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Přísně funkcionalistické obytné sídliště tvoří čtverhran-

ný areál, skládající se z traktu ve tvaru písmene U, 

podlouhlého bloku a jedné jednopatrové hospodářské 

budovy v nádvoří. Zvlášť charakteristické bylo dříve ná-

roží ulic Wurzener Straße / Rehefelder Straße. V přízemí 

zahýbala dynamicky okolo rohu velká řada výloh s fili-

gránovými ocelovými vzpěrami. Horizontální pás zdů-

razňoval plochost rohové věžovité budovy, která měla v 

horní části nápadně velká okna. Zde se ve 4. a 5. patře 

nacházely umělecké ateliéry. Po válečném poškození 

byla tato oblast významně změněna, takže dřívější rafi-

novanost poměrů a rozložení ploch se ztratila.

Areál nabízel 154 malých bytů a také několik vesta-

věných obchodů a na nádvoří měl kotelnu s centrální 

prádelnou, která dodnes působí prostým, ale dobře 

navrženým tvarem. Byty si původně pronajímali dělníci 

a nižší úředníci. V adresáři se nachází vrchní finanční 

kontrolor, sazeč písma, průvodčí tramvaje a mnoho 

dalších.

Obytný blok, navržený Richterem pro GEWOBAG, de-

finoval spolu s protilehlými lidovými lázněmi a knihov-

nou centrum nově vznikající obytné čtvrti. Všechny 

stavby vznikly takřka ve stejnou dobu po roce 1927, 

lázně s knihovnou podle plánů městského stavebního 

rady Paula Wolfa.

Také investor, Akciová společnost pro sociální bytovou 

výstavbu Drážďany (GEWOBAG) byla založena krátce 

předtím v roce 1927 a vystupovala naprosto nezávisle 

na svém berlínském mateřském podniku, založeném v 

roce 1919. Věnovala se výstavbě zdravých a levných 

bytů a spolupracovala proto s progresivními architek-

ty, v Drážďanech mj. s Erichem Hempelem a Willym 

Grunertem (sídliště Gruna u náměstí Falkensteinplatz, 

Místo: Drážďan-Pieschen, Wurzener Straße / 

Rehefelder Straße / Arno-Lade- 

Straße / Robert-Matzke-Straße

GPS 
(geografický střed 
osady):

51°04‘51.3“N 13°43‘12.0“E

Doba výstavby:1927

Klient: Město Drážďany 

Poznámka: Osada je volně přístupná venku.

1925-1928) a také Hansem Waloschekem a Hansem 

Richterem v Trachau (viz Velké sídliště Trachau).

Možná měl Richter na mysli tento obytný blok, když v 

roce 1930 napsal: »Řady domů musí být uchopitelné 

i když projíždíme okolo nich autem. Protože je vidíme 

v rychlosti, může ten správný účinek zprostředkovat 

pouze zdůrazněná, podtržená a zkrácená architektu-

ra.«

Obytný blok stojí pod památkovou ochranou, v bývalé 

kotelně si zřídilo kancelář architektonické studio.

Sídliště Pieschen, pohled na nároží od severu, 2020, foto: Till Schuster

Sídliště Pieschen, bývalá prádelna a kotelna, 2020, foto: Till Schuster


