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V dnešním díle Mizejícího Ústí se zaměříme
na území v těsném sousedství areálu
ústeckého Spolku pro chemickou a hutní
výrobu. Zástavba v tomto místě má přímou
spojitost s historií sousední továrny. Jednalo
se v převážné většině o bytovou a sociální
výstavbu pro zaměstnance firmy.
Spolek totiž patřil mezi první závody, které
stavěly pro své zaměstnance byty.
Zpočátku, zhruba od roku 1868, byly
stavěny menší dělnické domky. Ve 20.
století se již stavěly větší dělnické domy,
aby mohl být uspokojen větší počet
dělnických rodin a také se zlepšila jejich
vybavenost. Součástí sociální výstavby
byla v roce 1867 v jednom z domků i
mateřská školka
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Objekt, před kterým nyní stojíme, sloužil
jako tzv. Asylhaus, tedy domov pro
invalidní dělníky a jejich rodiny. Jeho
stavbu financoval sám Max Schaffner,
který byl na konci 19.století 40 let
generálním ředitelem Spolku a zasloužil se
o jeho zásadní rozvoj, výzkumnou činnost a
mezinárodní úspěch. V roce 1898 dokonce
zřídil pro podporu Asylhausu Schaffnerovu
nadaci a věnoval jí 10 000 Korun.
Budova je, podobně jako většina
tehdejších
budov
Spolchemie,
v negotickém slohu s bohatým členěním a
zdobnými štíty. V jednom z nich byla až
donedávna umístěna socha. Autorem
architektonického návrhu byl stavitel
Robert Langs, který byl i stavitelem

nedaleké Staré správní budovy spolku či
honosné vily Maxe Schaffnera, která byla
odstřelena v roce 1954 při výstavbě Domu
kultury. Sám stavitel je dokonce vyobrazen
mezi postavami na fresce Josefa Reinera
ve staré správní budově Spolchemie.
Tento
působivý
dům,
stojící
navíc
v zajímavém sousedství odkryté části jinak
zatrubněného Klíšského potoka, je již delší
dobu opuštěný. Nově opravená střecha
však snad dává naději, že v blízké době,
doufejme, nezmizí a najde nové a důstojné
využití.
autor textu: Jan Hrouda

Robert Langs na fresce Josefa Reinera ve staré správní budově
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