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Anotace 

Předkládaná práce se zabývá regionem Slovácko, kde se narodil a většinu života 

strávil malíř Jožka Úprka. V práci jsou zmapovány přírodní, kulturní i turistické 

zajímavosti oblasti a přiblížen život malíře. V druhé kapitole jsou popsány přírodní poměry 

Slovácka z hlediska geologie, geomorfologie, hydrologie, klimatu, flóry a fauny. 

Samostatná třetí kapitola je věnována Jožku Úprkovi. Popisuje jeho život a zmiňuje 

nejslavnější díla. Čtvrtá kapitola pojednává o turistických zajímavostech regionu spojených 

s Úprkovým jménem a v páté kapitole jsou na základě předchozích kapitol zpracovány 

turistické trasy. Trasy jsou navrženy tak, aby zaujaly co nejširší okruh turistů, proto do 

nich byla zahrnuta i místa, která nejsou přímo spojena s Úprkou. Z tohoto důvodu se pátá 

kapitola věnuje i popisu těchto míst. 

Klíčová slova: Region Slovácko, Jožka Úprka, Bílé Karpaty, jižní Morava, turistická trasa. 

 

Summary 

The submitted bachelor thesis deals with the region of Slovácko where the Jožka 

Úprka was born and spent most of his life. In this thesis natural, cultural and touristic 

attractions of this area are specified and the life of the painter is described. In the second 

chapter natural conditions of Slovácko from the geological, geomorphological, 

hydrological, climatic and biological point of view are described. The third chapter is 

devoted to Úprka. This chapter describes his life and mentions the most famous works of 

the painter. The fourth chapter of the thesis deals with touristic attractions of the region 

which are associated with the name of Úprka, and in the fifth chapter touristic routes which 

are based on the previous chapters are described. The routes should interest a wide range of 

tourists, hence the routes include also places which are not associated with Úprka. 

Therefore, the fifth chapter of this thesis is devoted to the description of these places. 

Key words: The Slovácko region, Jožka Úprka, the White Carpathians, South Moravia, 

touristic route. 
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1. ÚVOD 
Jožka Úprka, často nazýván „malířem Slovácka“, se narodil v obci Kněždub, jež se 

nachází asi 5 km od Strážnice a patří do národopisné oblasti Slovácko. Podstatnou část 

života strávil Úprka ve svém rodném kraji, který mu byl nevyčerpatelnou inspirací při jeho 

tvorbě. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem vyrůstala ve velkém městě, které je díky své 

industriální minulosti zaměřeno především na technické památky, je pro mě oblast 

Slovácka již od dětství velmi neobvyklá svou malebností a úctou k tradicím. Už několik let 

je pro mě návštěva Slovácka velkým lákadlem, a to nejen z důvodu, že se jedná o kraj 

charakteristický dobrým vínem. Téma zabývající se Slováckem pro mě tedy bylo jasnou 

volbou a osobnost malíře, kterého se práce týká, ještě zvýšila můj zájem o zpracovávání 

zadaného tématu.  

Slovácko se nachází na jihu Moravy. Přesné vymezení území Slovácka se různí, 

protože jednotliví autoři k němu přistupují z různých hledisek. Po prostudování několika 

publikací byla hranice Slovácka pro účely bakalářské práce vymezena tak, že začíná 

u dolního toku řeky Moravy, kde se stýkají hranice České republiky, Slovenské republiky 

a Rakouska. Táhne se dále přes Valtice, Hustopeče a Židlochovice, u Rajhradu se stáčí 

směrem ke Ždánickému lesu, který tvoří severní hranici území a pokračuje přes Koryčany, 

lesnaté pohoří Chřiby, Napajedla a Bojkovice až k hranici se Slovenskem, která je zároveň 

jihovýchodní hranicí oblasti a je vyplněna pohořím Bílé Karpaty. Střed oblasti pokrývá 

Kyjovská a Hlucká pahorkatina a jih je tvořen nížinatým Dolnomoravským úvalem 

(obr. 1). Region Slovácko spadá do Zlínského a Jihomoravského kraje, zahrnuje okresy 

Hodonín, Uherské Hradiště a zasahuje také do okresů Zlín a Břeclav.  

Z národopisného hlediska sousedí Slovácko s Valašskem a Hanou a je rozděleno na 

Horňácko, Podluží, Moravské Kopanice a Dolňácko. Přechodnou oblastí mezi Slováckem 

a Hanou je Hanácké Slovácko a oblast mezi Slováckem a Valašskem se nazývá 

Luhačovické Zálesí. 

Oblast je významná svým kulturním i přírodním bohatstvím, může se pyšnit dvěmi 

výjimečnými oblastmi, o jejichž ochranu se zasadilo UNESCO. Jedná se o biosférickou 

rezervaci CHKO Bílé Karpaty a o místo světového přírodního a kulturního dědictví 
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Lednicko-Valtický areál. Jožkův rodný kraj je rovněž charakteristický tradičními kroji, 

lidovou hudbou, zpěvem i tancem. Nejznámějším tancem je mužský emotivní tanec 

verbuňk, který je od roku 2005 zapsán organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl 

ústního a nehmotného dědictví lidstva. Na seznamu je rovněž zapsána od roku 2011 

i tzv. „Jízda králů“, která se dnes dodržuje už jen na Slovácku a Hané. Slovácko je také 

hostitelem různých folklorních festivalů a slavností, nejvýznamnějším je Mezinárodní 

folklorní festival Strážnice, který je jedním z největších a nejstarších v Evropě. Tento 

festival se koná každý rok poslední víkend v červnu již od roku 1946. Nelze rovněž 

opomenout Horňácké slavnosti v obci Velká nad Veličkou, Kopaničářské slavnosti 

ve Starém Hrozenkově a festival Podluží v písni a tanci v Tvrdonicích. 

Obyvatelé Slovácka jsou patřičně hrdí na malíře, který většinu života zasvětil 

především přenášení charakteristických jevů ze života a zvyků obyvatel Slovácka na 

malířské plátno. Proto byla v Uherském Hradišti, kde Joža často pobýval a tvořil, 

vybudována Galerie Joži Úprky, která je nejrozsáhlejší sbírkou jeho děl u nás i v zahraničí. 

Menší galerie, v níž jsou vystavena i díla jiných výtvarníků Slovácka, je ve Veselí nad 

Moravou v budově bývalých železáren a díla Jožky jsou také součástí stálé expozice 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně.  

Bakalářská práce je členěna do 6 kapitol. Druhá kapitola práce se věnuje přírodním 

poměrům Slovácka. V této kapitole je popsána geologická stavba, geomorfologické, 

hydrologické a klimatické poměry území. Rovněž je zde zmíněna fauna a flóra zájmové 

oblasti. Třetí kapitola předkládané práce je zaměřena na Jožku Úprku, na jeho život, 

malířské úspěchy i neúspěchy a jsou zde vyzdvižena nejdůležitější Úprkova díla. Čtvrtá 

kapitola popisuje turistické zajímavosti regionu, které jsou se slavným malířem spojeny 

a v poslední části jsou na základě informací z předchozích kapitol zpracovány návrhy 

turistických tras po těchto turistických zajímavostech a také po jiných zajímavých místech 

v okolí.  

Cílem práce je přiblížit širší veřejnosti tvorbu a život Jožky Úprky a také podnítit 

zájem účastníků cestovního ruchu k návštěvě míst, která se vztahují k Úprkovu dílu 

a životu. 
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Obr. 1: Výřez z mapy s vyznačením hranice zájmového území [24 - upraveno]. 
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2.  PŘÍRODNÍ POMĚRY SLOVÁCKA 

2.1. Geologie 

Území Slovácka se nachází ve Vnějších Západních Karpatech. Podle [18] se oblast 

z geologického hlediska řadí k Západokarpatské soustavě, která je součástí rozsáhlých 

středoevropských alpid, jejichž geologická stavba byla výrazně ovlivněna horotvornými 

procesy v mezozoiku a terciéru (obr. 2). Díky těmto procesům patří území do západního 

úseku flyšového pásma, jež je zastoupeno magurskou jednotkou tvořenou hlavně 

flyšovými paleogenními a druhohorními sedimenty [18]. Z důvodu střídání vrstev břidlic, 

pískovců a jílovců, kterým je flyš charakteristický, je tato oblast postižena četnými 

svahovými deformacemi (Rubín et al., 2003). 

