JOSEF ŠUTA (1863–1941)
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Josef Šuta se narodil v roce 1863 v Urbanově u Telče
a vystudoval Českou průmyslovou školu stavební v
Brně. První zaměstnání po studiích získal u stavitele
Josefa Schaniaka v Uherském Hradišti. Na přelomu
19. a 20. století už Josef Šuta trvale sídlil v Uherském
Ostrohu a navrhoval stavby pouze pod svým jménem.
Firemní hlavičkový papír, telefon číslo 12 či pomocník
vystupující na některých jednáních obecního
zastupitelstva svědčí o prosperující firmě. Josef Šuta
projektoval patrové městské domy v historickém jádru
Uherského Ostrohu, novostavby hospodářských
usedlostí v obou později připojených obcích (v
Ostrožském Předměstí a v Kvačicích), přestavby a
přístavby bytových i technických provozů; získával
i reprezentativnější zakázky, jako byla např. vila s
ordinací pro doktora Wajse v Luhačovicích (1908),
vila a skleník pro bratry Mayovy (majitele cukrovaru
v Uherském Ostrohu), vily pro svého bývalého
zaměstnavatele Schaniaka (nerealizováno) nebo pro
lichtensteinský velkostatek úpravy poštovního úřadu.
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Kromě vlastních stavebních návrhů jako stavební
podnikatel zajišťoval stavby i jiných projektantů –
jednou z největších a nejvýznamnějších zakázek
a zároveň i v jeho kariéře poslední byla budova
finančního úřadu v Uherském Ostrohu podle projektu
architekta Oskara Pořísky (1939). Josef Šuta působil
také jako znalec při stavebním řízení.

Josef Šuta byl dvakrát ženatý, z prvního manželství
měl jednu, z druhého manželství dvě dcery. Zemřel
v roce 1941 a je i se svou ženou a dalšími rodinnými
příslušníky pohřben na hřbitově v Uherském Ostrohu.
Stavební kancelář Josefa Šuty po jeho smrti zanikla.
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01 Portrét Josefa Šuty, 1890.
Foto: Ateliér J. L. Šichan, Brno. Archiv Zdeňky Novákové.

06Dům Josefa Šuty, Hradišťská ul., 1905.
Foto: autor neznámý. Archiv Zdeňky Novákové.

02 Rodný list Josefa Šuty. Archiv Zdeňky Novákové.

07Dům Josefa Šuty, Hradišťská ul., 1946.
Foto: autor neznámý. Archiv Zdeňky Novákové.

03 Josef Šuta s manželkou Miladou, ca 1925.
Foto: autor neznámý. Archiv Zdeňky Novákové.
04 + 05Náhrobek rodiny Šutovy na ostrožském hřbitově, 2010.
Foto: Helena Beránková.

08 Dům Josefa Šuty, Hradišťská ul., 2017.
Foto: Denisa Dobiášová.

PROJEKTOVÁ A STAVITELSKÁ ČINNOST JOSEFA ŠUTY
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projekty Josefa Šuty a některé plány z doby aktivního
stavitelského působení.
Spíše než v dispozičním či konstrukčním řešení se vlivy
slohové architektury na lidové stavitelství projevovaly
zejména ve vnějším výtvarném zpracování. Vliv a užití
secesního tvarosloví je u staveb na venkově a v malých
městech méně časté, méně zachované a tedy i méně
zdokumentované. Josef Šuta je plně využíval již na
přelomu 19. a 20. století, tedy záhy poté, co se secese
prosadila ve výtvarné kultuře.

Ještě
na
začátku
devadesátých
let
20. století bylo možné v terénu zachytit řadu Šutou
projektovaných domů v téměř původní podobě. Stavební
památky v terénu však nebyly včas zdokumentovány
a stavební ruch následujících desetiletí k nepoznání
překryl či přímo nenávratně zlikvidoval to, co zbylo po
projektantovi a staviteli, který celé půlstoletí v Uherském
Ostrohu výrazně ovlivňoval podobu lidských obydlí i
mnoha technických staveb. Stopy po stavební činnosti
Josefa Šuty jsou ještě někde patrné, ale se ztrátou
historických souvislostí a historického povědomí jim
přestává být rozumět.
Při terénním výzkumu, který probíhal nepravidelně od
roku 2007, jsme si položili následující otázky: co Josef Šuta
projektoval, pro jaké skupiny obyvatelstva, co v terénu
bylo a co zbylo, jakým způsobem je s tímto stavebním
dědictvím nakládáno, jaká je současná podoba reziduí a
přestaveb, jaký vztah či zda vůbec nějaký vztah mají k
historii obydlí současní majitelé, zda archivují dostupné
materiály nebo naopak přistupují k dříve postavenému
domu jako k něčemu, co nestojí za opravu a záchranu.
Významným zdrojem informací o soukromém životě i
profesionálním působení Josefa Šuty byla jeho vnučka
Ing. Zdeňka Nováková, rozená Chytilová, spravující
rodinný archiv, který kromě privatissim obsahuje i školní

