
1878–1948
Historie továrního komplexu na okraji Plesné je úzce spojená s pů-
vodně tkalcovskou rodinou Päsoldů, jež je v západních Čechách 
doložena již od 14. století. Na počátku rodinného podniku vyrábě-
jícího punčochové a stávkové zboží byl punčochářský mistr Johann 
Adam Wilhelm Päsold (1813–1886), který v Plesné vlastnil malou 
dílnu s několika stroji. Skutečným zakladatelem firmy se však stal 
až jeho syn Christoph Adolf (1857–1930), když v roce 1892 po-
stavil jednopatrovou tovární budovu. V další generaci Päsoldů na 
něj navázal Max (1882–1930), který v roce 1899 do továrny insta-
loval parní stroj. Díky tomu došlo k zefektivnění práce, kdy jeden 
zaměstnanec mohl obsluhovat hned dva pletací stroje a elektrické 
světlo umožnilo směnný provoz. Tím stoupla i celková produkce, již 
bylo možné prostřednictvím železnice zavedené do Chebu v roce 
1870 rozvážet do celého Rakousko-Uherska. 
O necelých dvacet let později už výrobní prostory přestaly do-
stačovat, a proto byla v roce 1910 jižně od stávající budovy z roku 
1892 zahájena stavba moderní dvoupatrové továrny. V této době 
zároveň došlo k přejmenování firmy na Adolf Päsold a syn, továrna 
na punčochové a stávkové zboží, Plesná (Adolf Päsold & Sohn, 
Wirkwarenfabrik, Fleissen). S rozpadem monarchie v roce 1918 se 
produkce začala orientovat na západo- a severoevropské země, 
především Velkou Británii, Skandinávii a Nizozemí. 
Na anglické prostředí se zaměřila i další generace Päsoldů: bratři 
Eric Walter (1906–1978), Rolf (1914–2006) a Ingo (1916–2015). 
Nejstarší z nich po studiích na ašské textilní škole odešel na rok do 
Velké Británie, aby si zde zdokonalil jazykové dovednosti, prohlou-

bil kontakty se stávajícími zákazníky a navázal nové. Po náhlé smr-
ti Maxe Päsolda v roce 1930 převzal vedení firmy (později spolu 
s Rolfem) a plně ji přeorientoval na anglický trh. O rok později, po 
devalvaci britské libry, postavili v Langley jihozápadně od Londýna 
novou továrnu a částečně sem přesunuli výrobu. Výrobou přímo 
ve Velké Británii se firma vyhnula vysokému clu za dovážené zboží 
a zároveň mohla naplno rozvinout spolupráci s velkými obchodní-
mi řetězci. Od roku 1934 dodávala dětské oděvy značky Ladybird 
do obchodů Woolworth a Marks & Spencer a později také British 
Home Stores. 
Úspěšné období, během nějž rodinný podnik zažil neobyčejný roz-
mach a značky Ladybird a White Bear dosáhly světové proslulosti, 
narušila 2. světová válka. Říšské úřady daly továrnu v Plesné kvůli 
britskému občanství Erica Waltera a Rolfa do nucené správy a 60 
% výrobních kapacit muselo být uvolněno pro firmu Siemens & 
Halske. Ve zbývajících prostorách se stříhaly košile pro německou 
armádu. Vzhledem k těmto okolnostem byl po válce sourozencům 
Päsoldovým Benešovými dekrety uznán nárok na jejich majetek, 
přestože šlo o sudetské Němce. 
Po roce 1945 došlo v Plesné k plnému obnovení provozu, bratři 
Päsoldové ho ale řídili z Anglie prostřednictvím správce. Eric Wal-
ter coby prezident jihoanglické asociace pletařského průmyslu 
zároveň spolupracoval s československou vládou na rekonstruk-
ci místního textilního průmyslu s cílem obnovit jeho předválečný 
věhlas. Po převzetí moci komunistickou stranou v roce 1948 byl 
však veškerý majetek rodiny Päsoldů v Československu vyvlast-
něn a zbylí členové rodiny byli vystěhováni do Anglie. 