Z triasových hornin se zde vyskytují valouny terciérních slepenců flyšového pásma 

a ze štěrků spodnomiocenní výplně karpatské předhlubně. Nejstarší triasové sedimenty 

jsou werfenské červené břidlice ve ždánické jednotce. Do triasu patří také hnědé mikritové 

vápence, valouny krinoidových vápenců pocházející z prostředí mělkovodní karbonátové 

plošiny a karbonatizované bazické vyvřeliny, které jsou prostoupeny žilkami červených 

mikritových vápenců v Chřibech (Chlupáč et al., 2011). 

Jura se podle Chlupáče et al. (2011) vyznačuje valouny a různě velkými bloky 

v paleogenních a křídových sedimentech a v tektonických útržcích – bradlech, dále 

jílovými břidlicemi, vápnitými jílovci a slíny. K tomuto období rovněž patří krinoidové 

vápence z valounů, které se vyskytují v Chřibech a Ždánickém lese. Rubín et al. (2003) se 

zmiňují, že tyto jurské vápence byly později překryty usazeninami třetihorního moře 

a následně vyzvednuty a rozlámány.  

Chlupáč et al. (2011) uvádí, že hlavní část alpinsky zvrásněných flyšových Karpat na 

našem území je tvořena křídovými uloženinami a terciérními sedimenty. Křída se zde 

vyznačuje hlavně nástupem flyšové sedimentace, při níž dominují jílovce. V bělokarpatské 

jednotce převládají ve spodní části jílovce vápnité a ve vyšší části dochází ke střídání 

vápenců a slínů, což se označuje jako tzv. karbonátový flyš. Terciér se v bělokarpatské 

jednotce, konkrétně ve vlárském vývoji, vyznačuje drobně až středně rytmickým flyšovým 

vývojem s drobovými pískovci, jílovci a občasnými vložkami vápenců. Hlucký vývoj 

bělokarpatské jednotky, který probíhal hlavně v jz. části, je charakteristický převahou 



Jana Klučková: Krajem Jožky Úprky 

2014    5 

jílovců (Chlupáč et al., 2011). Znakem terciéru je rovněž vulkanická činnost, díky níž se 

v okolí Starého Hrozenkova nachází drobné výchozy trachyandezitů, bazaltů a jiných 

sopečných hornin, jež prorážejí pískovce a jílovce magurského flyše. Díky tomu je oblast 

bohatá na minerální prameny (Rubín et al., 2003). 

V období neogenu na území Slovácka doznívala mořská sedimentace, čímž 

docházelo k ukládání mořských a sladkovodních sedimentů. Následně pak bylo celé území 

překryto kvartérními usazeninami, kterými jsou hlíny, spraše, písky a štěrky [18]. 

 

 
Obr. 2: Výřez z geologické mapy s vyznačením zájmového území [17 - upraveno]. 

 

2.2. Geomorfologie 

V oblasti Slovácka se prolínají tři geomorfologické oblasti subprovincie Vnějších 

Západních Karpat: Slovensko-moravské Karpaty na jihovýchodě, Středomoravské Karpaty 

v severozápadní části a Jihomoravské Karpaty uprostřed Slováckého regionu [19]. Menší 

část Slovácka je tvořena Jihomoravskou pánví (Chlupáč et al., 2011). Díky této 

geomorfologické rozmanitosti se Slovácko vyznačuje výjimečnou členitostí povrchu, 

výraznými odchylkami reliéfu, sklonitostních poměrů a nadmořských výšek [20]. 

Vnější Západní Karpaty spadají pod provincii Západní Karpaty subsystému Karpaty. 
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Jihomoravská pánev náleží k subprovincii Vídeňská pánev, která patří do provincie 

Západopanonské pánve subsystému Panonské pánve [19] a rozprostírá se mezi 

Východními Alpami a Západními Karpaty. Její část je na našem území totožná s územím 

Dolnomoravského úvalu (Chlupáč et al., 2011). Oba zmíněné subsystémy se řadí do 

Alpsko-himalájského horopisného celku [19]. 

V reliéfu tohoto terénu, jenž je spíše zaoblený, hrají hlavní roli flyšové horniny, 

kterými je zájmová oblast převážně tvořena a které mají různou odolnost. Horniny jsou zde 

navíc často měkké a plastické a dobře sající vrstvy jílovců působí jako kluzná plocha, díky 

čemuž se zde ve velké míře vyskytují svahové pohyby a sesuvy (Rubín et al., 2003). V této 

lokalitě jsou tedy geomorfologicky lépe uplatnitelné pískovce, kterými jsou díky jejich 

odolnosti budovány nejvyšší horské partie území. Například v oblasti Chřibů tvoří tvrdší 

pískovce v magurském flyši výrazná skaliska, z nichž některá jsou chráněna jako přírodní 

památky - Budačina, Kazatelna, Kozel aj. (Rubín et al., 2004).  

Významným znakem regionu jsou také říční toky, které mají charakter bystřin se 

značným spádem. Tyto říční toky jsou velmi bohaté na erozní procesy [20]. 

2.3. Hydrologie 

Území Slovácka přísluší k úmoří Černého moře a patří do povodí řeky Moravy. Tato 

oblast je bohatá zejména na menší toky. Největšími řekami jsou řeka Morava, která oblasti 

dominuje a Dyje, jež protéká oblastí Dolnomoravského úvalu. Dalšími významnějšími 

řekami zájmového území jsou řeka Olšava protékající oblastí Hlucké pahorkatiny, 

Kyjovka, která protéká Kyjovskou pahorkatinou a přes pohoří Chřiby a řeka Litava ve 

Ždánickém lese (obr. 3). V zájmové oblasti lze nalézt velké množství rybníků. Ty největší 

a nejvýznamnější se nacházejí v jižní části v oblasti Lednice – jedná se o NPR Lednické 

rybníky, z nichž největšími jsou rybníky Nesyt a Mlýnský rybník [20].  

V oblasti jsou velmi nepříznivé hydrogeologické podmínky a velice omezený výskyt 

podzemních vod, které se vážou pouze na místní mocnější polohy pískovců. Tato situace je 

způsobena přítomností hornin flyšového pásma Západních Karpat, ve kterých se střídají 

nepropustné jílovce s pískovci a slepenci. Významnými zdroji podzemní vody jsou 

kvartérní fluviální sedimenty podél toků řek Olšavy a Moravy [20]. 
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Obr. 3: Výřez z mapy: povodí Slovácka [37 - upraveno]. 

 

Na Slovácku se nachází významné zdroje minerálních vod, které jsou zastoupeny 

hlavně vodami alkalickými, lithiovými a sirnými. Nejbohatšími oblastmi minerálních vod 

jsou Nezdenice, které jsou proslulé svou Nezdenickou kyselkou, dále oblasti v okolí 

Březové, Suché Lozi, Korytné, Strání a Ostrožské Nové Vsi [25]. V Ostrožské Nové Vsi se 

nacházejí známé lázně, ve kterých se voda ze sirnatých pramenů používá k léčbě 

pohybového aparátu a kožních onemocnění (Obůrková, 2005). 

2.4. Klimatické poměry 

Podle Culka et al. (1996) je pro sledované území typické středoevropské klima. 

Velká část Slovácka se řadí do oblasti teplé a velmi teplé, charakteristické dlouhým 

suchým létem, krátkým a teplým přechodným obdobím a krátkou mírně teplou a suchou 

zimou. Menší část území charakterizuje podnebí mírně teplé, které se vyznačuje poněkud 

vlhčím létem, delším přechodným obdobím a delším trváním sněhové pokrývky. 

Vyšší horské partie Bílých Karpat a Chřibů spadají do oblasti mírně teplé a vcelku 

bohaté na srážky. Ve srovnání s okolím je tato oblast chladnější a vlhčí, ale i přes to je zde 

klima teplejší oproti obdobným nadmořským výškám na severu Moravy. V oblasti se 

vyskytují suché jihovýchodní větry, které obzvlášť v jarním období způsobují větrnou 

erozi. Úpatní polohy těchto oblastí jsou charakteristické teplým klimatem 
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(Culek et al., 1996). 

