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Osud domu U sedmi švábů:

16. června 2006
Jednání? Ne, demolice

16.06.2006 - (iv, lce) - str. 02

Bourání začalo, i když o domě U Sedmi švábů mají jednat ministr a primátor

Brno - Sjednali si schůzku, na níž už asi nebude o čem jednat. V pondělí se má sejít majitel domu 
U Sedmi švábů s náměstkem ministra kultury a s primátorem Brna, aby se domluvili, jak historicky 
cenný dům zachránit.

Majitel domu Gerhard Hudecek z rakouské firmy HTT však včera začal dům likvidovat. 
„Jsem otevřený diskusi, ale teď to vidím tak, že nemá smysl s demolicí čekat, dokud nebudememít 
v ruce nějaký oficiální dokument,“ vysvětlil Hudecek, který ví, že ministerstvo kultury hodlá dům 
prohlásit kulturní památkou. Včera odpoledne už nejstaršímu nájemnímu domu v Brně, který stojí 
v Kopečné ulici od poloviny 18. století, chyběla jedna pavlač. Navečer pak dělníci rozebrali střechu.

„Nechceme dělat  nic  proti  českým zákonům, všechna povolení  k demolici  ale  máme už 
dávno vyřízená,“ dodal Hudecek.

Má pravdu. Chybou bývalého vedení brněnského památkového ústavu, které podvakrát ne-
využilo možnosti prohlásit dům kulturní památkou, demolici nic nestojí v cestě. „Je to další důkaz, 
že pod bývalým ředitelem Míčkou nepracoval brněnský památkový ústav tak, jak měl. Řízení za 
prohlášení objektu památkou bylo zastaveno dokonce na doporučení 1. náměstka ministra kultury 
Nováka,“ zlobil  se včera ministr,  když zjistil,  že bourání pokračuje a snaha o záchranu přichází 
vniveč. Před dvěma dny totiž prohlásil, že jej chce za každou cenu zachránit. „A poté, kdy bude 
prohlášen kulturní památkou, je stát připraven se na záchraně finančně podílet,“ uvedl s tím, že 
doufá v dohodu s Hudeckem. Jeho náměstek pro památkovou péči František Formánek byl včerejší 
pokračující likvidací domu nemile překvapen. „Schůzku s panem Hudeckem, na níž jsme chtěli do-
hodnout další postup, jsme si sjednali na pondělí. Proto mě i pana ministra velmi překvapuje, že 
majitel pokračuje v demolici. Doufám, že se nakonec místo u historického domu nesejdeme na sta-
veništi,“ prohlásil včera večer s tím, že s ministrem ráno dohodnou, jak dál postupovat.

Podle jednoho z aktivistů, kteří usilují o záchranu domu, hraje firma HTT hru na mrtvého 
brouka. „Souhlasili s jednáním a přitom dům bourají. To je nemorální, měli tedy rovnou říct, že se 
s nikým bavit nechtějí,“ myslí si Radim Konečný..

Na pondělní schůzce má být za město přítomen primátor Brna Richard Svoboda. „Hned ráno 
v tom začnu jednat, ale obávám se, že předešlá rozhodnutí památkové péče přivedla věc do neřeši-
telné situace,“ uvedl včera večer po návratu ze služební cesty, když se dozvěděl, že Hudecek dům 
bourá.

Názory na kauzu čtěte na straně D5
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Někdo přece musí bourání „Švábů“ zastavit...
16.06.2006 - RADANA MELKOVÁ - str. 05

Pavlačový dům U Sedmi švábů. Největší a nejstarší dochovaný objekt tohoto typu, dotváře-
jící charakter městského historického jádra, který se navíc nachází v prostoru městské památkové 
rezervace (což samo o sobě by mu mělo zaručovat jistou míru památkové ochrany). Tolik aspektů, 
hovořících pro jeho zachování budoucím generacím!

Umístěn v magickém lůně na pomyslné ose dvou brněnských dominant, duchovního Petrova 
a mocenského Špilberku. Je možno ho vnímat jako chybějící bod trojúhelníku, reprezentanta archi-
tektury nemajetných. Dělníci, původní obyvatelé objektu v podobě, jak ji známe dnes, byli v po-
sledních  desetiletích  života  domu  postupně  vystřídáni  nájemníky  z řad  malířů,  poetů,  studentů 
a uměleckých řemeslníků - taktéž nemajetnými, leč duchem bohatými. Legendami opředený dům 
U Sedmi švábů v současném hektickém centru města Brna představoval poslední oázu klidu, har-
monie, zeleně a vřelých sousedských vztahů, jež by jistě stálo za to záchranou objektu obnovit.