1948–2018
Po roce 1948 byla továrna začleněna pod Tostu Aš. Ta však měla 
v Plesné ještě jiný provoz, takže ji nevyužívala; část budov pouze 
pronajímala jako skladové prostory a v podstatě ji nechala chátrat. 
K zásadnímu přelomu došlo až na začátku 60. let a souvisel s ji-
ným továrním komplexem nacházejícím se v nedalekých Lubech 
u Chebu. Zdejší textilka prošla podobně komplikovanou historií. 
Změna produkce proběhla už během války, kdy byla zahájena uta-
jovaná válečná výroba převodových skříní zaměřovačů pro ná-
mořnictvo, kterou navenek kryla produkce rozmnožovacích strojů 
Rotaprint. Po roce 1948 byl podnik znárodněn, výroba rozmno-
žovacích strojů se přesunula do vnitrozemí a v Lubech se střídala 
nejrůznější strojírenská výroba. Další významný zlom nastal v roce 
1960, kdy podnik přešel pod n. p. Stavokonstrukce Praha. Ten na 
více jak třicet let určil budoucí směřování obou provozů.
Zhruba v té době totiž začal bouřlivý rozvoj bytové výstavby pa-
nelových sídlišť – a pro ně byly zapotřebí elektrorozvaděče, které 
podnik Stavokonstrukce vyráběl jako výhradní československý 
producent v Praze na Pankráci. Rozhodlo se proto o přesunu je-
jich výroby do Lubů, čímž se výrazně změnila technická orientace 
závodu. V Chebu se otevřelo učňovské středisko a podnik hledal 
další výrobní kapacity. Do hledáčku se tak dostal vhodně umístě-
ný prázdný objekt v nedaleké Plesné. Tosta ho původně prodat 
nechtěla z obavy, že jí přetáhne zaměstnance. O návratu objek-
tu k výrobní funkci se tak muselo rozhodnout až na ministerské 
úrovni. V roce 1963 začala jeho generální oprava, jež zahrnova-
la výstavbu kotelny, nové sítě a úpravy prostor pro strojírenskou  
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výrobu. Výroba ve filiálce v Plesné byla oficiálně zahájena v násle-
dujícím roce. 
Závody v Lubech a Plesné fungovaly pod jedním vedením a s iden-
tickým výrobním programem. Jejich dějiny tak můžeme nastínit 
společně a periodizovat je podle jednotlivých ředitelů. První etapa 
se pojí se jménem Karla Marka, za jehož působení v letech 1966 
až 1976 v Plesné vyrostla nová lakovna. Naproti tomu v Lubech 
došlo ke zrušení vlastní elektrárny, ukončila zde provoz závodní 
ordinace a prostory zaměstnaneckých kluboven pohltila rozšiřující 
se výroba. Bylo také zřízeno výpočetní středisko, vyvíjející první 
programy pro automatizaci strojní výroby. 
V roce 1976 převzal vedení Ing. Oldřich Ryba, který ve své funkci 
setrval do roku 1984. Za jeho působení bylo zmodernizováno vý-
početní středisko, v Plesné se postavily nové skladovací prostory 
a v Lubech byla zahájena stavba administrativní budovy. Podnik 
zde též převzal mateřskou školku a zřídil závodní mikrojesle. To 
umožnilo efektivnější uplatnění žen, neboť díky nim bylo možné 
podstatně zkrátit mateřskou dovolenou. 
Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem z provozu byl dalším 
ředitelem jmenován Jaroslav Kubr, který podnik vedl do roku 1990. 
V obou provozovnách pracovalo okolo dvou stovek zaměstnanců, 
částečně i v třísměnném provozu. Celou jednu třetinu z nich tvořily 
ženy, jež našly uplatnění především v montážních dílnách. Právě 
osazení a zapojení elektropřístrojů do rozvodných skříní vyžado-
valo nejen příslušnou kvalifikaci, ale i manuální zručnost, kterou šlo 
jen těžce nahradit strojovou prací. 