Území Hlucké a Kyjovské pahorkatiny patří z větší části do oblasti teplého klimatu, 

menší část do oblasti velmi teplé. Střední část Ždánického lesa je klimaticky teplá, jeho 

východní, západní a jižní hranice však již spadá do velmi teplé oblasti, velmi teplým 

klimatem je charakteristická i velká část Dolnomoravského úvalu (obr. 4).  

Celé území Slovácka je srážkově chudé. Je to způsobeno tím, že na jižní Moravě je 

rozšířen první vegetační stupeň, který je téměř celý v oblasti srážkového stínu, jenž má vliv 

na rozsah teplomilné flóry a fauny. Průměrné roční úhrny srážek jsou okolo 500 mm. 

V oblasti Bílých Karpat se průměrný úhrn srážek pohybuje okolo 600 – 800 mm 

(Culek et al., 2003). 

 
Obr. 4: Výřez z mapy: klimatické oblasti Slovácka [17 - upraveno]. 
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2.5. Biogeografické poměry 

Díky zeměpisné poloze, klimatickým poměrům a členitosti reliéfu, ve kterém se 

střídají nížiny s vysokými horskými partiemi, je oblast Slovácka po stránce fauny a flóry 

velmi rozmanitá. Najdeme zde vzácné druhy živočichů, teplomilné panonské druhy rostlin 

i typickou karpatskou květenu.  

2.5.1. Flóra 

Bílé Karpaty jsou oproti obdobným flyšovým partiím Karpat obzvlášť cenné nejen 

díky absolutnímu počtu druhů rostlin, ale hlavně díky jejich skladbě. Na území moravské 

strany Bílých Karpat se prolínají 4 fytogeografické okresy [30]. Lesy se rozprostírají na 

45% území. V minulosti se jednalo hlavně o lesy listnaté, které však byly zásahem člověka 

přeměněny na smíšené porosty či jehličnaté monokultury. Ve zbylých zachovalých 

listnatých porostech se ukrývá bohaté bylinné patro s árónem plamatým a ladoňkou 

dvoulistou. Bílé Karpaty se také mohou pyšnit velice vzácnými komplexy 

tzv. bělokarpatských květnatých orchidejových luk, v nichž se nacházejí hlavně zástupci 

čeledi vstavačovitých, tedy evropských orchidejí. K nejvzácnějším se řadí tořič 

čmelákovitý (obr. 5), tořič včelonosný a rudohlávek jehlancovitý. Kromě orchidejí je 

možné se zde setkat i s jinými vzácnými a ohroženými druhy rostlin, například s lilií 

cibulkonosnou či šafránem bělokvětým (Rubín et al., 2003). 

Listnaté lesy stále převládají ve vyšších polohách zalesněné krajiny Chřibů a ve 

Ždánickém lese, nejvíce jsou zastoupeny duby a buky, avšak v nižších polohách Chřibů 

dominuje spíše jehličnatý porost s borovicemi, modříny a habry (Rubín et al., 2004). Ve 

Ždánickém lese se objevuje i lípa srdčitá a rozsáhlý bylinný porost, který je tvořen hlavně 

typickými druhy bučin, jako je svízel vonný (obr. 6), lipnice hajní a kyčelnice 

cibulkonosná [38]. 

Culek et al. (1996) se zmiňují, že oblast Kyjovské a Hlucké pahorkatiny je tvořena 

panonskou a karpatskou dubohabřinou a teplomilnými doubravami. V oblasti Kyjovské 

pahorkatiny se tedy vyskytují hlavně teplomilné druhy, např. dub pýřitý, pelyněk pontický 

a další. Podél vodních toků v oblasti Hlucké pahorkatiny se často vyskytují i nivy. Flóra je 

zde velmi bohatá a převažují druhy, které jsou typické pro západní Karpaty, např. ostřice 

chlupatá. V teplejších polohách této oblasti jsou v lesích zastoupeny druhy jako brslen 
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bradavičnatý a dřín obecný a v nelesních oblastech např. hadinec nachový nebo len žlutý. 

Oblast je rovněž pověstná hojným výskytem vinic a sadů. 

Doubravami je tvořena i oblast Dolnomoravského úvalu, především v okolí 

Hodonína. Tady lze najít např. trávničku zelenou či kolence jarního (Culek et al., 1996). 

 

 
Obr. 5: Tořič čmelákovitý [27]. Obr. 6: Svízel vonný [14].

 

2.5.2. Fauna 

Rubín et al. (2003) uvádí, že v oblasti Bílých Karpat se vyskytuje nejméně 20 tisíc 

druhů živočichů. Nejvíce pozornosti si získávají motýli, kterých neustále přibývá. Je zde 

možné narazit na několik desítek vzácných a ohrožených druhů hmyzu, např. na 

sklípkánka černého, střevlíčka, roháče obecného (obr. 7) a modráska hořcového. 

V pastvinách, mokřadech a loukách se ukrývají významné druhy obratlovců 

a bezobratlých, např. ještěrka živorodá, zmije obecná, ropucha zelená a skokan hnědý. 

Oblast je dále bohatá na mnoho druhů ptáků. K těm vzácnějším patří např. sova pálená 

a jestřáb lesní a lze zde spatřit i strakapouda, dudka chocholatého, káně lesní (obr. 8), 

sýčka obecného či čápa černého (Rubín et al., 2003). Občas byli v této oblasti zpozorováni 

i zástupci větších savců - jako jsou medvěd hnědý, rys ostrovid a kočka divoká [30].  

Oblast Chřibů je na zvířenu rovněž relativně pestrá, avšak této oblasti dominuje 

především lesní ptactvo a čápi. Je možnost zde spatřit např. ledňáčka říčního a krkavce 

velkého. Tato oblast je rovněž domovem kuňky žlutobřiché, skokana zeleného, ropuchy 
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obecné a ropuchy zelené (Rubín et al., 2004). 

Obr. 7: Roháč obecný [27]. Obr. 8: Káně lesní [27]. 

 

Mezi typické živočichy Ždánického lesa patří liška obecná, kuna lesní, jezevec lesní, 

kuna skalní, tchoř tmavý a sysel obecný. Je zde potvrzen i výskyt dravců, např. káněte 

lesního a poštolky obecné a ze zástupců sov se v oblasti vyskytuje puštík obecný a kalous 

ušatý. K typickému lesnímu ptactvu patří především datel černý, strakapoud prostřední 

a žluva hajní, zatímco bezlesé plochy jsou osídleny dudkem chocholatým, pěnicí vlašskou 

a lelkem lesním [38]. 

Zvířena Hlucké pahorkatiny je charakteristická hlavně teplomilnou faunou. V této 

oblasti se hojně vyskytuje ježek východní, vřetenuška smldníková, mlok skvrnitý, kuňka 

žlutobřichá, ťuhýk menší a další. Výskyt ťuhýka menšího je zaznamenán také v Kyjovské 

pahorkatině. Fauna Kyjovské pahorkatiny je typickou součástí panonské provincie, její 

zástupci jsou charakterizováni např. netopýrem brvitým, břehulí říční, ještěrkou zelenou, 

modráskem a mezi vzácnější druhy patří kobylka sága (Culek et al., 1996). 

V oblasti Dolnomoravského úvalu je fauna tvořena například bobrem evropským, 

netopýrem brvitým, rybákem obecným, břehulí říční, skokanem štíhlým, a ještěrkou 

zelenou. Vzácně je možno se zde setkat i s kudlankou nábožnou či pacvrčkem 

(Culek et al., 1996). 
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3. JOŽKA ÚPRKA A JEHO DÍLO 

3.1. Život 

Tento významný slovácký umělec se narodil 25. října 1861 v Kněždubu u Strážnice 

jako Josef Úprka [15]. Jedná se o prvorozeného syna rolníka a malíře samouka Jana Úprky 

a jeho ženy Evy. Nebyl jejich jediným potomkem, v roce 1863 se mu narodil bratr Martin, 

v roce 1865 sestra Běta a v roce 1868 nejmladší bratr František. Rodný list Jožky 

poukazuje na správnou podobu příjmení, které začíná krátkým U. Sám Joža se do svých 38 

let podepisoval s čárkou nad U v domnění, že je příjmení odvozeno od slovního spojení 

běžet úprkem - utíkat, při pátrání ale zjistil, že jeho předci se jmenovali Huprkovi, z čehož 

teprve vzniklo příjmení Uprkovi. Dodnes je však možno se setkat s nesprávnou podobou 

jména i v odborných publikacích (Nováková, 1996). 

