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Osud domu U sedmi švábů:

19.června 2006
Nejstarší činžák v     Brně mizí  

19.06.2006 - LUCIE KUČEROVÁ - str. 02

Dělníci o víkendu opět rozebírali dům U Sedmi švábů, i když se o něm má ještě jednat

Brno-střed - Dnešek patrně rozhodne o tom, jestli dům U Sedmi Švábů - jeden z nejstarších činžá-
ků v Brně na Kopečné ulici - zmizí definitivně z mapy města. O jeho osudu se dnes budou bavit pri-
mátor Brna Richard Svoboda (ODS), náměstek ministra kultury František Formánek a rakouský 
majitel domu Gerhard Hudecek. Vlastník chce starobylý činžovní dům nechat zbourat a postavit na 
jeho místě bytový komplex. O záchranu „švábů“ naopak usiluje nové vedení brněnského památ-
kového ústavu a ministr kultury Vítězslav Jandák.

Hudecek,  který  dům vlastní  a má  v ruce  také  platný  demoliční  výměr,  o víkendu  dával 
najevo, že od svého záměru stavbu zbourat zatím nemíní ustoupit. Od sobotního rána pracovalo na 
střeše činžáku asi patnáct dělníků. Za víkend stihli rozebrat většinu střechy, krovu a zbourat část ští-
tové  zdi.  Část  bytů  v nejvyšším  patře  je  také  po  víkendové  demolici  bez  stropů.
Druhému z bloků komplexu chybějí pavlače.

„Je to otázka hodin až dnů - a ty dny spočítáte na prstech jedné ruky - než se nebudeme mít 
nad čím scházet,“  komentovala  rychlost  bouracích prací  aktivistka a mluvčí  petice za záchranu 
činžáku Radana Melková. Nesouhlas s bouráním podle ní podpisem vyjádřilo patnáct set lidí.

Je to DEMOLkracie, napsali
Bývalí nájemníci „Švábů“ a lidé, kteří si zkázu starého činžáku nepřejí, v sobotu u domu 

demonstrovali. Přišlo asi čtyřicet lidí.
„Jednání běží, pozastavte demolici,“ žádali v transparentu, který pověsili na plot oddělující 

zahradu domu od ulice.
Na stěně se objevily také nápisy jako „DEMOLkracie = vláda peněz“ nebo výzva směřovaná 

k majiteli domu „Gerharde, bourej si ve Vídni.“
I když část činžovního domu se už proměnila v sutiny, aktivisté za jeho záchranu se ne-

vzdávají naděje, že stavbu se podaří zachránit.
„Kdyby byla vůle, šlo by to,“ hodnotil včera večer při pohledu na zbouranou část Radim Ko-

nečný, který sám v domě sedm let bydlel. „Je to úžasná oáza klidu v centru historického Brna, kde 
se zastavil čas,“ vysvětloval, proč by dům neměl být zničen.

Politik: Je to starý dům, ne památka
Mezi demonstranty se  v sobotu dopoledne  přišel  podívat  také jeden z politiků,  brněnský 

radní za ODS Petr Paulczyňski. Řekl, že „Švábi“ nejsou podle něj památkou, ale pouze starým do-
mem. „Z hlediska bývalých nájemníků ten dům hodnotu má, ale prioritou je rozvoj Brna,“ uvedl.
Zdůraznil argument, který představitelé města opakují od začátku sporu. Brno je podle nich jen ved-
lejším účastníkem konfliktu a zkáza stavby nepadá na hlavu politiků. Takzvanou asanaci domu totiž 
připustilo bývalé vedení Národního památkového ústavu v Brně.
Aktivisté postoj vedení Brna odmítají jako alibistický.

Zachraňte Mendlák
Podle aktivistů se v Brně zachází s památkami macešsky. „Nelíbí se mi, že Špalíček a Vaň-
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kovka nestačily a Brno má další kauzu,“ poznamenala směrem ke „Švábům“ Radana Melková. Jak 
se vedení Brna umí chovat k historicky cenným stavbám, se podle ní ukáže na Mendlově náměstí, 
jehož rekonstrukce se chystá.
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Pozdě šváby honit
19.06.2006 - Jiří Hrdina - str. 02

Prostitutkami, vrahy a jejich oběťmi, ale také strašidly jsou opředena fakta a mýty historie 
domu U Sedmi švábů. Někdejší rakouský majitel Schwabe by se jistě divil, že se dnes kvůli jeho 
baráku dělá tolik humbuku. Zachránit, či zbourat? Zastánci prvního řešení tvrdí, že nejde jen o je-
den z mnoha hnusných brněnských pavlačáků. Přimlouvá se za něj i končící ministr kultury, který 
přitom už nemusí honit předvolební body střelbou populistických prohlášení. Jenže všichni, komu 
na domě opravdu záleží, měli řvát do světa S. O. S. mnohem, mnohem dřív než teď. Pak by se s tím 
možná ještě dalo něco udělat.
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