V uherskohradišťské Schaniakově projekční kanceláři, kde
pracoval do roku 1897 (nebo 1898), zpracoval Šuta několik
stavebních plánů přestaveb nebo velmi jednoduchých
novostaveb s nečleněnou fasádou. Ve vlastní stavební
kanceláři umístěné do Uherského Ostrohu už plně uplatnil
svůj výtvarný názor. V prvním desetiletí 20. století na
domech s tradiční trojprostorovou dispozicí navrhoval
velmi bohaté štukové fasády, a to i pro stavebníky z
nižších příjmových skupin. Na tuto etapu, v níž jsou
průčelí domů vyzdobena v duchu florální a geometrizující
secese, navázal Šuta po roce 1910 a zejména po roce 1920
početnými zakázkami v nové čtvrti Na Láně: navrhoval
domy s individuálně řešenými průčelími, jejichž čistě
výtvarná stránka byla ovlivněna rondokubismem a u
nichž využíval zejména rozdíl mezi plastickou a hladkou
omítkou. I tyto domy jsou v půdorysu jen variacemi na
trojprostorový dům (kuchyně, obytná místnost a komora).
V návrzích fasád Josef Šuta nepočítal s nikami pro sochu
či obrázek světce, což byla ve sledovaném období
poměrně častá součást domovního průčelí, a rovněž
odmítl charakteristický prvek panonského hliněného
stavitelství – výstupek nad vchodem (žudro). Počtem a
kvalitou realizovaných staveb lze dvacátá léta 20. století
považovat za vrchol Šutovy stavitelské a projektové práce.
Šutovy stavební plány, graficky velmi úsporné a samy o
sobě výtvarně velmi působivé, jsou dnes uložené ve fondu
Moravského zemského archivu – Státního okresního
archivu v Uherském Hradišti.
Dnes už lze v terénu zaznamenat jen ojediněle
zachované domy, které Josef Šuta navrhl. Důvodů jejich
radikálních změn a zániku je více: změna majitelů, která
byla podle zdokumentovaných příkladů překvapivě
velmi častá; změna ekonomického modelu společnosti;
změna rodinného modelu; zvýšené nároky na standard
bydlení; a také nedostupnost stavebního materiálu
a kvalifikované řemeslnické práce pro opravu křehké
štukové výzdoby (jejíž životnost bez pravidelné údržby se
udává v desetiletích a nepřesahuje sto let). Až na výjimky

jsme nezaznamenali případ, kdy by majitel ctil stavební
dědictví a vědomě se pokusil o udržování a opravu fasád;
finanční náročnost a následující vysoké provozní náklady
také dopředu vylučují obnovu štukových fasád v podobě
totožné či blízké originálu.
Jméno Josefa Šuty vešlo dokonce do toponymie lokality:
prostoru, kde s rodinou žil ve vlastním domě, se dodnes
říká Šutovo, Za Šutovým nebo Za Šutovým mostem, ale
jen někteří ze starší generace vědí, proč a po kom se místo
jmenuje. Ze Šutových realizovaných projektů zůstalo
naprosté minimum.
Stavitel Josef Šuta zanechal za sebou přes dvě stovky
realizovaných stavebních objektů a do velké míry
poznamenal stavební obraz lokality svým výtvarným
názorem a fasádami inspirovanými soudobými výtvarnými
směry z přelomu a začátku 20. století, od secese po
geometrizující rondokubismus. Šutova intenzivní
půlstoletá projektová a stavitelská činnost se ale rychle a
účinně rozpustila v prostoru, v čase i v kolektivní paměti.
Stačilo k tomu přibližně sedmdesát let.
Obdivuhodná a soudobé standardy překračující stavitelská
činnost Josefa Šuty se po stu letech zredukovala na
desítky v archivu uložených plánů a nemnoho hmotných
památek v terénu. Závěrečné konstatování je tedy spíše
smutné a vede k nezodpovězené otázce, proč stavební
kulturu minulých generací nepociťují lidé jako nezbytnou
či aspoň důležitou součást své vlastní identity, která je
hmatatelně spojuje s jejich předky – stejně jako třeba
kroj nebo taneční a hudební kultura. Zdá se, že dům a
bydlení, tyto základní kulturní znaky, se jim do jejich
identifikačního rámce jaksi nehodí a bez sentimentu a
beze stop je zavrhují a likvidují.
Touto výstavou chceme připomenout Josefa Šutu a jeho
téměř půlstoletou projektovou a stavitelskou činnost,
která kvalitativně i kvantitativně převyšuje ostatní
soudobé stavitele a která má nadregionální význam.