Již ve svých 13 letech utrpěl Joža velkou ztrátu, když mu zemřel otec, na něhož 

vzpomínal s láskou a úctou a který byl prvním učitelem vedoucím ho ke tvůrčí činnosti. 

Jožkova maminka pro tvůrčí činnost takové pochopení neměla, což jej však neodradilo 

(Nováková, 1996). 

Nováková (1996) ve své knize popisuje Jožkovu školní docházku. Nejdříve 

navštěvoval obecnou školu v rodném Kněždubu. Do čtvrté třídy přešel na obecnou školu 

ve Strážnici, kde byla rozšířená výuka německého jazyka, který si potřeboval osvojit, aby 

mohl studovat německé piaristické gymnázium ve Strážnici. Na tomto gymnáziu setrval do 

roku 1878, kdy přešel na německý učitelský ústav, ze kterého však po několika dnech 

nastoupil na Slovanské gymnázium v Olomouci. Ve studiích pokračoval na Akademii 

výtvarných umění v Praze. Jelikož byl však nespokojen s místní konzervativní výukou, 

odešel v roce 1884 na Akademii do Mnichova, kde měl mnohem více prostoru malovat 

podle svých představ.  

V Mnichově spoluzaložil spolek Škréta, jehož členy byli například Alfons Mucha 

a Mikoláš Aleš. Náplní tohoto spolku bylo pořádání výstav, přednášek a udržování 

kontaktů se všemi umělci slovanského původu. Spolek Škréta byl předchůdcem Spolku 

Mánes, který existuje dodnes. Zároveň byl v té době Úprka redaktorem časopisu Paleta 

(Jež, 1945). 
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Bystřina (1926) popisuje vznik spolku, který se začal postupně vytvářet během 

Jožkových studií a jehož členem se později stal. Jednalo se o bohémskou skupinu mladých 

umělců, literátů a vlastenců, kteří toužili po kulturní spolupráci mezi slováckým lidem a 

nebáli se vystupovat proti císařskému dvoru. Naopak právě proto, aby se dvoru vzepřeli, 

začali si říkat „republikáni“, což bylo v době habsburského centralismu velmi odvážné. 

Spolek byl založen roku 1882 ve vesnici Suchov, konkrétně v její základní škole (obr. 9), 

kde působil jako učitel jeden ze zakladatelů Matúš Béňa. Místo vzniku později doplnili i 

do názvu. Tak vznikla legendární Súchovská republika.  

S republikány se Jožka seznámil v roce 1885, když se vrátil na prázdniny z Mnichova 

(Nováková, 1996). Spolek se snažil pomoci kraji a lidu z tehdejší izolovanosti. Z jejich 

myšlenek vzešly hlavní cíle Súchovské republiky, kterými bylo především svou tvorbou 

propagovat oblast Slovácka, při tvorbě vycházet z hodnot lidového umění a ctít lidové 

tradice, čímž chtěli docílit vřelého vztahu k tomuto kraji. Mimo jiné bylo z jejich podnětu 

založeno Sdružení výtvarných umělců Moravy v roce 1907 a podíleli se také na 

vybudování Uměleckého domu v Hodoníně v roce 1913. Díky republikánům poznalo tento 

kraj mnoho osobností z hudebního, literárního, výtvarného, politického a kulturního světa 

nejen od nás, ale i ze zahraničí (Bystřina, 1926). 

 

 
Obr. 9: Suchovská škola s pamětní deskou Súchovské republiky (vlastní foto). 

 

V roce 1887 umírá Jožkovi matka. Po této události začalo jeho dlouhé putování po 

Slovácku, až nakonec odjel do Prahy a začal studovat na Akademii Maxmiliána Pirnera. 
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V té době měl za sebou již pár úspěchů, ale po negativní kritice na Rudolfínské výstavě, se 

Úprka rozhodl z Akademie odejít a vrátit se do rodného kraje (Jež, 1945). 

V roce 1891 si zřizuje v Uherském Hradišti další ze svých ateliérů. V této době trávil 

Úprka stále více času ve Vlčnově, kde ho zaujal místní kroj a fascinoval lidový obyčej 

,,jízda králů“. Rozhodl se tedy do Vlčnova přestěhovat, aby mohl podrobně studovat místní 

zvyky spojené právě s jízdou králů. Jízdou králů se Úprka zaobíral čtyři roky, vypracoval 

několik studií, při kterých vycházel z jízdy králů v Kněždubu a jiných oblastí Slovácka 

(Jež, 1945). 

Jožka velice často cestoval, což mu umožnilo lepší orientaci v evropském uměleckém 

dění. Za svůj život navštěvoval pravidelně Vídeň, Mnichov, absolvoval studijní cestu do 

Paříže a vypravil se také do Londýna, Nizozemí, Belgie, Itálie, Sýrie či Egypta 

(Nováková, 1996). V roce 1895 udělila Úprkovi Česká akademie zlatou medaili za obraz 

Pouť u sv. Antonínka, zároveň dostal hmotnou podporu 300 zlatých na dokončení obrazu 

Jízdy králů (Jež, 1945).  

Rok 1896 je charakteristický jeho pobytem v Kyjově, kde se Jožka seznámil se svou 

budoucí ženou – lidovou malířkou Anežkou Králíkovou ze Svatobořic, se kterou se v roce 

1897 usadil natrvalo v Hroznové Lhotě a s níž měl čtyři děti. Anežka se stala modelem 

jeho několika obrazů např. Svatobořičanka (obr. 10) či Z kostela (Nováková, 1996). 

 

 
Obr. 10: Svatobořičanka (Jež, 1945). 

 

V roce 1897 byl Úprka pokládán za vůdčí osobnost moravského výtvarného života. 



Jana Klučková: Krajem Jožky Úprky 

2014    15 

Stal se aktivním členem Klubu přátel umění v Brně, jehož členy byli např. Leoš Janáček, 

Max Švabinský a Adolf Kašpar (Galerie Joži Úprky, 2012 [online]). V tomtéž roce se 

představil soubornou výstavou u Topiče v Praze, která se stala kulturní událostí a vystavil 

na ní okolo sta originálů včetně dokončeného obrazu Jízda králů ve Vlčnově. Výstava byla 

pro Úprku zlomová, protože se konečně dočkal příznivého přijetí a finančního ohodnocení, 

díky čemuž mu bylo umožněno koupit pozemek v Hroznové Lhotě (Nováková, 1996). 

Po roce 1905, kdy byla Úprkova žena převezena do psychiatrické léčebny, se Jožka 

oddával malování s ještě větší intenzitou, neustále se věnoval vystavování a prodávání, 

avšak jeho postavy ztrácely psychologickou hloubku (Jež, 1945). 

V roce 1907 bylo z Jožkovy iniciativy založeno Sdružení výtvarných umělců 

moravských a o pár let později byl vybudován Dům umělců v Hodoníně (dnešní Galerie 

výtvarného umění), který byl otevřen v roce 1913. Sdružení rozvíjelo výstavní činnost 

doma i v zahraničí a snažilo se o zachování a rozvoj tradic lidové kultury na Moravě [15]. 

V roce 1922 se přestěhoval do Klobušic u Ilavy na Slovensku, kde se věnoval 

námětům zdejšího lidového prostředí, byl zvolen čestným členem Spolku slovenských 

výtvarných umělců a později dokonce jeho předsedou. Když se pak v roce 1937 vrátil do 

Hroznové Lhoty, byl již vážně nemocen a 12. ledna 1940 umírá na následky selhání ledvin 

(Nováková, 1996). Pohřben byl na hřbitově v rodném Kněždubu (obr. 11) [15]. 

 

 
Obr. 11: Hrob Jožky Úprky (vlastní foto). 



Jana Klučková: Krajem Jožky Úprky 

2014    16 

3.2. Dílo  

Dalo by se říct, že Jožka většinu života maloval obrazy v impresionistickém stylu. 

Tento styl je charakteristický barevnými skvrnami, které jako celek vytvářejí realistický 

dojem. Hlavní podstatou impresionismu je zachytit okamžik světla a životnost přírody. 

Impresionista maluje jen to, co vidí. Impresionista chápe svět jen okem, zachycuje 

chvilkový dojem, maluje venku, v přírodě, nikoli v ateliéru (Jež, 1945).  

