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ÚVOD (PROČ JSEM SI VYBRALA TATO TÉMATA?)
Jako malá jsem vyrůstala v domě na Duchcovské ulici a tak mě jeho historie
zajímá. Bohužel jsem nezjistila moc použitelných informací, spíše domněnky.
Továrna Elite mě zajímala hlavně proto, že to byl celosvětově známý podnik, a
také proto, že tam moje prababička pracovala skoro celý svůj život.
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HISTORIE KUNERTOVY TOVÁRNY
Největší textilkou se stala Kunertova továrna, založená na počátku 20. let 20.
století, kde byla zavedena výroba dámských punčoch. Po znárodnění v roce 1945
dostala jméno Elite. Sloučením několika dalších textilních podniků vznikl národní
podnik Velveta.
Továrna na punčochy se nazývá Elite od roku 1947(listopad) po znárodnění
obrovského podniku Julia Kunerta a jeho synů, kteří byli jako sudetští Němci po
válce odsunuti. Slovo Elite má přímou návaznost na historii Kunertova podniku ve
Varnsdorfu, ve 30 letech minulého století vyráběla továrna vlněné, bavlněné a
hedvábné punčochy pod značkou Elite. Už od roku 1907 si budoucí manželka
Julia Kunerta, Maria Worm, zaregistrovala pletařskou živnost. Začátek slavné
továrny začal až v roce 1924, kdy vyrostly první tovární budovy dnešního areálu.
Na začátku vyrábělo 18 zaměstnanců tři stovky párů punčoch denně, v roce
1929 už tam pracovalo 800 lidí a produkce stoupla na 15 tisíc párů za den.
Kunertovy výrobky se prodávaly v síti obchodů obuvnického krále Bati pod
reklamním sloganem ,, K Batově obuvi patří Kunertovy punčochy‘‘. Továrna se
rozrůstala a modernizovala. Kuvert se mohl honosit titulem ,, největší evropský
výrobce punčoch‘‘. Konec druhé světové války přinesl českým zemím znárodnění
a nový pružný materiál na punčochy, nylon. Pod varnsdorfskou značkou byly po
znárodnění přidruženy další továrny na punčochy. Plakáty na silonky Elite patřily
za socialismu k vůbec nejodvážnějším – kvůli ladným a odhaleným nohám modelek
si je muži vylepovali do kanceláří. Podnik vydal i serie reklamních plakátů
s ženskými akty. Koncem 80.let vyvážela firma Elite 80 milionů párů ročně do
zemí socialistického bloku, na západ pak dalších 3,5 milionu ročně. Po roce 1989
se koncern rozpadl a tradiční jméno zůstalo ve Vdf. Firma se vyrovnávala
s postupnou ztrátou východních trhů a snažila se posílit pozici na trhu západu.
Bratři Kunertové(Heinrich a Julius) začali v Bavorsku už roku 1945 budovat
nové továrny na punčochy. Dnes jsou jejich továrny po celém světě. V 90. letech
se dokonce firmy Kuvert a Elite snažily o spolupráci.
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DŮM V DUCHCOVSKÉ ULICI
Při snaze najít jména původních obyvatel jsem se nejprve potýkala s problémem
popisného čísla. Dnešní popisné číslo se neshoduje s popisným číslem, které je
uvedeno v německé mapě. Čísla se sice shodují, ale jsou v přeházeném pořádí.
Proto nelze jednoznačně určit, kdo tam žil. Podle popisného čísla na německé
mapě by tam žili Toffe a Unna Giebifch. A podle dnešního popisného čísla, které
se v německé mapě vyskytuje na ulici Giechenbaustrasse. by tam žili Binzeng
Braffe, Čeněk Prase a Wenzel Basselt.
Z vyprávění jsem se doslechla, že v tomto domě dříve bydleli velmi zámožní
Němci. Původně k němu patřili i dva baráky z okolí v nichž bydleli jejich čeledíni.
Dům dříve vypadal mnohem lépe než ted. S velmi zdobenou fasádou a několika
věžičkami. Když se můj prapraděd nastěhoval do domu, byl zde ještě původní
nábytek a kočár ve sklepních prostorech. To proto, že Němci museli odjet ve
spěchu, kvůli vyhoštění a mohli si vzít jen osobní věci(asi 5 kilo na osobu).
Prapradědův syn se stal poté vášnivým sběratelem starožitného německého
nábytku, který postupně shromaždoval z okolních domů. Po jeho úmrtí byl tento
nábytek rozprodán. Můj prapraděd pronajímal v tomto domě byty, neboť byl
dům velký a prostorný. Ještě dnes se ve sklepě dají najít pozůstatky německých
novin. Byla tam problematická malba místností, protože zdi byli natřeny kvalitní
německou barvou s ozdobným válečkem. Dodnes jsou v některých místnostech
dochovány původní dřevěné dveře s výzdobou. V té době patřil mezi domy
s nejzajímavější architekturou. Dům byl postaven roku 1890. V současné době
projevil o dům zájem potomek bývalých německých majitelů a tento dům chtěl
zakoupit. Babička ho neprodala.

5

ZDROJE
http://www.hemm.cz/varnsdorf.html
http://m.rozhlas.cz/sever/severoceskeznacky/_zprava/elite--861835
Archív
Starý německý plán města Varnsdorf
Rozhovor s prababičkou a maminkou
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA č. 1 Kunertova továrna – historická fotografie z roku 1934

PŘÍLOHA č. 1 Kunertova továrna – současná podoba ELITE Varnsdorf

PŘÍLOHA č. 3 Dům v Duchcovské ulici – letecký pohled

PŘÍLOHA č. 1 Pradědeček s prababičkou (vzadu dům v Duchcovské ulici)

