité barvû se na‰ívaly
nejlep‰í knoflíky a na karty barvy
modré ostatní knoflíky.

Málo se ví, Ïe v˘roba perleÈov˘ch

knoflíkÛ, která zamûstnávala dûlníky
z celého okolí, se po I. svûtové válce za-
stavila. Postihlo to i majitele továrny
Tománka a tak se stalo, Ïe 3. ledna 1924
zemsk˘ soud v Brnû vyhlásil na jmûní
továrny Alfonse Tománka v Senetáfiovû
konkurs. V roce 1925 továrnu koupil
Josef Novák pro syna Milo‰e Nováka.
Zájem o perleÈové knoflíky se v‰ak ne-
zvy‰oval, v dobû hospodáfiské krize se
sníÏil natolik, Ïe perleÈáfii zaãali vyrábût
pomÛcky znázorÀující postup v˘roby
perleÈov˘ch knoflíkÛ, které nabízeli
‰kolám. Postupnû zanikly v‰echny díl-
ny. PerleÈáfiská v˘roba se udrÏela jen
v Novákovû továrnû, která v‰ak zaãala

od roku 1926 pfiecházet na v˘robu knof-
líkÛ z levnûj‰í umûlé hmoty - galalitu.
Tradice v˘roby knoflíkÛ v Senetáfiovû
pokraãovala ve v˘robním druÏstvu
Chemoplast a knoflíky z umûl˘ch hmot
zde vyrábûly aÏ do zaãátku 80. let 20.
století. Postupem doby se zaãala mûnit
i tato v˘roba. V Senetáfiovû se pfie‰lo na
lisování z umûl˘ch hmot. V̆ robu perle-
Èov˘ch i galalitov˘ch knoflíkÛ si mÛÏete
pfiipomenout jiÏ jen v místním muzeu.

Literatura: Alois Zukal Senetáfiovsk˘: 
Historie Senetáfiova

Sborník Okresního muzea v Blansku 1976-1977
Text: svop

Foto: archiv

Muzeum tradiãního bydlení a perleÈáfiství v Senetáfiovû.Knoflíky vyrábûné v Senetáfiovû.

Knoflík..., fieklo by se maliãkost, ale originální knoflík dá Va‰emu stylu je‰tû více vyniknout. Je to módní artikl, ãást odûvu,
symbol bohatství, prÛmyslov˘ produkt, designov˘ ‰perk nebo sbûratelsk˘ artikl. KdyÏ si zapínáte kabát, halenku, nebo ko‰ili,
nenapadlo by vás, Ïe se knoflík mÛÏe stát i muzejním exponátem – exponátem v Senetáfiovû.

KNOFLÍK PRO ·TùSTÍ ZE SENETÁ¤OVA