Jožka se však snažil o průkopnický pohled na malbu. Jeho impresionismus je 

charakteristický tím, že zcela nepotlačuje kresbu, zvýrazňuje barvu, světlo a neomezuje se 

pouze na to, co vidí, nýbrž se zajímá i o námět, o věc samotnou a o její hloubku. Jožka 

pracoval převážně v ateliéru a čerpal ze svých skic a vzpomínek, maloval velmi osobitým 

stylem. Jeho technika vycházela z impresionismu, avšak náměty se blížily k realismu – tzv. 

Úprkovský realismus (Jež, 1945). Jeho bezprostřední vnímání skutečnosti, velmi 

prosvětlená malba, idealizace a lyrizace venkova byly do té doby nezvyklé a přinesly do 

české krajinomalby nové motivy, ve kterých se uplatňovala národnostní témata, náladové 

zobrazení krajiny a experimenty se světlem [21].  

Oblíbeným Jožkovým námětem byl život slováckých lidí, děti v konopných 

sukňových košilích a různé slavnosti (Nováková, 1996). Žádný z malířů Slovácka před 

Jožkou ani po něm nedokázal tak věrně ztvárnit jednotu tváře, šatu, postav a gest. Za 

největší, nejsložitější a nejslavnější díla Jožky Úprky jsou považovány obrazy Pouť 

u sv. Antonínka (obr. 12), Jízda králů (obr. 13) a Lanštorfské hody (obr. 14) (Jež, 1945). 

 

 
Obr. 12: Pouť u sv. Antonínka (Jež, 1945). 
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Malování uchvátilo tohoto slavného malíře již v dětství. V primě na gymnáziu si 

z časopisů obkresloval obrázky, ve svých devatenácti letech se věnoval malbě akvarelem, 

pokusil se výtvarně zpracovat Máchův Máj a udělal i kompozice k Rukopisu 

Královédvorskému (Nováková, 1996). 

 

 
Obr. 13: Jízda králů (Jež, 1945). 

 

V roce 1885 vystavil v Rudolfinu dvě studie přírody a zařadil se tehdejší kritikou 

mezi umělce, kteří se vzpírají konzervativnímu akademismu. Rudolfínské výstavy se Jožka 

zúčastnil i o tři roky později s obrazy Pro pérečko a Maléřka, kritika k němu byla ovšem 

opět neúprosná. Zklamán se vrací na Slovácko, kde našel zálibu ve skicování 

přicházejících poutníků. Těchto skic pak využil při tvorbě obrazů Pouť u sv. Antonínka 

(obr. 12), Od keréj? (obr. 15) a Mariánská píseň (Jež, 1945).  

 

 
Obr. 14: Lanštorfské hody (Jež, 1945). 
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Obr. 15: Od keréj? (Jež, 1945). 

 

V roce 1890 dokončil obraz Zkouška na tarmaku (obr. 16) s nímž se zúčastnil 

výstavy v Rudolfinu. Námětem obrazu byl tradiční slovácký dobytčí trh (Nováková, 1996). 

Po roce 1891 se Jožka věnoval studii jízdy králů ve Vlčnově. Další roky se věnoval 

náčrtkům a jiným obrazům např. Tarmak v Hroznové Lhotě, kterým přichází nové období 

jeho tvorby, kdy tvořil hlavně akvarelem (Jež, 1945).  

Další změna v Úprkově díle nastává v roce 1894. Jež (1945) se zmiňuje, že od 

návratu z Paříže jsou Jožkovy malby čím dál víc uvolněnější a prosvětlenější. Poté co 

v Paříži a Londýně spatřil díla malířů impresionismu, se Úprka k tomuto stylu také přiklání 

a dokončuje obraz Pouť u sv. Antonínka (obr. 12), který odesílá do jarního pařížského 

Salonu a se kterým začínají jeho první úspěchy. Současně poslal na výstavu v Rudolfíně 

nový obraz Od kérej?, který ale pražská kritika odbyla (Nováková, 1996). 

 

 
Obr. 16: Zkouška na tarmaku (Jež, 1945). 
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V roce 1895 získává Úprka zlatou medaili od České akademie za obraz Pouť 

u sv. Antonínka (obr. 12) (Nováková, 1996). A v roce 1896 pak namaloval olejovými 

barvami obraz Trh v Kyjově (Jež, 1945). 

Období mezi lety 1897 a 1901 je považováno za vrcholné, co se týče Úprkovy malby 

a lze mu říkat nejspíše impresionistické. Avšak v těchto letech vznikají rovněž obrazy, 

které mají znaky náladového realismu např. Do Rakús na žně, V javornickém kostele. 

V roce 1897 Úprka rovněž dokončil svůj nejslavnější obraz Jízda králů (obr. 13), který má 

dvojí zpracování. Tato zpracování se liší ve formátu, kompozici i technickém provedení, 

přestože se obě datují do stejného roku. V tomto období vytvořil i obrazy jako Lanštorfské 

hody (obr. 14), Na panském, V javornickém kostele a Přadlena. (Jež, 1945) 

V letech 1901 – 1902 končí Úprkovo vrcholné období, po roce 1901 se Jožka 

intenzivně ponořil do tvorby, avšak začal postupně sklouzávat k dekorativnímu stylu, jeho 

postavy ztrácely psychologickou hloubku. Od doby, kdy se přestěhoval do Klobušic 

u Ilavy, začaly v jeho práci převažovat spíše folkloristické zájmy nad výtvarnými 

(Nováková, 1996). V závěru života se jeho charakteristický styl z maleb pomalu vytrácel, 

postavy maloval v ustálených postojích a vzhledem k velké poptávce často své úspěšné 

motivy kopíroval (Jež, 1945). 
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4. TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI SPOJENÉ SE JMÉNEM 
SLAVNÉHO MALÍŘE 

Na Slovácku je řada turistických cílů pyšnících se Úprkovým jménem. Hlavními 

místy, která je třeba navštívit při putování tímto krajem, jsou bezesporu rodný dům bratří 

Úprků a Slovácký Slavín v Kněždubu, bývalá základní škola v Suchově, poutní místo 

Sv. Antonínek, Galerie Joži Úprky v Uherském Hradišti, Galerie výtvarného umění 

v Hodoníně a Galerie malířů Slovácka ve Veselí n. Moravou. 

4.1. Kněždub  

Kněždub se nachází na úpatí vrchu Šumárník asi 5,5 km východně od Strážnice. 

Obec byla založena pravděpodobně v roce 1264. V obci se zachovalo několik významných 

staveb lidové architektury a narodili se zde známí regionální umělci inspirováni krásou 

a bohatstvím místních krojů a tradic (David, 2007).  

Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele (obr. 17), který byl postaven ve stylu 

historického romantismu s převahou novogotických prvků a v jehož interiéru jsou 

rozmístěny obrazy Jožky Úprky. O věži kostela vznikla lidová píseň „Tá kněždubská věža, 

tá je vysoká“, která je pro obec charakteristická [34]. 

 

 
Obr. 17: Kostel sv. Jana Křtitele (vlastní foto). 
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4.1.1. Rodný dům bratří Úprků 

Rodný dům Jožky a jeho bratra sochaře Franty byl zrekonstruován podle 

dochovaných dobových fotografií a záznamů a patří mezi typické představitele 

tzv. „hliněných staveb“ (obr. 18). Jedná se o ojedinělý skvost lidové architektury, který byl 

pro veřejnost otevřen v roce 2005. Tento objekt je ve vlastnictví obce a slouží jako stálá 

expozice tvorby bratří Úprků a jako ukázka tehdejšího způsobu zařízení a domácího 

vybavení interiérů z konce 19. století. Dům se nachází ve středu obce poblíž obecního 

úřadu a je veden jako státní kulturní památka [34]. 

 

 
Obr. 18: Rodný dům bratří Úprků (vlastní foto). 

 

4.1.2. Slovácký Slavín 

Slovácký Slavín je označení pro hřbitov v Kněždubu, jehož levá část slouží jako 

místo posledního odpočinku místních slavných rodáků, kteří ve svém díle zvěčnili krajinu 

a obyvatele Slovácka (obr. 19). Nachází se zde hroby s plastikami Jožky a Franty Úprky 

a malíře Antoše Frolky. Na hřbitově je také hrob rumunských vojáků, kteří padli v roce 

1945 a památník obětem 1. světové války se sochou legionáře (David, 2007). 
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Obr. 19: Vstup do Slováckého Slavína (vlastní foto). 