Továrna Adolf Päsold & Sohn využívala pro výrobu pleteného zboží 
přízi z vlastní přádelny v nedalekém Libockém Dole, na obrázku svetr 
vlastní značky White Bear

Ručně malované logo Stavokonstrukce z podnikového fotoalba

Rozvaděče z Plesné, reprodukce strany z podnikové publikace vydané k desá-
tému výročí n. p. Stavokonstrukce v roce 1970 
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rozšířila dosavadní výrobu punčochového a stávkového zboží, Plesná
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S razantním útlumem panelové výstavby po roce 1989 se musel 
vypořádat poslední ředitel Miroslav Hruška. Společnost postup-
ně zrušila veškerou činnost spojenou se stavebnictvím a hledala 
nový výrobní program. V roce 1991 došlo k jejímu rozdělení na 
několik samostatných podnikatelských subjektů. Jedním z nich byl 
státní podnik ELROZ Luby, jehož název reflektuje zkratku hlav-
ního produktu. Stávající technologické vybavení bylo využitelné 
především k práci s plechem, a tak se zkoušela výroba kovových 
palet nebo krytů svářecích agregátů. Klíčovým krokem k udržení 
životaschopnosti však bylo v roce 1991 zakoupení moderní lako-
vací linky dánské firmy Ideal Line s technologií nástřiku práškovou 
barvou. Ta umožnovala efektivní povrchovou úpravu kovových 
výrobků a svou kapacitou dokázala pokrýt nejen vlastní potřeby, 
ale i realizaci externích zakázek. 
V rámci privatizace vznikla v lednu 1994 akciová společnost stej-
ného jména. Nový výrobní program ELROZu zahrnoval kovový 
dílenský nábytek, zejména regály a následně i skříně, pro nějž 
se našel stabilní odbyt, a během dalších let se ho vyexpedovaly 
doslova statisíce. V rámci optimalizace nákladů bylo v roce 1999 
rozhodnuto o ukončení výroby v Lubech a objekt byl násled-
ně prodán. Veškerá výroba byla přesunuta do provozu v Plesné. 
Společnost rozšířila sortiment o nové produkty, například proti-
požární uzávěry, kovové konstrukce sedacích souprav nebo zá-
řivková svítidla. Ani to však nestačilo a firma v roce 2018 skončila 
v insolvenci. 

 

2018 – současnost
Téměř jistému úpadku zabránilo úsilí vedení firmy, zejména ro-
din Práznovských a Hrušků, které v roce 2018 vedlo k příchodu 
investora Filipa Duška. Standardní ekonomická záchrana firmy 
v úpadku se pro něj záhy stala srdcovou záležitostí. Přišel s my-
šlenkou propojit zdejší průmyslovou tradici s novodobými poža-
davky na udržitelnost a atraktivní design. Vedle zavedené výroby 
požárních uzávěrů nebo rozvaděčů se rozhodl nasměrovat ji na 
moderně pojatý kovový nábytek, a oslovil proto dva mladé de-
signéry, absolventy pražské UMPRUM Filipa Mirbauera a Mi-
chala Stracha. Z této spolupráce vznikla osobitá kolekce nábyt-
ku a interiérových doplňků pod značkou Fleysen, odkazující na 
historický název města Plesná, v níž autoři pracovali s výraznou 
barevností, novými tvary a charakteristickým motivem perforace. 
V roce 2021 za ni získali nominace na cenu Czech Grand Design 
v kategorii Výrobce roku a na cenu Designbloku v kategorii Ko-
lekce nábytku.
 
   Jana Pokorná Kalousková, Jiří Gordon
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