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U Frenzelovy skupiny obytných domů se jednalo o 

stavební zakázku obchodníka Albina Franze Frenzela. 

Frenzel provozoval s jedním společníkem »Kancelář 

pro zprostředkování pozemků a hypoték Albin Frenzel 

& Co«, v tomto případě byl vlastníkem nemovitosti.

Postavena byla skupina, skládající se ze tří budov: 

dlouhý blok zasazený dozadu souběžně s ulicí Leip-

ziger Straße a dvě kratší stavby, které na něj navazu-

jí v pravém úhlu vlevo a vpravo. Pro Hanse Richtera 

neobvyklá je mansardová střecha na dlouhém traktu, 

nejspíš podmínka stavebního dozorčího úřadu. Menší 

stavby mají ploché střechy. Teprve při bližším pohle-

du se ukáží jemná odstupňování a propojení, s nimiž 

Richter rozčlenil skupinu domů. Tak je na krátkých 

traktech obrácených k ulici Leipziger Strasse možno 

vidět v průčelí zalomení, které zejména při pohledu z 

úhlu vytváří decentní věžovitý charakter. Tento rohový 

výběžek je zapojen vyčnívajícími plošinami balkonů do 

postranního průčelí. Na zadní straně propojují staveb-

ní trakty také balkony.

Místo: Drážďany-Trachau,  

Leipziger Straße 278-284 /  

Am Trachauer Bahnhof 2

GPS: 51°05‘18.2“N 13°42‘14.6“E

Doba výstavby: 1927

Klient: Albin Franz Frenzel

V přízemí severního traktu, na rohu ulice Am Trachauer 

Bahnhof, se původně nacházela filiálka »Waren-Ein-

kaufs-Verein zu Görlitz, AG« (»Zhořelecký spolek pro 

nákup zboží, akciová společnost«). Zde se jednalo o 

družstvo, založené v roce 1861, od roku 1889 pak ak-

ciovou společnost, která v Drážďanech ve 30. letech 

provozovala asi 30 filiálek.  Nabídka ve »Zhořeleckém« 

sahala od »koloniálního zboží« přes lahůdky až po víno 

a doutníky. Richter navrhl ve 30. letech pro akciovou 

společnost typizované maloobchodní prostory, čás-

tečně jako dřevěný pavilón, včetně zařízení. Zda také 

navrhl tento obchod, není známo.

Frenzelovy domy po rekonstrukci, prosinec 2020, foto: Till Schuster


