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ALFONS MUCHA

Vydejte se po stopách 

secesního velikána

Kde najdete více informací?
muchovastezka.cz
muchatrail.eu

1.-3. muchafoundation.org/cz
4.     rmm.cz/czech/akce.html#mucha
5.     ivancice.colosseum.eu
6.     hrusovany.cz
7.      mucha-epopej.cz 

Rodák z Ivančic byl nevšední 
ve všech směrech. Řekli mu, že 
malířství není nic pro něj – a stal 
malířem, kterého zná svět.

Narodil se roku 1860 a jako 
5 sourozenců dostal jméno 
na A. Nedokončil gymnázium 
v Brně, projevila se jeho 
bohémská povaha. Realizoval 
se ve vlasteneckých spolcích 
a byl soudním písařem. Vyhodili 
ho, když obžalované místo 
zápisu jména nakreslil. Ve Vídni 
maloval divadelní kulisy, poté 
tvořil v Mikulově, portrétoval 
místní... a tam ho objevil hrabě 
Khuen-Belasi, stal se jeho 
mecenášem a vyslal ho na 
studia do Mnichova a Paříže.

Divadelní plakáty pro ikonu 
Sarah Bernhardt z něj udělaly 

hvězdu. Stal se miláčkem Paříže, 
bydlel u něj Paul Gauguin, 
August Rodin ho nechal sochařit 
ve svém ateliéru. V New Yorku 
přednášel na Institutu umění 
a chodil na večeře s Emmou 
Destinovou a Gustavem 
Mahlerem. Když sehnal 
mecenáše na realizaci Slovanské 
epopeje, vrátil se do Čech.

Po 1. světové válce navrhl 
československé bankovky, 
poštovní známky, státní znak 
i policejní uniformy. Po vpádu 
nacistů do země zatklo gestapo 
Muchu mezi prvními. Zemřel 
roku 1939 na následky zápalu plic 
a byť byl státní pohřeb vlastence 
zakázán, jeho poslední cestu 
Prahou uctilo účastí více než 
100 000 lidí. Jeho dílo žije navždy.
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Alfons Mucha se dočkal uznání 
a slávy doma i ve světě. Ve Vídni 
ho pasovali na rytíře Řádu 
Františka Josefa I., v Paříži na rytíře 
Čestné legie. The New York Daily 
News psalo na titulce v dubnu 
1904 o Muchovi jako o „nejlepším 
dekorativním umělci světa“. 

Mucha nasadil vysokou 
uměleckou laťku i pro běžné 
předměty – proč by obal 
k čokoládě Nestlé nemohl být 
krásný… Vyvinul estetické ideály 
a originální „styl Mucha“. 
Fenomén jsou jeho reklamní 
plakáty. Senzaci spustil ten pro 
Sarah Bernhardt roku 1894. 
Působivé vizuální dílo nikdo 
nepřehlédl! Lidé byli fascinovaní. 
Mucha trefil tehdejší ideál krásy 
a hlavně – udal nový přístup 

k reklamě používaný dodnes, 
kdy výrobky propagují top 
modelky. 

V roce 1963 odstartovala 
Muchova londýnská výstava 
obrovský zájem u západní 
mládeže od Evropy po západní 
pobřeží USA. Od rockové hudby 
a módy po psychedelické umění. 
Frustrace ze studené války volala 
po útěku do světa fantazie 
Muchova ražení nejen 
u „květinových dětí“. Mucha 
se tak v šedesátkách dostal 
z pláten a plakátů na přebaly 
hudebních alb i komiksů. Dodnes 
zůstává tvorba této ikony art 
nouveau zdrojem inspirace 
a spojuje nesourodé světy.

Jeho životním dílem přesto 
zůstává Slovanská epopej.

V USA našel Mucha bohatého 
mecenáše Charlese Cranea 
na realizaci svého snu – série 
20 velkoformátových obrazů 
s dějinami slovanských národů 
od pravěku po současnost. 
Roku 1910 se proto natrvalo 
vrátil do Čech a pronajal si část 
zámku Zbiroh, kde během 
18 let dílo realizoval. Kromě 
malování studoval dějepisné 
prameny a zdroje, obsah 
obrazů konzultoval s historiky, za 
informacemi cestoval. Epopej je 
procházkou dějinami Slovanstva 
a jejich symbolikou.