 

4.2. Hroznová Lhota 

Hroznovou Lhotu je možné nalézt v rovině Dolnomoravského úvalu asi 5 km 

jihovýchodně od Veselí nad Moravou. Není známo, kdy přesně byla obec založena, avšak 

poprvé byla zmíněna v r. 1371. Většina starší zástavby vesnice byla zničena požárem 

v roce 1807. Osa obce je tvořena lipovou alejí a zdejší dominantní stavbou je raně barokní 

kostel sv. Jana Křtitele z r. 1654 (David, 2007). 

V Hroznové Lhotě, jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, dlouhá léta žil a tvořil 

Jožka Úprka, po kterém byla pojmenována místní základní škola (obr. 20). Jožkův dům 

s ateliérem byl v roce 1904 přestavěn podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Z jeho 

bývalého ateliéru je nyní penzion, který patří Úprkovým potomkům, Jožkův dům není 

veřejnosti přístupný. V posledních letech se v obci obnovují slavnosti jako Jízda králů, 

Živý betlém, Opožděný Silvestr aj. (David, 2007). 
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Obr. 20: Základní škola Jožky Úprky v Hroznové Lhotě (vlastní foto). 

 

4.3. Suchov 

Obec Suchov se nachází ve svažitém údolí na okraji CHKO Bílé Karpaty v předhůří 

Velké Javořiny. Obec spadá do okresu Hodonín. První písemná zmínka o Suchově je 

z roku 1500. Ve 13. století zde stával hrad Gansberg, který byl zničen v době česko-

uherských válek v 15. století (David, 2007). 

Tato obec dala vzniknout spolku Súchovská republika, jehož členem byl i Jožka 

Úprka. Od roku 2010 zde probíhá každý rok v rámci folklorního festivalu Ozvěny 

Horňácka pochod připomínající suchovské republikány. Jedná se o průvod v dobových 

krojích začínající u pamětní desky na budově bývalé základní školy a pokračující přes Háj 

do Velké nad Veličkou (obr. 21). Při průvodu hrají muzikanti a mezi přítomnými často 

nechybí ani potomci původních republikánů [26]. 
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Obr. 21: Začátek průvodu u bývalé základní školy [26]. 

4.4. Svatý Antonínek 

Svatý Antonínek, neboli Blatnická hora, je řídce zalesněné návrší a známé poutní 

místo s kaplí sv. Antonína Paduánského, jež je viditelná už z dálky. Kapli dal vystavět 

koncem 17. století kníže Hartman z Liechtensteina jako poděkování za uzdravení syna 

(Obůrková, 2005). Na úpatí kopce leží obec Blatnice pod Sv. Antonínem, s níž je svatyně 

spojena lipovou alejí (David, 2007).  

Úprka na obraze Pouť u sv. Antonínka (obr. 12) zachytil atmosféru zdejších poutí. 

Tradice těchto v minulosti běžných poutí byla v posledních letech opět obnovena. Konají 

se hlavně v červnu a účastní se jich tisíce poutníků. V okolí kaple je křížová cesta 

a studánka se „zdravou vodou“ (David, 2007). Podle legendy totiž právě tady bylo jedno 

z působišť věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří u posvátné studánky křtili naše pohanské 

předky (Obůrková, 2005). 

4.5. Galerie Joži Úprky v Uherském Hradišti 

Galerie (obr. 22) byla vybudována v části zrekonstruovaného objektu bývalé 

jezuitské koleje v centru Uherského Hradiště. Základem stálé expozice se stala 

nejrozsáhlejší sbírka Úprkových děl u nás, kterou představují díla ze sbírkového fondu 

Nadace moravské Slovácko doplněná o zápůjčky z Národní galerie v Praze, Moravské 

galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění v Olomouci, Krajské 

galerie ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Římskokatolické farnosti ve 

Strážnici. V expozici jsou rozmístěny rovněž plastiky umělcova mladšího bratra Franty 

a na prostorných chodbách jsou chronologicky vystaveny autentické fotografie ze života 

Jožky Úprky ve velkém formátu [15]. 
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Obr. 22: Galerie Joži Úprky v Uherském Hradišti (vlastní foto). 

 

4.6.  Galerie výtvarného umění v Hodoníně 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla založena v roce 1960. Mimo stálé 

expozice, ve kterých je prezentována tvorba moravských, českých i zahraničních autorů 

(zejména ze Slovenska a Rakouska) nabízí veřejnosti mnoho původních i převzatých 

výstav a dalších doprovodných programů pro široké spektrum návštěvníků. Pozornost 

galerie je věnována především současnému umění, jsou zde pořádány přehlídky nejmladší 

generace výtvarníků (Mladé setkání), monografické výstavy tvorby jednotlivých autorů 

i výtvarná sympozia. Důraz klade hlavně na prezentaci tvorby umělců, kteří jsou spjati 

s jižní Moravou. Galerie v Hodoníně vznikla z Domu umělců, jenž byl založen díky 

činnosti Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM). SVUM si zvolilo Hodonín za 

své sídlo již v roce 1907 a pro stavbu budovy vybralo návrh Antonína Blažka [16]. 

4.7. Galerie malířů Slovácka ve Veselí nad Moravou 

Jedná se o bývalou Galerii Joži Úprky, která zahájila svou činnost v roce 2007 ve 

správní budově Železáren Veselí, a.s. a která byla v roce 2012 přemístěna do Uherského 

Hradiště. Nynější stálá expozice malířů Slovácka je součástí uherskohradišťské Galerie 

Joži Úprky. Expozice na ploše 1200 m2 nabízí stovky výtvarných děl a plastik malířů 

a sochařů Slovácka 19. a 20. století umístěných ve čtyřech výstavních sálech. Kromě 

několika obrazů Jožky Úprky z pozdějšího období jeho tvorby jde zejména o unikátní 

sbírku obrazů Antoše Frolky, Cyrila Mandela a jiných umělců [36]. 
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5. NÁVRH TURISTICKÉ TRASY 
Slovácko, známé hlavně jako oblast folkloru a dobrého vína, oplývá velkým 

množstvím zajímavých turistických cílů, ať už se jedná o architektonické skvosty, 

archeologická naleziště, rozhledny, galerie či přírodní krásy. Na základě informací 

uvedených v předchozích kapitolách jsou předloženy dva typy návrhů turistických tras. 

Z důvodu zvýšení atraktivity vytvořených tras byla do návrhů začleněna i místa, která 

přímo nesouvisí s Jožkou Úprkou. Proto jsou tato místa v kapitole rovněž popsána.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o region z větší části rovinatý, případně jen mírně 

kopcovitý, je prvním návrhem třídenní cyklovýlet pro fyzicky zdatnější jedince se zájmem 

o umění a částečně i o historii oblasti. Pro méně fyzicky zdatné turisty je pak připraven 

třídenní pěší výlet se stejným zaměřením. Obě trasy jsou určeny menší skupině účastníků 

a ubytování je zajištěno ve tříhvězdičkovém hotelu Strážnice nacházejícím se kousek od 

centra města Strážnice.  

5.1. Cyklovýlet 

5.1.1. První den 

Odjezd ráno autobusem z Ostravy do Uherského Hradiště, kde proběhnou prohlídky 

Galerie Joži Úprky (obr. 22) a Slováckého muzea (obr. 24). Následuje cyklovýlet (obr. 23) 

do vesnice Modrá s návštěvou archeoskanzenu (obr. 25), poté dojde k přemístění 

autobusem do Strážnice, kde je možnost prohlídky zámku (obr. 26), parku a Muzea vesnice 

jihovýchodní Moravy (obr. 27). Časový plán průběhu prvního dne je uveden v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Cyklovýlet - časový harmonogram prvního dne. 

Čas Akce Bus Kolo 

7:30 Odjezd autobusem z Ostravy, parkoviště u VŠB.   

9:30 Příjezd do Uherského Hradiště, prohlídka náměstí. 140 km  

10:00 Prohlídka galerie a Slováckého muzea.   

11:30 Individuální oběd v Uherském Hradišti.   
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Čas Akce Bus Kolo 

12:30 Odjezd na kole do Modré.   

13:10 Příjezd do Modré, prohlídka archeoskanzenu.  8 km 

14:30 Odjezd autobusem do Strážnice.   