01 Portrét Josefa Šuty, 1906.
Foto: Ateliér A. Wüst [Olomouc].Archiv Zdeňky Novákové.
02 Část plánu Návrh domu pro pana Endrycha. 1909.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
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„NÁKRES NA PŘISTAVĚNÍ DÍLNY A CHLÉVA PRO PANA JANA STRAKU ZÁMEČNÍKA
NA PŘEDMĚSTÍ V UH. OSTROHU. 1895.“ OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, RYBÁŘE Č. 201
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Přístavek v k domu zámečníka Jana Straky byl jedním z prvních
realizovaných plánů z roku 1895, který Josef Šuta vyhotovil ještě jako
zaměstnanec uherskohradišťské stavební kanceláře Josefa Schaniaka.
Plán také obsahuje polohu domu na začátku Rybář u řeky Moravy; na
pozdějších projektech Šuta situaci navrhovaných domů v rámci nejbližšího
okolí už nekreslil, jen někdy poznamenal jméno souseda.
K původnímu štítově orientovanému domu z nepálených cihel (kotovic),
který byl dispozičně trochu netypický (kuchyň a tři světnice), byla podle
nákresu Josefa Šuty přistavěna zámečnická dílna a malý chlév. Další
přístavba ze 30. let 20. století byla již šířkově orientována ke komunikaci,
byla postavena z pálených cihel a zvyšovala standard bydlení. V 70. letech
20. století proběhla rekonstrukce i tohoto přístavku: dům byl zvýšen o jedno
patro (na štok) a zastřešen plochou střechou. Původní dům zámečníka
Jana Straky posloužil jako provizorní ubytování během stavebních prací,
které z větší části probíhaly svépomocí; poté byl beze zbytku demolován,
pouze z interiérového vybavení přežila zásuvková skříň (kostn).
Dům přecházel na další vlastníky pouze v rámci rodiny, nyní zde žije
prapravnuk původního majitele Jana Straky, Pavel Dobřecký se svou
rodinou.
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01 Josef Šuta: Nákres na přistavění Dílny a Chléva pro pana Jana Straku
zámečníka na Předměstí v Uh. Ostrohu. 1895.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 a 03 Dvůr domu a jeho obyvatelé, ca 1930.
Foto: neznámý autor. Soukromý archiv.
04 Pohled na původní dům a přízemní přístavbu, ca 1950.
Foto: neznámý autor. Soukromý archiv.
05 Stavba patrového domu, září 1970. Foto: neznámý autor. Soukromý archiv.
06 Celkový pohled na nový dům, 2017. Foto: Denisa Dobiášová.
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NÁKRES NA VYSTAVĚNÍ NOVÉHO DOMKU PRO PANA
JANA KUSÁKA V PŘEDMĚSTÍ UH. OSTROHU. 1895.
OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, SVOBODOVA

„NÁKRES NA ADAPTACI DOMU Č. 36. P. JANA BUBENÍKA
V OSTROŽSKÉM PŘEDMĚSTÍ. 1926.“ OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, SVOBODOVA 36
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01 Josef Šuta: Nákres na adaptaci domu č. 36. p. Jana Bubeníka v Ostrožském Předměstí. 1926.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Dům po přestavbě. Stav v roce 2016. Foto: Helena Beránková.
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01 Josef Šuta: Nákres na vystavění nového domku pro pana Jana
Kusáka v Předměstí Uh. Ostrohu. 1895.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.

„NÁKRES NA POSTAVENÍ DOMKU PANU KLAUDOVI V PŘEDM. UH. OSTROHU“
OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, CHALOUPKY 160
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02 Dům v roce 1983. Foto: Helena Beránková.
03 Dům v roce 2016. Foto: Helena Beránková.
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01 Josef Šuta: Nákres na postavení domku panu Klaudovi v Předm. Uh. Ostrohu. Nedatováno.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Stav domu v roce 2016. Foto: Helena Beránková.