První plátna vystavilo pražské 
Klementinum roku 1919. Chicago 
a New York viděly 11 pláten rok 
poté. Zájem návštěvníků byl 
obrovský. V roce 1928 daroval 

Mucha celý cyklus Praze 
a českému národu. 

Druhou světovou válku strávily 
obrazy na zámku ve Slatiňanech, 
v 50. letech je převezli na zámek 
do Moravského Krumlova, 
kde byly vystaveny do roku 
2011. Prostory v neutěšeném 
stavu však nedostačovaly. Pár 
let strávilo dílo v pražském 
Veletržním paláci a roku 2017 
viděli Muchovu Epopej lidé až 
v dalekém Tokiu. Byl to pořádný 
úspěch! Za pouhé 3 měsíce 
navštívilo výstavu 650 tisíc diváků. 

A kde uvidíte dechberoucí 
Slovanskou epopej dnes? Opět 
na zámku v Moravském Krumlově, 
který během rekonstrukce 
připravil výstavní prostory na 
jedničku. 

DÍLO A ODKAZ2
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MUCHOVA STEZKA 
– IVANČICE

V Ivančicích, kde se Mucha 
narodil, je v budově staré radnice 
k vidění malířský oděv, přípravné 
studie pro Epopej a letos právě 
i bonusová výstava Nadčasový 
Mucha: Spojení světů. 

A protože jste v jeho rodném 
městě, tady se s velkým 
umělcem seznámíte intimněji. 
Stáhněte si do telefonu zdarma 
audioprůvodce Dvě lásky 
Alfonse Muchy. Provede vás 11 
místy, která měl malíř rád. Trasa 
zabere asi hodinu a půl. 

K funkcionalistické rozhledně 
zasvěcené Muchovi vás parkem 
Réna dovede červená turistická 
značka. Ivančice ale bývaly 
vyhlášené také pěstováním 
chřestu. Byl slavnější než 
plzeňské pivo! Vozili ho i do 
Vídně samotné císařovně Sissi. 

Jeho slávu dnes připomíná 
nová městská chřestovna 
a oblíbené květnové Slavnosti 
chřestu a vína. Ochutnáte 
desítky chřestových specialit 
a na nádvoří renesanční radnice 
okoštujete místní úrodu. 

Na skvělé jídlo zajděte do RAF 
House.. Za hezkého počasí vás 
určitě zláká zahrádka, i když 
interiéry jsou tak krásné, že ani 
déšť vadit nebude. Kavárenské 
bistro Ve Mlýně také s útulným 
venkovním posezením servíruje 
výběrovou kávu, domácí dezerty, 
lokální vína i dobroty od místních 
farmářů a piva z minipivovarů.

 +420 546 451 870       

  kic.ivancice@seznam.cz       

  Kulturní a informační centrum,     
      Palackého nám. 4/9, Ivančice
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MUCHOVA STEZKA 
– MIKULOV

V Mikulově na zámku představují 
repliky jeho nejpopulárnějších 
litografií vytištěných na 
starožitných strojích postupem, 
jaký používal přímo Mucha. 
Doplňují je originální díla umělců, 
kteří se Muchovým stylem 
inspirovali. Se vstupenkou se 
podíváte také na výstavu Keltové 
pod Pálavou.

Po výstavě se projděte novým 
okruhem zámeckou zahradou. 
Sami, nebo od června do září 
s průvodcem. V centru Mikulova 
dominuje dolní části náměstí 
Dietrichsteinská hrobka 
s pozůstatky členů slavného 
rodu. Překrásnému interiéru 
vévodí monumentální krucifix 
s dvojicí andělů od Franze 
Bauera.. Nebo navštivte zdejší 
synagogu, expozice o Rabi 
Löwovi vypráví poutavý příběh.

Po kulturních perlách si dopřejte 
poklady zdejší gastronomie. 
Pedro’s Streetfood Bistro vyhrálo 
1. místo mezi bistry v přehlídce 
Gourmet Jižní Morava 2021. 
Ochutnáte ty nejšťavnatější 
burgery. Lahodné tapas, poctivé 
polévky nebo pálenky servíruje 
blízké KUK Bistro, přehlídku 
vín z Dunajovických kopců 
představuje vinotéka Korek. 

