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Oldřich Netopil, velkoobchodník starým železem a 
kovy 

Oldřich Netopil, velkoobchodník 
vyřazeným železem v Přerově 

 

Zápas velkoobchodníka Oldřicha Netopila z Přerova o uznání a rovnoprávnost své firmy s firmami 
německými a hlavně židovskými je velmi zajímavým dokladem, že naše národní a politická samostatnost 
není úplná a že jí chybí samostatnost hospodářská. Po této stránce bylo již mnoho vykonáno v náš český 
prospěch, přesto však je třeba napnout všechny páky, aby český národ, zejména však český obchodník a 
podnikatel ovládl hospodářské pole a vlastně znárodnil nejen náš movitý majetek, nýbrž podchytil vše, co 
spolu souvisí s vlastnictvím. Míníme tím nejen půdu, domovní majetek, ale v prvé řadě peníze, jejich obrat v 
peněžních ústavech, v obchodech, ve veřejném i soukromém podnikání, ve výrobě průmyslové a zemědělské 
atd. Jistě by dnes náš národ a stát byl mnohem pevnějších základů, kdyby všechny tyto součásti národního 
hospodářství byly ovládány a ovlivňovány národním a jednotícím duchem. Nebylo by pak možným, aby 
český člověk musel ve své vlasti a ve svém národním prostředí podnikati přímo křížové cesty za dobytím své 
existence, jako se právě dálo u nynějšího velkoobchodníka a továrníka Oldřicha Netopila. 

Dnes ovšem už je závodem známým a všeobecně uznávaným v kruzích hospodářské veřejnosti, ale 
dalo to opravdu velmi mnoho usilovné práce a námahy, než se vyšinul na nynější úroveň. Ale zvítězila tu 
pravá selská houževnatost Oldřicha Netopila, jeho solidní jednání a pravá obchodní reelnost, která bohužel 
není dána všem našim českým obchodníkům. Těmto vlastnostem vděčí za svůj dosavadní životní úspěch. 
Jeho obchod, jím založený, je dnes urovnán a stabilisován a dostal se do řádného chodu tím, že mu byl dán 
poctivý a národní charakter. Toto budiž zvláště vyzvednuto a oceněno, neboť v nynější době je třeba těchto 
vlastností si v zápase o kus chleba a o místo na zemi dobře všimnouti a je zaznamenati jako doklad, že byl 
od začátku ryzím a čistým podnikem prodchnutým národní myšlenkou a snahou vyniknouti i proti vůli 
nepřátel a přes snahy konkurence, která právě v jeho 
oboru podnikala vše, aby jeho poctivé snahy a dobrou 
vůli mařila a zničila tak český průlom do této 
židovsko-německé državy, bohužel v našem národním 
a československém státě. 

Oldřich Netopil narodil se 3. dubna 1890 v 
Horní Moštěnici na Přerovsku. Obecnou školu 
navštěvoval ve Vlkoši a měšťanskou školu v Přerově. 
Po absolvování této školy šel do učení k svému strýci 
Vojtěchu Netopilovi v Přerově, kde 15. dubna 1907 
obdržel výučný list; ale i po vyučení zůstal v tomto 
obchodě až do roku 1908. V tomto roce 1. října 
nastoupil místo v železářském závodě v 
Horažďovicích, kde působil do roku 1910. 

Vrátil se opět do Přerova na své dřívější 
působiště u Vojt. Netopila, kde setrval až do 
nastoupení na vojnu v roce 1913. V roce 1914 za 
všeobecné mobilisace musel nastoupiti ku svému pluku 
do Krakova a odtud po celou dobu války byl vysílán 
na různá bojiště v Rusku i Itálii. Po převratě první 
jeho snahou bylo se osamostatnit. To také učinil a 
zřídil si v Přerově na Šířavě v malých rozměrech 
skladiště, kam s počátku sám a později pomocí 
různých nakupovačů dopravoval různé druhy 
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vyřazeného železa. Pozvolna jeho obchodní a reelní jednání nabývalo příznivé půdy v Přerově a okolí a tím 
jeho závod utěšeně vzrůstal, takže byl nucen přijmouti vedle několika stálých pracovních sil také síly 
kancelářské a účetní. Při tom všem bylo mu třeba těžko zápasiti s konkurencí, která mu ve všem snažila se 
zabrzdit jeho slibný obchodní vývoj. 

Po několika letech dobré konjunktury zbudoval si vlastní provozovnu spojenou se skladištěm v 
Přerově poblíž Předmostí, v místech, kde protíná silnice z Přerova k Předmostí železniční trať od Přerova k 
Bohumínu. Tam jeho obchodní podnikání ještě vzrostlo a z malých a drobných prostředků obchodních 
vyrostl veliký a národohospodářsky důležitý velkoobchodní i tovární podnik na vyřazené železo a železné 
tovární součástky všeho druhu. Dnes možno v tomto velkoobchodě koupiti různé druhy železných, 
drátěných, ocelových a litinových potřeb, různé kotly, železné nádrže, parní a elektric. stroje a veškeré stroje 
různých továren, vše odborně upravené ve vlast. továrním podniku, jak podnikatelům, tak i kovářům. Jeho 
podnik stal se známým nejen v Přerově a na střed. Moravě, ale na Moravě a v Československu vůbec jako 
jediný závod český řízený myšlenkou národní a státní. Z největších prací, které prováděla firma Oldřich 
Netopil v Přerově, byla demontáž rafinerie akc. Rolnických cukrovarů, která byla pod jeho dozorem a v 
rámci jeho odborných znalostí provedena bezvadně. Firma Oldřich Netopil získala si všude svým jednáním 
plné důvěry občanstva i odborných obchodních kruhů a tím zařadila se sama v Přerově do městské kroniky 
jako jeden z nejserióznějších závodů, který dělá městu i okolí čest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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