15:15 Příjezd do Strážnice, ubytování, prohlídka zámku, 

parku, muzea 

35 km  

19:00 Večeře   

Celkový počet kilometrů: 175 km 8 km 

 

 
Obr. 23: Výřez z mapy: cyklotrasa 1. den [24 - upraveno]. 

 

Slovácké muzeum 

Hlavní budova (obr. 24) muzea vznikla v roce 1914 a sídlí v původním hostinci Na 

Střelnici. Je v ní umístěna stálá národopisná expozice Slovácko, která dokumentuje lidové 

zvyky a obyčeje na Slovácku v průběhu kalendářního roku a lidové kroje regionu. 

V objektu se nachází další dva výstavní sály nabízející národopisné, historické, 

archeologické a vlastivědné výstavy (Obůrková, 2005). 
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Obr. 24: Slovácké muzeum [32]. 

 

Archeoskanzen v Modré 

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví (obr. 25) je významným subjektem 

názorně osvětlujícím jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Areál se 

vstupní dvouvěžovou branou je obklopen palisádovou hradbou a ukrývá kamenný knížecí 

palác a roubené stavby s ukázkami řemeslnické výroby starých Slovanů 

(Daněk, Glet, 2005). Součástí skanzenu je také reprezentační sídlo dávného 

velkomoravského velmože a kostel, který je replikou kostela sv. Jana v Modré z 9. století, 

jenž je národní kulturní památkou. Tyto stavby vznikaly na základě konkrétních nálezů 

(Obůrková, 2005). 

Ve skanzenu je možné poznat, jak žili staří Slované, vyzkoušet si dávná řemesla, 

prohlédnout si původní plodiny, keře, stromy, spoustu domácích zvířat a ochutnat 

speciality našich předků. Po celý rok se v areálu konají různé slavnosti, vystoupení, 

výstavy a trhy (Obůrková, 2005). 

 
Obr. 25: Archeoskanzen v Modré [11]. 
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Strážnický zámek 

Nedaleko náměstí ve Strážnici stojí zámek s anglickým parkem (Daněk, Glet, 2005). 

Původně šlo o raně gotický vodní hrad, který byl postaven v 2. polovině 13. století, 

v 15. století byl však přestavěn a rozšířen v pozdně gotickém stylu a na konci 16. století 

byl přestavěn na dobře opevněný zámek (obr. 26). Později prošel ještě několika úpravami 

(David, 2007). 

Zámecký park je dnes dějištěm světově proslulého Mezinárodního folklorního 

festivalu konaného ve Strážnici od roku 1946. V zámku se nachází historická knihovna, je 

zde umístěna zámecká galerie a unikátní expozice lidových hudebních nástrojů, která je 

jediná svého druhu ve střední Evropě (Daněk, Glet, 2005).  

 

 
Obr. 26: Zámek ve Strážnici [22]. 

 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici 

Skanzen vesnice jihovýchodní Moravy je budován jako ukázka lidového stavitelství 

jednotlivých oblastí Slovácka, v rámci expozice jsou přístupné komplexy, které jsou 

věnované Moravským Kopanicím, Luhačovickému Zálesí, Horňácku, technickým vodním 

stavbám, vinohradnictví a lučnímu hospodářství (David, 2007). Soubor vinohradnických 

staveb s originálním vnitřním zařízením a vinohradem je jedinou tuzemskou expozicí 

svého druhu. Nechybí zde ani kovárna a tkalcovská dílna (Obůrková, 2005). 

Venkovní expozice je tvořena 64 stavbami, které jsou rozmístěny v uměle 

vybudovaném terénu (obr. 27). Tyto stavby jsou buď originály přesunuté z původního 

místa, nebo se jedná o přesné kopie původních staveb. Vnitřní expozice je věnována 

způsobu života a bydlení v různých oblastech Slovácka (David, 2007). 
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Obr. 27: Venkovní expozice muzea [35]. 

 

5.1.2.Druhý den 

Na programu je okruh (obr. 28) po místech spjatých s Úprkou se začátkem v místě 

ubytování – Strážnici. Trasa pokračuje přes Tvarožnou Lhotu do Kněždubu, kde se nachází 

dům bratří Úprků (obr. 18) a Slovácký Slavín (obr. 19), další zastávkou je Hroznová Lhota, 

ve které je možnost si z venku prohlédnout bývalý Jožkův ateliér, z něhož byl vybudován 

penzion, a dům, který však není veřejnosti přístupný. Dále se trasa ubírá směrem na Tasov, 

Lipov, Hrubou Vrbku a Velkou nad Veličkou do vesničky Suchov (obr. 9). Další zajímavé 

místo na trase představuje vršek Svatý Antonínek, známé poutní místo. Zpět do Strážnice 

vede trasa přes Veselí nad Moravou, kde stojí za návštěvu Galerie malířů Slovácka. 

Časový plán průběhu druhého dne je uveden v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Cyklovýlet - časový harmonogram druhého dne 

Čas Akce Bus Kolo 

8:00 Odjezd po snídani ze Strážnice do Kněždubu  8 km 

8:45 Příjezd do Kněždubu, prohlídka domu bratří Úprků a 

Slováckého Slavínu 

  

10:00 Odjezd do Hroznové Lhoty   

10:20 Příjezd do Hroznové Lhoty, prohlídka ateliéru, 

penzionu 

 4 km 

10:45 Odjezd do Velké nad Veličkou   
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Čas Akce Bus Kolo 

11:35 Příjezd do Velké nad Veličkou, individuální oběd  11 km 

12:45 Odjezd do Suchova   

14:35 Příjezd do Suchova  11 km 

13:55 Odjezd na vršek Svatý Antonínek   

15:00 Příjezd na vršek Svatý Antonínek  13 km 

15:20 Odjezd do Veselí nad Moravou   

16:20 Příjezd do Veselí nad Moravou, prohlídka Galerie 

malířů Slovácka 

 14 km 

17:20 Odjezd do Strážnice   

18:05 Příjezd do Strážnice, večeře a individuální program  8 km 

Celkový počet kilometrů:  69 km 

 

 
Obr. 28: Výřez z mapy: cyklotrasa 2. den [24 - upraveno]. 
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5.1.3.Třetí den 

Začátek trasy opět v místě ubytování – Strážnici. Trasa (obr. 29) pokračuje do 

Hodonína, kde je Galerie výtvarného umění. Další zastávkou po trase jsou Mikulčice, ve 

kterých se nachází národní kulturní památka Slovanské hradiště (obr. 30) a poslední 

zastávkou před odjezdem do Ostravy je Lednice s prohlídkou Lednicko – Valtického 

areálu (obr. 31). Časový plán průběhu třetího dne je uveden v tabulce 3.  

 

Tabulka 3: Cyklovýlet - časový harmonogram třetího dne. 

Čas Akce Bus Kolo Pěšky 

8:00 Odjezd po snídani ze Strážnice do Hodonína    

9:30 Příjezd do Hodonína, prohlídka Galerie 

výtvarného umění 

 20 km  

10:30 Odjezd do Mikulčic - Valy    

11:10 Příjezd do Mikulčic - Valy, prohlídka 

Slovanského hradiště 

 11 km  

12:15 Individuální oběd    

13:15 Odjezd do Lednice    

15:30 Příjezd do Lednice, pěší prohlídka Lednicko – 

Valtického areálu, individuální program 

 28 km 5 km 

17:00 Odjezd do Ostravy     

19:15 Příjezd do Ostravy 210 km   

Celkový počet kilometrů 210 km 59 km 5 km 
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Obr. 29: Výřez z mapy: cyklotrasa 3. den [24 - upraveno]. 

 

Slovanské hradiště v Mikulčicích 

Památník Velké Moravy (obr. 30) se nachází v části obce Valy asi 3 km od Mikulčic 

a jedná se o největší archeologickou lokalitu v ČR, která se rozprostírá na více než 100 ha. 

V této oblasti byl zahájen dlouholetý archeologický výzkum v roce 1954, při kterém byly 

nalezeny pozůstatky knížecího paláce, bohatá výzdoba hrobů a honosné předměty, díky 

čemuž se odborníci domnívají, že právě zde bylo správní centrum Velkomoravské říše. 

Archeologové zde odkryli i pozůstatky 12 velkomoravských kostelů a kaplí, z nichž 

některé vznikly ještě před příchodem Cyrila a Metoděje v r. 863 (David, 2007). 