„NÁKRES NA PŘISTAVENÍ DOMU PRO PANA ADOLFA HAHNA V UH.
OSTROHU. 1898.“ UHERSKÝ OSTROH, SVATOPLUKA ČECHA 92.
01

„NÁKRES NA POSTAVENÍ DOMU PRO PANA LUKÁŠE HLIBU
V UHERSKÉM OSTROHU. 1928.“ UHERSKÝ OSTROH, V ZAHRADÁCH.
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01 Josef Šuta: Nákres na přistavení domu pro pana Adolfa Hahna v
Uh. Ostrohu. 1898.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Josef Šuta: Nákres na adaptaci domu na pop. čís. 193
pro p. Háhna v Uh. Ostrohu. 1934.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
03 Pohled na ulici Svatopluka Čecha (dům Adolfa Hahna
v pozadí vpravo), konec 30. let 20. století. Foto: Ateliér Antonín
Koukal, Uherský Ostroh.
04 + 05 Dům v roce 2016. Foto: Helena Beránková.
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01 Josef Šuta: Nákres na postavení domu pro pana Lukáše Hlibu v Uherském Ostrohu. 1928.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Dům v roce 2013. Foto: Helena Beránková.
03 + 04 + 05 Demolice domu a novostavba, 2013–2015.
Foto: Jaromír Mrazík.

NOVÝ DŮM PRO PANA KUKULIŠE. 1902
OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, DRAHOVÁ Č. 467
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Projekt byl zpracován v roce 1902 pro stavebníka pana Kukuliše a i
v tomto případě existují (byť malé) pochybnosti o Šutově autorství,
protože k dispozici je pouze několikátá kopie plánu bez podpisu a
razítka stavitele.
Zdi domu byly z nepálených cihel a byly postaveny na základě z
lomového pískovce a jedné řady (šáru) pálených cihel. Okapově
orientovaný dům ústrojně navazoval na tradiční trojprostorový dům
s menším hospodářským zázemím; fasáda byla horizontálně členěna
nejen barevně, ale i hladkou a hrubou omítkou.
Současný majitel dům koupil v roce 1997 od dcery stavebníka, ale
předtím byl dům již delší dobu neobydlený a chátral. Oprava domu
je příkladem elementární úcty ke stavební historii objektu: zůstaly
původní obvodové zdi i většina příček, krovy a nosné trámy, jako
viditelnou památku jsme si ponechali dvoje původní dveře a kličky na
oknech; nová dřevěná okna jsou umístěna v původních otvorech, nová
vrata jsou v původní šířce, ale se sníženou výškou. Zastřešený průjezd
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(návratí) byl upraven na obytný prostor, stěny a podlahy byly izolovány
proti vlhkosti, v podstřeší vznikl další obytný prostor se střešními okny
a celý objekt byl zateplen polystyrénovými deskami. Původní výtvarně
velmi působivá fasáda vzala během rekonstrukce za své a nebyla,
respektive nemohla již být opravena. Hákově připojená hospodářská
část byla natolik ve špatném stavu, že byla demolována a z původních
nepálených cihel byla na stejném místě postavena kůlna.
Při rekonstrukci domu narazil současný majitel a zároveň stavebník na
osvíceného tesaře (Trámy nechaj, tý ťa eště přežijú), naproti tomu neměl
žádné informace o hodnotě domu a jeho fasády (Kdybych věděl, jak je
ta fasáda ceněná, možná bych se pokusil ji nějak zachránit).
Majitel si sám fotograficky zdokumentoval původní stav exteriéru i
interiéru, průběh rekonstrukce i její výsledek. Pochází ze zcela jiného
regionu České republiky a vztah ke svému novému bydlení a k lokalitě
teprve postupně budoval.
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01 Josef Šuta [?]: Část plánu, 1902. Soukromý archiv.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
02 Rok 1992. Foto: Jan O. Eliáš. Soukromý archiv Marty Balážikové.
03 – 06 Dům před a v průběhu rekonstrukce, 1997 - 2002. Foto: Luděk Urbanič. Soukromý archiv.
07 Dům po celkové rekonstrukci, 2016. Foto: Helena Beránková.

