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ÚVOD
Jatka jsem si vybrala, protože každý den kolem nich chodím a celou dobu mě
tato stavba zajímala jejich netypickou architekturou. Vždy jsem si říkala, jakou
vlastně mají historii, kdo je postavil, proč již nefungují - a co s nimi bude dál.
V rámci projektu jsem se rozhodla to zjistit.

ANTON MÖLLER
Významný varnsdorfský městský architekt a stavitel na přelomu 19. a 20.
století. Tvořící v secesním stylu.
Nejznámější stavby:
Městská jatka Varnsdorf – 1899
Vyhlídková restaurace na Hrádku ve Varnsdorfu – 1904
Kostel sv. Karla Boromejského – 1904 Rozhledna na Kohoutu u Benešova nad Ploučnicí – 1908
Kostel sv. Josefa v Rybništi - 1911
Kostel sv. Karla Boromějského v Mokřinách u Aše - 1912
Kostel sv. Bonifáce v Dolním Hanychově – 1915 - 1919

VARNSDORFSKÁ JATKA
Areál nových jatek postavil roku 1899 podle projektu městského stavitele
Antona Möllera stavitel Wilhelm Czech. Ústřední budovou celého areálu jatek
byla bývalá chladírna s vodojemem. Za hlavní budovou stál komín, který spolu
s hlavní vstupní bránou určoval hlavní osu areálu, po jejíž stranách byly u vjezdu
situovány budovy restaurace a administrativy, dále dvě porážkové haly a
v blízkosti železniční vlečky dvě budovy stájí (jedna zrušena koncem 20.
století). Správní a administrativní budovy byly postaveny jako vzhledově téměř
shodné, pouze s malými odlišnostmi, vycházející z jejich rozdílných funkcí. Obě
budovy byly přístupné přímo z ulice, restaurace dokonce dvojící schodišť. Mezi
budovami areál ohraničoval mohutný kovový plot, oddělující uliční provoz od
vnitřní parkové úpravy. Dopravní obslužnost celého komplexu zajišťovala silniční
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komunikace při hlavním vstupu a železniční vlečka v zadní jižní části. Objekty
zdobí jednotně střídající se výplňové stěny z řezného zdiva se štuky kolem
okenních a dveřních otvorů, což je typické pro průmyslové stavby té doby.

JATKA NA JATKÁCH – CO BUDE DÁL…?
V posledních letech se o jatka nikdo nestaral, a tak chátrala. Byly spousty
návrhů, co se s nimi má udělat, ale nic se nezměnilo. V roce 2014 bylo
rozhodnuto, že se vše zbourá. Zbyla pouze centrální stavba s věžičkou a
hodinami a dvě vily z režného zdiva u hlavní silnice. Co bude dál, to se zatím neví.
Podle posledních návrhů zde měla stát školka, speciální škola, dokonce i dům pro
seniory. Vše však záleží na majiteli… Snad nám i bývalá jatka poslouží k něčemu
užitečnému a konečně se jejich sláva, kterou naši předkové do nich vkládali,
obnoví a nebudou jenom nepěknou ruinou při vjezdu do města Varnsdorfu… a ten
tak bude pěknější! Zatím si jenom můžeme po vzoru Jana Nerudy položit otázku
„Kam s nimi: zbourat - nebo nezbourat?“
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