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Osud domu U sedmi švábů:

17. června 2006
„Švábi“ už nemají krovy

17.06.2006 - IVANA SVOBODOVÁ - str. 02

Brno - Naděje na zachování historického pavlačového domu U Sedmi švábů v Kopečné ulici se 
hroutí.  Stejně  rychle,  jako  pod  rukama dělníků  mizí  zdi  a krovy  jednoho z nejstarších  činžáků 
v Brně.

Lidé, kterým není osud budovy lhostejný, památkáři i město vkládali naděje do pondělní 
schůzky s majitelem, náměstkem ministra kultury Františkem Formánkem a brněnským primáto-
rem. Včera večer už ale na domě chyběla pavlač, část střechy a krovů na zadní stěně.

Primátor sháněl majitele, aktivisté primátora
Jediné, co mohl včera primátor pro zastavení demolice udělat, bylo požádat firmu HTT, aby 

s rozebíráním domu posečkala alespoň do slíbené schůzky. Od dopoledne se s investorem snažil te-
lefonicky spojit. „Bohužel se mi nepodařilo se zástupcem investora hovořit,“ řekl včera večer Svo-
boda.

Organizátoři petice za záchranu domu a aktivisté včera zase chtěli předat otevřený dopis pri-
mátorovi. „Nepodařilo se nám ale dopis předat osobně, pan primátor na nás neměl čas. Hovořili 
jsme alespoň s jeho náměstkem pro kulturu Holíkem, který ovšem pouze zopakoval staré argumenty 
města o pochybení  památkového ústavu,“  uvedla jedna z aktivistů Radana Melková.  Památkový 
ústav v Brně v minulosti dvakrát promeškal příležitost prosadit dům na seznam kulturních památek. 
Ve čtvrtek takový návrh podal nový ředitel památkářů Petr Kroupa. Za zachování historické budovy 
se postavil i ministr kultury Vítězslav Jandák. „Udělám vše pro to, aby byl dům zachráněn. Jakmile 
bude  prohlášen  kulturní  památkou,  je  stát  připraven se  na  jeho  záchraně  podílet  ve  spolupráci 
s městem i finančně,“ prohlásil už ve středu.

Přestože majitel domu Gerhard Hudecek s pondělním jednáním souhlasí, bourat nepřestal. 
„Nevidím důvod, proč s demolicí přestat, zákony nepřekračuji,“ uvedl ve čtvrtek Hudecek.

Aktivisté  se  obávají,  že  pondělní  schůzka  ministerstva,  vedení  Brna  a firmy HTT už se 
možná odehraje u hromady suti.

Na dnešní devátou hodinu ráno svolali před dům U Sedmi švábů demonstraci. „Pokojně vy-
jádříme svůj nesouhlas s ničením historických objektů,“ uvedl organizátor demonstrace Radim Ko-
nečný.
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