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České Budějovice se chystají zničit historický unikát. Připravuje se 

devastace Německého domu 

Do památkově chráněného budovy od architekta českého národního obrození Ignáce 

Ulmanna má vstoupit razantní přístavba. Zaniknou kvůli ní cenné interiéry včetně 

historického unikátu – dokonale zachované turnerské tělocvičny z 19. století. Zničení 

památky se má podpořit z veřejných dotací.  

Klub Za starou Prahu byl seznámen s aktuálním záměrem města České Budějovice na 

přestavbu a dostavbu tzv. Německého domu, státem chráněné kulturní památky. Součástí 

záměru jsou rozsáhlé zásahy do hmotné podstaty a vnitřních dispozicí stavby, mezi které patří 

mimo jiné nahrazení historického krovu, vybourání východní části stavby nebo zánik 

stávajícího reprezentačního sálu s původním architektonickým vybavením. Klub Za starou 

Prahu proto považuje návrh z památkového hlediska za nepřijatelný a konstatuje, že jeho 

provedením si České Budějovice přivodí drastickou kulturní ztrátu.  

Takzvaný Německý dům, později kulturní dům Slavie, byl postaven v letech 1871–1872 

podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna. Pražský architekt Ullmann je bez nadsázky 

ikonickou postavou české architektury 19. století – navrhoval mimo jiné stavbu Prozatímního 

divadla, paláce Lažanských stávajícího sídla Akademie věd na Národní třídě, první Tyršovy a 

Fügnerovy sokolovny na Novém Městě pražském a další významné budovy. 

Českobudějovická stavba Německého domu je jeho nejvýznamnější realizací mimo Prahu. 

Proto je také stavba od 80. let minulého století zapsána mezi kulturní památky. 

Mimořádné hodnoty domu nespočívají jen v její celkové architektonické kvalitě a historické 

ceně. Německý dům totiž kromě dalších dochovaných historických interiérů skrývá historický 

unikát prvořadého významu – dochovala se zde totiž původní turnerská tělocvična ze 70. let 

19. století, včetně podstatné části vybavení, která je rovněž dílem Ignáce Ullmanna. Jde 

s velkou pravděpodobností o nejstarší intaktně dochovanou památku tohoto typu na našem 

území, a tedy o historický artefakt mimořádného významu.  

Navržená přestavba a dostavba tyto hodnoty zcela ignoruje. Bezohlednost záměru přestavby 

je přitom zcela nepochopitelná. Předmětem úprav je zde stavba navržená pro spolkové a 

veřejné účely a bezpochyby musí existovat způsob, jak ji modernizovat citlivěji.  

České Budějovice usilují o status evropského města kultury v roce 2028. Nekulturní záměr na 

zničení Německého domu je s touto snahou ve frapantním rozporu. Klub Za starou Prahu 

proto vyzývá vedení Českých Budějovic, aby od stávajícího záměru ustoupilo a hledalo ve 

spolupráci s odborníky takové řešení adaptace Německého domu, která bude respektovat jak 

nároky na další využití stavby, tak její mimořádné kulturní a památkové hodnoty.  



Podle informací Klubu Za starou Prahu má být projekt dotován z veřejných prostředků, 

konkrétně z Národního plánu obnovy administrovaného Ministerstvem kultury. Klub je 

přesvědčen o tom, že projekty, které ohrožují kulturní dědictví, veřejnou podporu získávat 

nemají. Domnívá se také, že charakter předloženého projektu je kvůli ničivému zásahu do 

chráněné památky přímo v rozporu s podmínkami pro udělení dotace. Klub proto vyzývá 

ministerstvo kultury, aby veřejnou finanční podporu záměru nepřipustilo, dokud nebude 

předložen projekt, který respektuje památkové hodnoty stavby. 
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