
V malém údolí bezprostředně na česko–německé hranici se nachází malá obec Oppach. Tato obec je dnes 
známá především díky místnímu výrobci nápojů »Oppacher Mineralquellen«, ale dokladem raných průmyslových 
aktivit v obci je také jeden méně známý objekt: bývalá textilní továrna a pozdější Siemensův závod v ulici Stra-
ße der Freundschaft. Přijíždíme–li do Oppachu ze severu, je impozantní budova z režného cihlového zdiva s 
vysokým komínem dobře vidět už zdálky. Dějiny továrny jsou úzce spojeny s cunewaldskou stávkou tkalců z roku 
1902. Dělníci, kteří tehdy byli propuštěni, se nově zformovali a založili »Družstevní tkalcovnu Cunewalde« (»Ge-
nossenschaftsweberei Cunewalde«), která však pro nedostatek kapitálu záhy zanikla. Díky snahám obchodního 
vedoucího tkalcovny Karla Glomby byla firma založena znovu, ale tentokrát v Oppachu.
Poté, co byly nejprve využívány prostory místní »Mechanické tkalcovny barevných tkanin F. W. Langeho« (»Me-
chanische Buntweberei F. W. Lange«), byla v roce 1907 v ulici Löbauer Straße zahájena stavba nového, vlast-
ního závodu. V průběhu první světové války byla výroba stále více utlumována. V důsledku toho byla tkalcovna
v roce 1918 i se svým strojovým vybavením převzata »Velkonákupní společností německých konzumních družstev« 
(»Großeinkaufsgenossenschaft Deutscher Konsumvereine« – GEG) z Hamburku. 
Velkonákupní společnost byla od svého založení v roce 1894 činná nejen v oblasti velkoobchodu, ale po roce 
1910 zakládala také vlastní výrobní závody. Společnost kromě toho skupovala také podniky, které se dostaly do 
výrobních potíží, jako tomu bylo v případě Oppachu. S novým vedením závod opět brzy prosperoval, takže v 
roce 1929 byla naplánována stavba nové továrny na dnešní ulici Straße der Freundschaft, která byla realizována 
v roce 1930. Za realizaci stavby zodpovídala stavební kancelář Velkonákupní společnosti, vedená Johannesem 
Willym Rothem Neugersdorfem. O architektovi továrny je toho známo jen málo. Vícepodlažní moderní komplex 
budov a jeho nápadné, samostatně stojící schodišťové věže se zachovaly dodnes a působivě dokládají vliv 
Nové věcnosti.
Od roku 1933 byla Velkonákupní společnost stále častěji terčem kritiky ze strany nacionálních socialistů. Tyto 
propagandistické útoky a represálie se nevyhnuly ani závodu v Oppachu. V roce 1938 bylo vedení firmy rozhod-
nutím Říšského ministerstva hospodářství donuceno zastavit výrobu a prodat závod. Poté se továrna dostala do 
vlastnictví firmy »Siemens & Schuckert« a pokračovala v činnosti jako nesamostatná pobočka závodu »Siemens–
Schaltwerk« v Berlíně. Ve výrobních halách vyvlastněné textilní továrny byly vyráběny nízkonapěťové spínače. V 
době válečného hospodářství se zde vyráběly mimo jiné zaměřovače pro ponorky. Po skončení druhé světové vál-
ky byl závod po lidovém hlasování vyvlastněn, převeden do lidového vlastnictví a nadále pokračoval v činnosti 
pod novým jménem »IKA Elektroschaltgeräte Oppach«. Následně byl závod ještě několikrát přejmenován, 
takže se dočasně nazýval »VEB Elektroschaltgeräte Oppach«. V roce 1990 byl závod převzat společností 
ESGO GmbH. V roce 1993 koupila firma »Sonnenenergie Oppach SEO–SOLAR« v rámci privatizace podíly ve 
společnosti. V roce 2000 pokračoval podnik v činnosti pod jménem »ESGO GmbH Energietechnik und Schalt-
geräte Oppach «. Ještě dnes má podnik své sídlo v Oppachu. Část budovy je však prázdná a zbývající prostory
využívají různé další firmy.
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