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Továrna v Jedlce 

Věnováno všem, kteří od roku 1945 pracovali v „Asmance“… 
 

Přádelnu bavlny postavil v letech 1851-1854 děčínský továrník Johann Münzberg a údolí nazval Elisental (Eliščino 

údolí) po své ženě Elisabeth. Pohon továrny zajišťovaly dvě vodní turbíny o celkovém výkonu 90 koňských sil.  Ty byly po 

roce 1945 zrušeny (uříznuty a shozeny do náhonu). Spřádací stroje s 5.352 vřeteny vyrobily ročně až 471.120 kg příze za 

460.000 zlatých (1 zlatý je cca 1.000,- současných Kč). 

       
Přádelna Johann Münsbrg & comp. zaměstnávala v průměru 50-60 pracovníků obojího pohlaví. Posledními 

vedoucími byli V. Sigmund a Fr. Maiwald. Původní pracovní doba byla od 5 hodin ráno do 9 hodin večer.Jelikož se prý 

jednalo o lehkou práci, tak se zaměstnávaly i děti.  

       
Dům č. 22 (na snímku vlevo) nechal postavit majitel továrny. Zde v těsných a hygienicky nedostatečných  

podmínkách žili pracovníci továrny. Na snímku uprostřed je bývalá hospůdka nad továrnou č. 17 „Gasthaus zum 

Elisental“ (druhá zleva) postavená majitelem továrny hlavně pro jejich zaměstnance. Po roce 1945 sloužila jako taneční a 

divadelní sál, kde se pořádaly zábavy. Později byla zbouraná. Napravo od cesty k továrně je  dvoudomek č. 25/26 a č. 47.  

 V roce 1907 měl podnik již 7.000 vřeten a zaměstnával 120 dělníků. Na konci 20. let klesl jejich počet jen na 50 – 60. 

Přádelna pracovala až do krachu, ke kterému došlo během hospodářské krize. K 12. dubnu 1930 továrna ukončila provoz. 

Prázdné objekty koupila v roce 1938 firma Assmann & Weikert z nedaleké Horní Police, jejíž hlavní výrobní 

program tvořily součásti jízdních kol. Podílníkem této obchodní společnosti byl Emerich Assmann. Podnik zůstal v provozu i 

během války. Od roku 1944 převzal výrobu karbidových svítilen a plynových masek pro armádu. 

  Továrna byla  definitivně konfiskována až v roce 1947. Do národní správy ji převzala Česká zbrojovka Strakonice, 

která zde zavedla, jako jediná v republice, výrobu sedel na všechna jízdní kola (pro dospělé, na kola závodní i dětská). V 

polovině 50. let továrna přešla pod n. p. Velo Stadion Rakovník a krátce se přejmenovala také na Motor Jedlka. Později celý 

objekt převzala TDV (Továrna dětských vozidel) se sídlem v Mělníku. V dalších letech přešla pod Koh-i-noor Děčín, ze 

kterého se roku 1990 spolu s děčínským závodem oddělila pod novým názvem DAYMOON Děčín. V továrně se vyráběly i 

další součástky na jízdní kola – světla, odrazky, šlapky na pedály… V provozu byla i galvanická dílna. V roce 1993 se závod 

privatizoval a roku 1994 vznikla akciová společnost, která v Jedlce vyráběla a montovala součástky na kola. V této době 

proběhla celková rekonstrukce továrních budov.  

     

Firma CZ vyráběla v areálu součástky pro jízdní kola do roku 2005. Na přelomu 2005/2006 byla 

v ČR výroba ukončena a přesunuta do Asie. MARWI CZ nadále v areálu pokračovala v činnosti, ale už bez výroby - jen jako 

distribuční centrum (sklad) pro střední a východní Evropu.  Do roku 2015 byl areál ve vlastnictví firmy MARWI CZ. V tomto 

roce byl celý areál (nemovitost) převeden na nového vlastníka, kterým je soukromá osoba z Taiwanu. 

   V současné době v areálu sídlí a provozují činnost dvě firmy bez vlastnického vztahu k nemovitosti. 

MARWI CZ – stále provozuje stejnou činnost - distribuční centrum součástek pro jízdní kola. 

   MITARO – zabývá se výrobou vypletených kol pro jízdní kola. V areálu působí od roku 2014. 
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Továrna – dvě fotografie zleva z roku 1990, vpravo je stejná budova, opravená v roce 2010. 

V objektu bylo zabudováno nové topení, prostory byly vymalovány, natřeny podlahy… 
 

    
Skladovací prostory  firmy MITARO po provedené rekonstrukci. 

 

     
 

     
Bývalí pracovníci továrny v Jedlce. 

MDŽ 2018 Jedlka 

  Již po dvacáté se uskutečnilo setkání žen u příležitosti oslav 
jejich svátku v kulturním domě v Malé Veleni - Jedlce. Proti minulým 
oslavám byla řada změn. Sál kulturního domu s novými závěsy, nová 
hudba, okna, dveře... Se závěsy se zlepšila i akustika hudebního projevu.  

Jako organizátor této akce chci poděkovat především Obecnímu 
úřadu za zapůjčení a přípravu kulturního domu, i ženám, které se 
podílely na úklidu i organizačním zabezpečení - pí. Vodrážkové, 

Verešové, Hodboďové, Mihalíkové, Stiborové a panu Hurtovi. Všichni společně připravili pro padesát žen a dvě 
desítky mužů nezapomenutelné odpoledne s hudebním projevem pana Bříška se zpěvačkou Věruškou. Nechyběla 
bohatá tombola, občerstvení i hudba k tanci.      Zastupitel F. Stibor 
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