„NÁKRES NA POSTAVENÍ NOVÉHO DOMKU PANU ŠEBESTOVI,
KREJČÍMU V UH. OSTROHU. 1906.“ UHERSKÝ OSTROH, NERUDOVA 2
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Projekt řadového domu se třemi místnostmi a chodbou na omezené parcele v
bezprostřední blízkosti historického jádra měl jednu z nejzdobnějších fasád. Dům
byl přitom projektován pro stavebníka z nižší střední sociální vrstvy pro krejčího
Ferdinanda Šebestu; stavbu ale dokončila Františka Šebestová, její poměr k
zadavateli není znám. Zda jedna z místností sloužila jako krejčovská dílna, nelze
z projektu vyčíst. Ve stavebním protokolu se jako zvláštní podmínka ukládá, že
podklady místností musí „býti nejméně 30 cm nad poslední známý nejvyšší stav
vody položeny.“ Dům od rodiny stavebníka odkoupil Albín Hartmann (dědeček
současné majitelky) po II. světové válce a tehdy zřejmě došlo i k likvidaci bohatého
secesního štukového dekoru. Na domě potom opakovaně probíhaly svépomocné
stavební úpravy, které však nezměnily vnitřní dispozici. Byly změněny dveřní a
okenní otvory a do dvora přibyla přístavba zvětšující obytnou plochu. Fasáda,
původně kombinující hladkou omítku v ploše a hrubou omítku na pilastrech,

byla nahrazena tvrdou hladkou omítkou
bez plastického členění. Obvodové zdi
byly postaveny a zůstaly z pálených cihel,
příčky jsou z cihel nepálených; okna byla
vyměněna již podruhé, v současné době
jsou dvoudílná plastová.
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01 Josef Šuta: Nákres na postavení nového domku panu Šebestovi,
krejčímu v Uh. Ostrohu. 1906.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Albín Hartmann s manželkou Antonií, rozenou Zrůnovou, a s dětmi
Vojtěškou a Antonínem, 1942.
Foto: neznámý ateliér. Soukromý archiv.
03 Manželé Hartmannovi s dcerou Vojtěškou, 1948.
Foto: neznámý autor. Soukromý archiv.
04 Na fasádě domu jsou ještě zbytky původní hladké a hrubé omítky;
před domem Zuzana Rusnoková, provdaná Pavlíčková (současná majitelka a obyvatelka, 1965).
Foto: neznámý autor. Soukromý archiv.
05 Dům v roce 1992. Foto: Jan O. Eliáš. Archiv Marty Balážikové.
06 Dům v roce 2016. Foto: Helena Beránková.

„NÁVRH NA POSTAVENI DOMU PRO PANI MARII PAŘÍZKOVOU
V UH. OSTROHU. 1907.“ UHERSKÝ OSTROH, BARTÁKOVA 7.
01

Na místě staršího zbouraného domu navrhl Josef Šuta
v roce 1907 přízemní převýšený dům, který byl hloubkovou
chodbou rozdělen na obchod s dílnou a na obytnou část
(kuchyň, světnice, komora), k níž přiléhal dvorní trakt. Dům
byl postaven z pálených cihel. V bohatě členěné a zdobené
fasádě se odráželo Šutovo zaujetí secesním tvaroslovím
a secesní ornamentika se výrazně projevuje i na samotném
plánu domu.
Dům měnil majitele a prošel mnohými, většinou
svépomocnými stavebními úpravami, které částečně
změnily dispozici domu a zcela změnily hlavní uliční průčelí,
původně pětiosé (dva vchody a tři okna) se šesti pilastry.
Dveře do krejčovské dílny byly zazděny, provozní prostory
dílny a obchodu byly adaptovány na obytné místnosti,
okna byla již dvakrát vyměněna. Jediným pozůstatkem
plastického členění a bohaté štukové výzdoby fasády jsou
pásky s vejcovcem pod profilovanou římsou.
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01 Josef Šuta: Návrh na postaveni domu pro pani Marii Pařízkovou v Uh. Ostrohu. 1907.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Pohled na dům, 1992. Foto: Jan O. Eliáš. Archiv Marty Balážikové.
03 Pohled na dům, 2009. Foto: Helena Beránková.
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04 Pohled na dům, 2016. Foto: Helena Beránková.
05 Zbytky původní štukové výzdoby pod profilovanou římsou, 2009. Foto: Helena Beránková.
06 Detail oken, 2016. Foto: Helena Beránková.
07 Původní dveře (?), 2009. Foto: Helena Beránková.
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ADAPTACE DVOU ZEMĚDĚLSKÝCH USEDLOSTÍ, 1910
OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, SVOBODOVA 30
Dům byl adaptován v roce 1910 spojením dvou štítově
orientovaných domů, postavených z nepálených cihel; jeden
ze stropních trámů nesl datování 1858. Dům zaujímal širokou
stavební parcelu, obsahoval i výminkové bydlení a sýpkové
polopatro, opatřené slepými i řádnými průduchy. Stavebně
historický průzkum vyhodnotil dům a jeho plasticky neobvykle
řešenou fasádu jako nadlokálně významné a dům byl doporučen
k památkové ochraně. Dům však byl dlouhá léta neobydlený
a chátral. Současní majitelé uvažovali o alespoň částečném