Po hodování vám přijde vhod 
pěší výlet do blízké jeskyně 
Na Turoldu se smaragdovým 
jezerem. O letních prázdninách 
vás tu vezmou dokonce na noční 
prohlídku. 

 +420 519 309 019      

  rmm@rmm.cz        

  Zámek 1/4 692 01 Mikulov
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Provedeme vás po 4 místech jižní Moravy spojených 
s životem secesního génia, kde uvidíte kurátorský 
výběr děl Nadčasový Mucha: Spojení světů. 
Představují umělce jako nadčasového influencera. 
Série tematicky propojených výstav představí Muchu 
i jeho vliv na umělce 60. let 20. století po současné 
následovatele. Výstavní místa na sebe navazují a tvoří 
část tzv. Muchovy stezky.
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Na krumlovském zámku uvidíte 
speciální výstavu jako součást 
prohlídky Slovanské epopeje 
v samostatné místnosti. 
Prohlídku velkoformátových 
pláten tak zpestří Muchova 
drobnější díla a hned po jejich 
boku tvorba umělců, které 
Mucha inspiroval. Doporučujeme 
si návštěvu rezervovat.

V zámeckém parku anglického 
střihu najdete vzácné jehličnany. 
Je to perfektní místo na piknik 
a můžete vyzkoušet discgolf, 
hru pro celou rodinu a hit 
posledních let. Při okraji parku 
narazíte na rozsáhlý židovský 
hřbitov. Některé náhrobky staré 
stovky let už nemají čitelné 
písmo. Vyšlápněte si k poutní 
kapli sv. Floriána. Jednak 
je to půvabná stavba, která 

dohlíží z kopce na celé město, 
ale hlavně je odtud báječný 
výhled. A jestli vám vyhládlo, 
pivovar Krum a restaurace 
a hotel Rokiten se o vás skvěle 
postarají. Historický komplex 
zažívá rekonstrukci s respektem 
k původní průmyslové 
architektuře. 

Od zámku také startuje naučná 
stezka Krumlovsko-rokytenské 
slepence. Vede chráněným 
územím kolem vodopádu, který 
dosahuje výšky až 11 metrů. 
Projdete okolo lanového mostku 
i oborou plnou jelenů a muflonů. 
V cíli čekají Ivančice, rodné 
město Alfonse Muchy.

 +420 770 132 566        

  rezervace@mucha-epopej.cz      

  Zámecká 1, Moravský Krumlov

MUCHOVA STEZKA 
– MORAVSKÝ KRUMLOV
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MUCHOVA STEZKA 
– HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

V Hrušovanech nad Jevišovkou 
najdete výstavu Nadčasový 
Mucha: Spojení světů na radnici. 
Secesní ornamenty pokrývají 
část stěn od vchodu až po 
kancelář starosty. Letos tu navíc 
zahájili víkendové komentované 
prohlídky. V rámci výstavy uvidíte 
pětici zrestaurovaných stropů, 
Muchových prvotin. V zasedací 
místnosti je Alfons Mucha 
představen jako zdroj inspirace 
pro tvůrce komixů anime 
a manga, filmů studia Marvel 
a obaly LP desek. Kolekci děl 
rovněž zapůjčila Nadace Mucha. 
V Hrušovanech si nezapomeňte 
prohlídku rezervovat na webu města.

Ani v Hrušovanech vás 
nenecháme hlady. Náš Bar 
s útulnou zahrádkou připravuje 
vydatné polévky, nadýchané 

větrníky a samozřejmě i vyladěné 
drinky. Nebo popojeďte pár 
kilometrů do Drhnohlce. Je to 
městys vína s malebným centrem, 
s renesančními a barokními 
památkami a sklepními uličkami. 
Na Wolkerově ulici vás nasytí 
bistro Cutters. Dejte si křupavou 
bulku s trhaným hovězím! 

Nebo vyrazte z Hrušovan na 
opačnou stranu do šanovské 
Živé farmy. Eva a Libor tu učí 
lidi navazovat vztah s jídlem, 
které nám přistává na stole. 
Zažijte na vlastní smysly vzorové 
ekologické hospodaření, kam si 
pro nejvybranější delikatesy jezdí 
šéfkuchaři až z Prahy.

 +420 515 229 101       

  info@hrusovany.cz

  Náměstí Míru 22, 
      Hrušovany nad Jevišovkou
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