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Oblast Jižního předměstí (Südvorstadt) se na konci  

20. let intenzivně rozvíjela. Richter navrhl pro areál jižně 

od kostela sv. Lukáše řadové řazení ploše zastřešených 

a částečně pergolami propojených domů pro více rodin.

Zhruba ve stejnou dobu jako Gartenův dům vznikly 

však reprezentativní obytné domy jako vila jednatele 

firmy Teekanne Eugena Nisslé v nově založené ulici Er-

lweinstraße 11 nebo vila urbanisty a vysokoškolského 

profesora Adolfa Muesmanna v č. 16. Oba domy vy-

kazovaly – dnes to lze poznat už jen na Muesmannově 

domu – částečně formy Nové věcnosti, ve srovnání s 

Gartenovým domem se však drží v radikalitě zpět.

Richter navrhl pro tesařského mistra a stavebního 

podnikatele Hermanna Gartena dům pro více rodin se 

dvanácti tří až pětipokojovými byty. Budova měla být 

původně postavena jako na sever otevřený areál, sklá-

dající se ze tří stavebních kostek, který by byl směrem 

k dnešní ulici Renkstraße uzavřen pergolou. Richter 

plánoval propojit jednotlivé budovy rozmanitým způ-

sobem: vyčnívajícími plošinami, sloupy, střešními za-

hrádkami a podloubími a také vznášející se střechou.

Místo: Drážďany-Südvorstadt,  

Renkstraße 1 / Ecke Erlweinstraße

GPS: 51°01‘51.1“N 13°44‘06.0“E

Doba výstavby: kolem roku 1929 

Klient: Daniel Hermann Garten

Realizována byla nakonec jedna o 90 stupňů na západ 

otočená skupina budov, která vytváří otevřené nádvo-

ří. Zde spojují stavební prvky pouze balkóny před ku-

chyněmi a koupelnami o šíři fasády, východní trakt byl 

otevřen pásem lodžií a širokoformátových oken a na 

jihu vyčnívají z paralelních stavebních konstrukcí jed-

notlivé balkony. V přízemí spočívala stavba na ulici Er-

lweinstraße na úzkých sloupech.

Gartenův dům byl za války těžce poškozen. V roce 

1956 byla stavba zrekonstruována jako náhradní by-

dlení za byty, které byly zrušeny kvůli stavbě univer-

zitních budov. V roce 1990 byl dům poprvé opraven a 

zateplen, pohybující se písečné podloží však brzy způ-

sobilo další škody. Původní opláštění ocelového ske-

letu deskami z přírodního kamene na průčelí do ulice 

Erlweinstraße nelze dnes již rozpoznat. Dřívější jemný 

celkový vzhled plošně lícující fasády je narušen.
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