zachování domu pouze do té chvíle, než jej posudek statika
označil za neopravitelný. Dům s hodnotnou a vizuálně mimořádně
výraznou fasádou byl v roce 2005 kompletně demolován stejně
jako příčně průjezdná stodola, která oddělovala dvůr usedlosti
od humna.
Zda byl autorem přestavby a fasády z roku 1910 skutečně Josef
Šuta, nelze stoprocentně tvrdit, protože plány se nezachovaly;
na druhou stranu takto mimořádně ztvárněná fasáda autorství
někoho jiného téměř vylučuje.
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01 Rok 1983. Foto: Helena Beránková.
02 Rok 1992. Foto: Jan O. Eliáš. Soukromý archiv Marty Balážikové.
03 Rok 2004. Foto: Helena Beránková.
04 Rok 2015. Foto: Helena Beránková.

„NÁKRES NA STAVBU DOMU JOS. ŠUTOVI, STAVITELI V PŘEDMĚSTÍ UH.
OSTROHA. 1911“ OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, HRADIŠŤSKÁ 566.

„NÁKRES NA POSTAVENÍ DOMU PRO PANU LUDVÍKU DRGOŠOVI NA
PŘEDMĚSTÍ UH. OSTROU. 1925.“ OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ, SPODNÍ 618.
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01 Josef Šuta: Nákres na postavení domu pro panu Ludvíku Drgošovi
na Předměstí Uh. Ostrohu. 1925.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.

02 Dům po přestavbě, ca 1955. Foto: autor neznámý. Soukromý archiv Pavla
Vozábala.

02

01 Josef Šuta: Nákres na stavbu domu Jos. Šutovi,
staviteli v Předměstí Uh. Ostroha. 1911.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Dům v roce 2015. Foto: Helena Beránková.

03 Dům po další přestavbě, stav v roce 2015. Foto: Helena Beránková.

„NÁKRES NA STAVBU RODINNÉHO DOMU NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO DOMU
PANA DOKTORA PROCHÁZKY, 1914,“ UHERSKÝ OSTROH, BARTÁKOVA 9
01

Řadový koncový dům se zahradou, se zvýšeným přízemím, má hlavní
vstup z boční strany s představeným portikem se třemi schody.
Velmi plochý rizalit v hlavním průčelí je završen štítkem. Dům má
již třetího, resp. čtvrtého majitele – není totiž jasné, zda investorem
byl dr. Procházka nebo se dům stavěl na parcele dr. Procházky.
Dalším majitelem byl učitel Kysela se svou ženou, od něj jej před
II. světovou válkou odkoupila učitelka Josefka Minaříková. Změna
vlastnických vztahů po únorovém převratu dokumentuje způsob,
jakým komunistický režim také řešil bytovou otázku – do poměrně
prostorného domu byli v roce 1950 ke svobodné a bezdětné Josefce
Minaříkové direktivně nastěhováni novomanželé Štefánkovi. I přesto
byly vztahy mezi majitelkou a novými nájemníky dobré. Štefánkovi
dům v 60. letech 20. století odkoupili a provedli některé úpravy:
částečně upravili vnitřní dispozici pomocí příček, prohloubili sklep

kvůli umístění kotle na tuhá paliva, přistavěli prosklenou verandu
(60. léta 20. století) a odkoupením sousední parcely zvětšili zahrádku
(2005). Dům ale zůstal zachován ve své hmotě i vnější podobě a v
mnoha důležitých detailech, včetně postsecesní fasády a její střízlivé
barevnosti, kastlových oken vyrobených místní stolařskou firmou
Matyášek, oplocení a vstupní branky na zahrádku. Zdivem z pálených
i nepálených cihel vzlíná vlhkost, ale jinak je dům v dobrém a
udržovaném stavu. Vzhledem ke společnému bydlení s předcházející
majitelkou má současná majitelka povědomí o historii domu i jeho
bývalých majitelích, o původní podobě a vybavení interiéru; kromě
obvyklých dokumentů vlastní i archivní fotografie. Dům je jedním z
mála zachovaných dokladů Šutovy projektantské práce v Uherském
Ostrohu.
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01 Plán – nerealizovaná varianta.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
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02 Plán – realizovaná varianta.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
03 Majitelka domu Josefa Minaříková, ca 1957.
Foto: autor neznámý. Soukromý archiv.
04 Majitelé domu od 60. let 20. století – manželé
Marie a Jan Štefánkovi se synem Janem, ca 1963.
Foto: autor neznámý. Soukromý archiv.
05 Přístavba prosklené verandy ve dvoře domu, ca
1965. Foto: autor neznámý. Soukromý archiv.
06 Boční pohled na dům, 2002. Foto: Jan
Štefánek jr. Soukromý archiv.
07 Celkový pohled na dům, 2016.
Foto: Helena Beránková

