Strojírny v Chodově
Strojírenská výroba v Chodově má již sto dvacet let trvající tradici. Její
základ položil v roce 1883 kovář Carl Gasch založením strojírenské firmy
CARL GASCH MASCHINENFANBRIK1. Začal s výrobou jednoduchých
strojů a zařízení dle potřeb regionu vyznačujícího se rozvojem těžby
surovin a výroby porcelánu.
V roce 1905 měla tato firma již deset výrobních objektů a kolem sta
zaměstnanců. První světová válka přinesla výrobu dělostřeleckých
granátů. Původně byla továrna ve vlastnictví zakladatele, ale roku 1918
byla při jejím předání nástupcům přeměněna na akciovou společnost, jež
však nezměnila název firmy. Rozhodující podíl měli v této společnosti
Gaschovi potomci. Strojírna se slévárnou zaměstnávaly ve třicátých
letech až 300 zaměstnanců. Období prosperity po krizi 30. let přerušila
2. světová válka. Jejím dědictvím byl nedostatek pracovníků a zastaralé
strojní vybavení.
Druhým strojírenským podnikem, který vznikl roku 1892 a specializoval
se na výrobu transportních, především důlních zařízení a stavebních
železných konstrukcí, byla továrna Josefa Gerstnera. Její budovy ležely
v severní části Dolního Chodova v blízkosti starého mlýna2.
V roce 1946 došlo ke sloučení těchto dvou strojíren s další chodovskou
firmou Panenka-Öhm. Roku 1948 byla firma zestátněna.
Od roku 1950, po několika reorganizačních změnách, byl závod zařazen
do národního podniku Buzuluk Komárov a přebrala po něm i název.
V roce 1957 se výroba zaměřila na rychle se celosvětově rozvíjející obor
gumárenského a plastikářského strojírenství. Postupně docházelo ke
specializaci na tento obor a k realizaci rozsáhlých dodávek strojů a
zařízení tohoto oboru do zpracovatelského průmyslu zemí bývalého
východního bloku.
1. ledna 1963 byl zahájen provoz v novém strojírenském závodě3. Roku
1968 byl podnik začleněn do VHJ Chepos a přejmenován na
“CHODOS“.
V roce 1995 byl podnik úspěšně privatizován nástupnickou organizací
CHODOS CHODOV s.r.o. a v Chodově sídlí dodnes.
Kovoobrábění a strojírenské výrobě se dnes v Chodově věnuje také
několik menších firem.
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Objekt v dnešní Nádražní ulici, po pravé straně silnice od kruhového objezdu k železničnímu
přejezdu, směrem k nádraží (snímek č.1 a 2)
2
Dnes Jiráskova ulice, v těchto místech stávalo učňovské středisko Buzuluku
3
Nejdecká ulice

snímek č. 1

snímek č. 2 – strojírna Carl Gasch v roce 1905 (nejstarší dochovaný snímek)

