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Dne 24.6.2021 po 19 h se prohnalo částí Moravského Slovácka tornádo. Bohužel si vyžádalo 
oběti na životech, a krom jiných škod za sebou zanechalo tisíce poničených domů. Z nařízení 
stavebního úřadu musely být necelé dvě stovky z nich strženy. Majitele nyní čeká nelehký úkol 
jejich obnovy. Nemalá část těchto domů byly původní, mnohdy až stoleté stavení. Ty však měly 
mnoho společného – byly si velmi podobné, a tím vytvářeli neopakovatelné malebné prostředí 
Moravského Slovácka.
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Dům pro Slovácko je koncept rodinného domu, který je navržen do uličních proluk vzniklých po stržených stavbách. Návrh 
čerpá inspiraci v původních slováckých staveních, a to jak dispozičně, tak vzhledově. V dřívějších dobách měla zpravidla 
každá obec svého stavitele nebo zednického mistra, který měl svůj rukopis. Při troše pozornosti je toto viditelné až do dnes. 
Stojí za úvahu s tímto odkazem při obnově pracovat. Velkou výhodou byla podobnost dispozice, stavebních řešení a mnohých 
detailů. Původní návrh tak byl flexibilní. A na tuto flexibilitu navazuje i myšlenka konceptu Domu pro Slovácko – vytvořit 
projektovou dokumentaci rodinného domu se soudobou dispozicí, a tento projekt nabídnout stavebníkům formou pro bono, 
tedy zdarma k dispozici pro jejich finální úpravy. Nejen že se tím může významně ušetřit čas a náklady, ale zároveň se může 
zachovat historický odkaz obce.
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Iniciativa OBNOVA21 je sdružení architektů a inženýrů z atelieru edit architects, desk architekti, 
Marco Maio Architects a YUAR architects. Cílem iniciativy je přinášet architekturu tam, kde je 
to zrovna potřeba. Projekt „Dům pro Slovácko“ vzniká pod záštitou České komory architektů a 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

pod záštitou iniciativu Obnova21 založili

ulice Moravská, rok cca 1925

stav po demolici 17.7.2021

stav po tornádu 5.7.2021

ulice Moravská, stav před tornádem
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