„NÁKRES NA ADAPTACI DOMU Č. 28 A PŘÍSTAVBU CHLÉVA
A KOMORY P. ZÁPAŘKY, ŘEZNÍKA V UH. OSTROHU.“ 1922.
UHERSKÝ OSTROH, KOMENSKÉHO 28.

„ČÁST PLÁNU NA PŘESTAVBU PŮVODNÍ LEDOVNY PRO POTŘEBY
TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL, PO ROCE 1918.“
01

03

01

01 Josef Šuta: Nákres na adaptaci domu č. 28 a přístavbu
chléva a komory p. Zápařky, řezníka v Uh. Ostrohu. 1922.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Josef Šuta: Nákres na přístavbu světnice, průjezdu
a ledovny při domě p. Lad. Zápařky,
uzenáře v Uh. Ostrohu. 1925.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
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03 Dům Ladislava Zápařky (zcela vpravo), ca 1935.
Foto: autor neznámý. Soukromý archiv Radima Kopálka.
04 + 05 Stav v roce 2015. Foto: Helena Beránková.
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01 Josef Šuta: Část plánu na přestavbu původní ledovny pro potřeby tělovýchovné
jednoty Sokol, po roce 1918. MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Sokolovna ve 30. letech 20. století. Foto: Ateliér Antonín Koukal, Uherský Ostroh.
03 Sokolovna v roce 1992. Foto: Jan O. Eliáš. Archiv Marty Balážikové.
04 + 05 Sokolovna – v současnosti sídlo Základní umělecké školy, 2015.
Foto: Helena Beránková.

„NÁKRES NA POSTAVENÍ OBYTNÉHO DOMU NA POZEMKU ČP. […]
PANU JOSEFU DURNOVI V KVAČICÍCH. 1921.“ KVAČICE, LUČNÍ 192.
01

Podle původního Šutova plánu měl dům postavený na volném pozemku
v průčelí dvě místnosti (světnice), z toho jedna byla podsklepená, každá
se dvěma okny, a široký zastřešený průjezd (návratí) se třemi vertikálními
větracími otvory. Hospodářské zázemí přistavěné do pravého úhlu
(hákový půdorys) obsahovalo kuchyň a komoru. Dům byl postaven z
pálených cihel a kryt byl pálenou taškou, fasáda se čtyřmi okny byla
členěna vertikálními pásy hrubé omítky.
Peníze na stavbu zcela nového domu si stavebník Josef Durna (1887–
1965) vydělal během svého pracovního pobytu ve Spojených státech
amerických v letech 1907–1920, s několikatýdenním pobytem v Ostrohu
v roce 1912. Dům si nechal postavit v roce 1922, žil v něm se svou
04

matkou Annou Durnovou, potom s manželkou Antonií,
rozenou Zalubilovou (1901–1977). Manželé Durnovi byli
bezdětní, dům nyní vlastní praneteř Antonie Durnové
Marie Jurčeková, rozená Šmejkalová, s manželem.
Je možné, že už při realizaci stavby nebyl Šutův plán
zcela přesně dodržen; dům byl pak několikrát zásadně
rekonstruován (ke světnicím ve dvoře přistavěna
krytá veranda – 1969, podlahy, výměna původních
vícetabulkových oken za trojdílná, sýpkové polopatro
s odvětrávacími otvory a prodloužení hospodářského
traktu o chlévy – 1970; další rekonstrukce – 1985).
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01 Josef Šuta: Nákres na postavení obytného domu na pozemku čp. […]
panu Josefu Durnovi v Kvačicích. 1921.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Zaoceánská loď Kronprinz Wilhelm (Brémy – New York)
a část seznamu pasažérů. Zdroj: internet.
03 Část seznamu pasažérů na lodi Kronprinz Wilhelm (Brémy – New York)
Zdroj: internet.
04 Manželé Josef a Antonie Durnovi, ca 1940.
Foto: Ateliér Antonín Koukal [?]. Soukromý archiv.
05 Dům v roce 1985 před rekonstrukcí.
Foto: Marie Jurčeková. Soukromý archiv.
06 Dům v roce 2017.
Foto: Antonín Galuška. Soukromý archiv.