Členové petičního výboru za záchranu tohoto unikátního objektu poté, co středeční jednání 
poskytla až nečekaně velkou naději na úspěch akce, reagují na aktuální krizový stav otevřeným do-
pisem primátorovi města. Vyjadřujeme v něm hluboké rozhořčení nad postupem majitele objektu, 
firmy HTT, která i přes učiněná opatření a vstřícné kroky směřující k odkupu a záchraně objektu 
pokračuje v demolici.

Na osobní schůzce s petičním výborem ministr kultury Vítězslav Jandák přislíbil maximální 
možnou podporu a pomoc ve věci záchrany objektu domu U Sedmi švábů a pověřil promptním ře-
šením situace svého náměstka Františka  Formánka,  jenž okamžitě  zahájil  jednání  s primátorem 
města Brna i s vlastníkem objektu. Podnikl i kroky ke zpamátnění objektu. Navzdory uvedeným 
skutečnostem majitel ignoruje svou morální povinnost vyčkat s demolicí do přijetí krizových opat-
ření.

Petiční výbor se domnívá, že město Brno s Národním památkovým ústavem v Brně a Minis-
terstvem kultury České republiky by mělo učinit opatření, jež by další znehodnocování objektu fir-
mou HTT zastavilo. Petici za záchranu domu je možno podpořit podpisem zejména v brněnských 
čajovnách, literárních a divadelních kavárnách, v kině Art a na vysokých školách.

RADANA MELKOVÁ, za petiční výbor
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava

Teď se musí pochlapit Brno, stát mu finančně pomůže
16.06.2006

Brno, Praha - Do boje za záchranu nejstaršího brněnského činžáku U Sedmi švábů se včera zapojil 
ministr kultury Vítězslav Jandák. „V této podobě dům stojí od 18. století, jeho kořeny ale sahají 
hluboko do středověku. Mapuje historický i urbanistický vývoj Brna,“ říká Jandák, kterého včera 
navštívili s peticí zástupci brněnských občanů.

* Co se teď bude dít?

Okamžitě jsem začal zpracovávat návrh, aby byl dům prohlášen národní kulturní památkou.

* Můžete to stihnout dřív, než majitel dům zboří?

Řízení skutečně může nějakou dobu trvat. Ale v tomhle případě si myslím, když zatneme zuby a bu-
deme pořádně spěchat, že se to zvládnout dá. Navíc se ministerstvo ještě dnes spojí s majitelem, fir-
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mou HTT, a domluvíme se na jednání.

* Domu hrozí demolice, protože památkový ústav jej v minulosti nezařadil mezi kulturní památky...

To je  bohužel  pravda  a velká  škoda.  A já  jenom žasnu,  že  minulé  vedení  památkového ústavu 
v Brně se takhle neodborně zachovalo. Však já jsem věděl, proč měním ředitele ústavů...

* Když bude dům na seznamu památek, může stát pomoci jej vykoupit?

Ano. Teď jde o to, aby se pochlapilo město a s majitelem domu se dohodlo. Nemusí mu zaplatit mi-
liony, mohlo by mu nabídnout jiný pozemek ve vlastnictví města, aby nemuselo vydávat peníze 
kvůli špatnému rozhodnutí památkové péče. Jsme ale připraveni se finančně podílet.
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Všichni, kdo nesouhlasí s     demolicí domu U     sedmi švábů...  
ČESKÁ TELEVIZE BRNO VYZVALA K DEMONSTRACI V SOBOTU 17.6.2006 OD 9:00 (na 
Kopečné 37).
KOMU SE MYŠLENKA DEMOLICE TÉTO BRNĚNSKÉ PAMÁTKY NELÍBÍ, PŘIJĎTE VY-
JÁDŘIT SVŮJ NÁZOR!

A jako názor druhé strany publikujeme ještě odkaz na stránky jistého nejmenovaného brněnského  
radního:
http://www.paulczynski.cz/382.html

http://www.paulczynski.cz/382.html

