
UTVÁŘENÍ OBCE::
Společensky odpovědná architektura, 
komunitní krizová spolupráce  
a začleňující design po tornádu 2021

BUILDING COMMUNITY::
Socially responsible architecture, 
community crisis collaboration and 
universal design after tornado 2021



Co děláme? 
Společně vytváříme návrhy oživení veřejného prostoru a víceúčelové obecní budovy pro Moravskou Novou Ves 
poničenou tornádem 24. června 2021. Spolupracujeme přes hranice oborů, postižení, generací a zemí a snaží-
me se co nejvíce myslet na všechny. 

Proč to děláme? 
Protože se chceme něco naučit a něco užitečného pro budoucnost udělat. Uvědomujeme si, že tornádo ukázalo 
potřebnost promýšlet nově veřejný prostor v obcích. Rádi bychom položili základ spolupráce architektury a ko-
munitní práce na toto téma do budoucna. 

Každý můžeme pomoci společnému dílu. Jeho výsledek v tomto případě představuje konkrétní dar pro Mo-
ravskou Novou Ves a ostatní zasažené obce a symbolické vyjádření připravenosti zvládnout díky spolupráci 
podobné události v budoucnu.

O co konkrétně usilujeme?
Z pohledu psychosociální krizové spolupráce (= komunitní krizové spolupráce po neštěstích): Při pří-
ležitosti prvního výročí jihomoravského tornáda 2021 chceme přispět k ritualizaci a uznání dopadů tornáda 
včetně mezilidské solidarity a odolnosti. Oživený veřejný prostor a návrhy víceúčelových obecních („soused-
ských“) domů symbolizují naději a spolupráci pro obce zasažené tornádem. Uznání a ritualizace události jsou 
dvě věci, které napomáhají dobrému spolužití i z dlouhodobého hlediska. 

Z pohledu architektury: Pro obec a občany chceme navrhnout ucelenou obnovu a ozdravení zasažené oblasti 
s veřejnými programy nově vytvářenými v prostoru, kde některé budovy zůstaly. Povzbudíme-li ducha spole-
čenství, mohou se objevit nové volnočasové, sociální, kulturní a duchovní činnosti. Zvolené strategie návrhů 
mohou vytvářet nové příležitosti pro zničené veřejné prostory nebo domy a pro zaměstnanost. Chceme jako 
architekti prokázat, že naše profese se umí lidem, institucím, organizacím i obcím přiblížit a přijít za nimi do te-
rénu spoluvytvářet návrhy „pro bono“, například po přírodní či jiné katastrofě, nebo když je prostě potřeba. 
Do budoucna tak chceme přispět k pochopení architektury „pro bono“ v České republice.

Z pohledu spolupráce architektů a komunitních pracovníků: Návrhy pro veřejný prostor by měly zobrazo-
vat dobrou praxi v architektuře budovanou mj. mezioborovou a přesoborovou spoluprací. Rádi bychom využili 
společné tvorby, abychom se učili „myslet na všechny“ (viz postoje a zásady universálního designu v Úmluvě 
o právech osob se zdravotním postižením, čl. 2, čl. 4, 1f/) a spolupracovat. 

Jak to u-děláme? 
Studenti architektury, architekti, studenti komunitní krizové spolupráce, komunitní pracovníci, dobrovolníci 
z neziskových organizací a místní zaangažovaní lidé se scházejí a diskutují svoje pohledy na začlenění v archi-
tektuře. Výsledné studentské návrhy vystavíme v době prvního výročí tornáda v Kulturním domě v Mikulči-
cích, neboť jeho prostory tornádo ušetřilo. 25. června 2022 v čase 10-12 hodin proběhne vernisáž v podobě 
semináře na téma oživeného veřejného prostoru a víceúčelových obecních domů. Studentské návrhy se poté 
přestěhují na místo určení – před budovu Obecního úřadu v Moravské Nové Vsi. 

Partnerem iniciativy je Česká komora architektů.
Architekturu zastupují:

Marco Maio, Adam Bohatý, Katedra architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení technického 

Anna Bertuccioli (ITA), Michele Galotta (ITA), Ewen Cloirec (FRA), Nathan Léo Joan Le Flohic (FRA),  
Anastasija Lazova (Moldavia), Simona Pokorná (CZE), studenti programu ERASMUS,  
Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT

Lukáš Janáč, architekt, iniciativa Obnova 21 

Komunitní spolupráci zastupují:

Marek Košut, starosta obce Moravská Nová Ves  

Josef Dvořáček, starosta obce Mikulčice

Radek Vondra, člen zastupitelstva Prahy 14

Bohumila Baštecká, komunitní krizová pracovnice, Psychosociální intervenční tým ČR (PIT ČR);  
Hana Janečková, socioložka, Katedra sociální a pastorační práce Evangelické teologické fakulty  
Univerzity Karlovy; Jana Sedláková, sociální pracovnice, PIT ČR 

Marta Slámová, Barbora Deutschová, studentky psychosociální krizové pomoci a spolupráce,  
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy  

Karel Konečný, Richard Smejkal, Anna Jurkovičová, Český červený kříž 

Martin Bednář, ředitel Caritas-Vyšší odborné školy sociální Olomouc 