„NÁKRES NA ZŘÍZENÍ 1. PATRA NAD PŘÍZEMNÍM DOMEM Č. 57 P. JINDŘ. KUPKY,
PEKAŘE V UH. OSTROHU. 1926.“ UHERSKÝ OSTROH, NERUDOVA 7
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Podle plánu města z konce 18. století byl na této
parcele postaven hloubkově orientovaný přízemní
dům, na pozdějších plánech je dům příčně rozdělený.
V roce 1926 byl dům stavebně upraven podle
plánů Josefa Šuty: dispozice přízemí byla změněna
na pekařský krám majitele a stavebníka Jindřicha
Kupky, dům byl zvýšen o patro s dvěma místnostmi
a klasicizující fasáda byla členěna hladkou a hrubou
plastickou omítkou i přes tyto změny dům ústrojně
zapadal do historického městského jádra.
Současní majitelé Alena a František Jáňovi dům
odkoupili od družstva Jednota v roce 1987 a
svépomocí radikálně zrekonstruovali – z původního

domu zbyly pouze obvodové zdi z pálených cihel; do
zdí byla zapuštěna typová třídílná okna, byl vyhlouben
sklep, změněna celá vnitřní dispozice domu, ke vchodu
do zvýšeného přízemí bylo představěno schodiště a v
prvním patře balkon.

01 Josef Šuta: Nákres na zřízení 1. patra nad přízemním domem č. 57 p. Jindř. Kupky,
pekaře v Uh. Ostrohu. 1926.
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Pohled na dům, 1958. Foto: autor neznámý. Soukromý archiv.
03 Rodina Kupkova, 50. léta 20. století. Foto: autor neznámý. Soukromý archiv.
04 Dům v roce 2015. Foto: Helena Beránková.
05 Majitelé domu manželé Alena a František Jáňovi s vnukem Tomášem, 2017.
Foto: Helena Beránková.

„NÁKRES NA POSTAVENÍ RODINNÉHO DOMKU PRO JIŘÍHO A TEREZII JACYNOVU
V KVAČICÍCH NA PARC. ČÍS. […]. 1933.“ KVAČICE, LUČNÍ Č. 218
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Zcela nový dům si na nezastavěné úzké parcele postavil Jiří
Jacynyn (1892 Dolyna, Ivano-Frankovska oblast – 1977 Uh. Ostroh),
který do Ostrohu přišel koncem 1. světové války a oženil se zde
s Terezií, rozenou Brablcovou. Jedná se o přechodný typ domu,
kdy místnosti (světnice, kuchyň) i hospodářská část (komora
a chlév) jsou hloubkově řazené a odkazují na starší typ štítově
orientovaných domů, ale v uliční frontě je ke světnici přiřazený užší

krytý vjezd (návratí) a dům se tak jeví jako okapově orientovaný.
Dům neprodělal žádné zásadní změny, nepočítaje elektrifikaci
a plynofikaci, a byl obydlen pouze dědici původního stavebníka
a majitele. V současné době je dům neobydlený, ale je stále
v držení rodiny původního majitele a pravnučka po vyřešení
majetkoprávního stavu plánuje opravy domu.

01 Josef Šuta: Nákres na postavení rodinného domku pro Jiřího a Terezii Jacinovu
v Kvačicích na parcele čís. […]. 1933.
[Jméno stavebníků Jacynynových je na plánu uvedeno chybně.]
MZA Brno, Státní okresní archiv Uherské Hradiště.
02 Svatební foto Terezie Brablcové a Jiřího Jacynyna, 29. 8. 1922.
Foto: neznámý ateliér. Soukromý archiv.
03 Svatební foto Věry Jacynynové a Stanislava Zrůny, 29. 11. 1945.
Foto: Ateliér Antonín Koukal, Uherský Ostroh. Soukromý archiv.
04 Pohled na dům, ca 1970. Foto: autor neznámý. Soukromý archiv.
05 Pohled do dvora – příprava rodinné oslavy, 1971.
Foto: Stanislav Zrůna. Soukromý archiv.
06 Současný stav domu, 2016. Foto: Helena Beránková.
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