Nad základy dvou kostelů byl vybudován pavilon, ve kterém je umístěna expozice 

Velkomoravské Mikulčice. Jsou zde vystaveny ukázky zemědělského a řemeslného nářadí, 

keramiky, šperků i zbraní, které svědčí o vyspělé řemeslné zručnosti původních obyvatel. 

Dalším skvostem jsou původní dubové čluny z 9. století, vyrobené z jednoho kusu kmene. 

Expozici doplňují modely kostelů a ilustrační fotografie. Slovanské hradiště se řadí mezi 

národní kulturní památky a je na indikativním seznamu UNESCO (Daněk, Glet, 2005). 
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Obr. 30: Vnitřní expozice Slovanského hradiště v Mikulčicích [33]. 

 

Lednicko-valtický areál 

Jedná se o rozsáhlý krajinný komplex mezi Lednicí a Valticemi s rozlohou asi 

200 km2. Areálu se od 19. století přezdívá „Zahrada Evropy“, protože se jedná o zcela 

jedinečný komplex v Evropě, který v sobě harmonicky spojuje krásu přírody 

s architektonickými díly. Právě z toho důvodu byl areál v roce 1995 zařazen do seznamu 

UNESCO (Daněk, Glet, 2005).  

Původně byla tato oblast bažinatou a nevyužívanou krajinou, která se díky úsilí rodu 

Lichtenštejnů v 16. století stala harmonickým a ekologicky vyváženým celkem. Konečná 

podoba mu však byla dána až v době romantismu v 19. století (David, 2007). Rybníky, 

které se zde nacházejí, byly zakládány již ve středověku. Ten nejzápadnější Nesyt 

o rozloze 295 ha je největším rybníkem na Moravě. Lednické rybníky patří 

k nejvýznamnějším ptačím rezervacím u nás. Hnízdí zde mimo jiné racek chechtavý, husa 

velká, labuť velká a řada druhů kachen (Daněk, Glet, 2005). Kromě cenných zámků 

a rybníků se v areálu nachází i řada architektonicky zajímavých staveb např. Minaret, 

Janův hrad, Lovecký zámeček, Rybniční zámeček, Hraniční zámek, Apollónův chrám 

(obr. 31), Nový dvůr, Tři grácie a další (David, 2007).  
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Obr. 31: Apollónův chrám [23]. 

 

5.2. Pěší trasa pro fyzicky méně zdatné turisty 

5.2.1.První den 

Ráno odjezd autobusem z Ostravy do Uherského Hradiště, kde je v plánu prohlídka 

Galerie Joži Úprky (obr. 22) a Slováckého muzea (obr. 24). Z Uherského Hradiště pěšky 

(obr. 32) po červené turistické značce na rozcestník Velehrad, odkud pak po modré 

turistické značce do vesnice Modrá, kde turisty čeká prohlídka archeoskanzenu (obr. 25). 

Z Modré autobusem do Strážnice, ve které je možnost prohlédnout si Strážnický zámek 

(obr. 26), park a Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (obr. 27). Časový plán průběhu 

prvního dne je uveden v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Pěší výlet - časový harmonogram prvního dne. 

Čas Akce Bus Pěšky 

7:30 Odjezd z Ostravy, parkoviště u VŠB   

9:30 Příjezd do Uherského Hradiště, prohlídka náměstí 140 km  

10:00 Prohlídka galerie a Slováckého muzea   

11:30 Individuální oběd v Uherském Hradišti   

12:30 Pěší výlet do vesnice Modrá  10 km 

15:00 Prohlídka archeoskanzenu v Modré   
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Čas Akce Bus Pěšky 

16:20 Odjezd autobusem do Strážnice   

17:05 Příjezd do Strážnice, ubytování, individuální program  35 km  

Celkový počet kilometrů 175 km 10 km 

 

 

 
Obr. 32: Výřez z mapy: první den - pěší trasa z Uherského Hradiště do Modré [24 - upraveno]. 
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5.2.2.Druhý den  

Ráno odjezd ze Strážnice autobusem do Galerie malířů Slovácka ve Veselí nad 

Moravou, poté autobusem do Blatnice pod sv. Antonínkem, pak výstup (obr. 33) na poutní 

místo sv. Antonínek. Následuje cesta autobusem do Suchova (obr. 9), místa zrodu 

Súchovské republiky a do Velké nad Veličkou, odkud pokračuje pěší trasa do Hroznové 

Lhoty po modré turistické značce, kde je možné si prohlédnout bývalý Jožkův ateliér 

a dům. Následně dojde k přesunu účastníků po žluté turistické značce (obr. 34) do 

Kněždubu, kde se nachází Slovácký Slavín (obr. 19) a Úprkův rodný dům (obr. 18). Poté 

následuje cesta autobusem zpět do  Strážnice. Časový plán průběhu druhého dne je uveden 

v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Pěší výlet - časový harmonogram druhého dne. 

Čas Akce Bus Pěšky 

8:45 Odjezd po snídani autobusem ze Strážnice do Veselí nad 

Moravou 

  

9:00 Příjezd do Veselí nad Moravou, prohlídka galerie 10 km  

10:00 Odjezd autobusem do Blatnice pod Svatým Antonínkem   

10:15 Příjezd do Blatnice pod Svatým Antonínkem 8 km  

10:20 Pěší výlet na vrch Svatý Antonínek  3 km 

11:15 Příchod na vrch Svatý Antonínek   

11:40 Pěší výlet zpět do Blatnice pod Svatým Antonínkem  3 km 

12:30 Odjezd autobusem do Suchova   

12:45 Příjezd do Suchova 10 km  

13:00 Odjezd autobusem do Velké nad Veličkou   

13:20 Příjezd do Velké nad Veličkou, individuální oběd 12 km  

14:30 Pěší výlet do Hroznové Lhoty   

17:00 Příchod do Hroznové Lhoty  9,5 km 
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Čas Akce Bus Pěšky 

17:30 Pěší výlet do Kněždubu  4 km 

18:30 Prohlídka Kněždubu   

19:15 Odjezd autobusem do Strážnice   

19:30 Příjezd do Strážnice, individuální večeře a program 8 km  

Celkový počet kilometrů  19,5 km 

 

 

 
Obr. 33: Výřez z mapy: druhý den - pěší trasa z Blatnice pod sv. Antonínkem na kopec Sv. Antonínek [24 - 

upraveno]. 
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Obr. 34: Výřez z mapy: druhý den - pěší trasa z Velké nad Veličkou do Kněždubu [24 - upraveno]. 

 

5.2.3.Třetí den 

Ráno odjezd autobusem ze Strážnice do Hodonína, kde se nachází Galerie 

výtvarného umění, poté pěšky (obr. 35) po zelené turistické značce a na rozcestníku 

Mikulčice po modré turistické značce do Mikulčic. Po obědě a návštěvě Slovanského 

hradiště (obr. 30) autobusem do Lednice, kde si účastníci prohlédnou Lednicko-valtický 

areál (obr. 31). V pozdních odpoledních hodinách návrat do Ostravy. Časový plán průběhu 

třetího dne je uveden v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Pěší výlet - časový harmonogram třetího dne. 

Čas Akce Bus Pěšky 

8:00 Odjezd po snídani autobusem ze Strážnice do Hodonína   

8:30 Příjezd do Hodonína, prohlídka galerie 18 km  

9:30 Pěší výlet do Mikulčic   

12:20 Příchod do Mikulčic, individuální oběd  7,5 km 

13:30 Prohlídka Slovanského hradiště v Mikulčicích   
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Čas Akce Bus Pěšky 

14:30 Odjezd autobusem do Lednice   

15:00 Příjezd do Lednice, prohlídka Lednicko-valtického 

areálu 

22,5 km  5 km 

17:00 Odjezd do Ostravy   

19:15 Příjezd do Ostravy 210 km  

Celkový počet kilometrů 250,5 km 12,5 km 

 

 
Obr. 35: Výřez z mapy: třetí den - pěší trasa z Hodonína do Mikulčic [24 - upraveno]. 
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6. ZÁVĚR 
Cílem předkládané práce bylo představit světově uznávaného malíře a jeho tvorbu 

širší veřejnosti. V rámci toho i přiblížit jeho rodný kraj, který je centrem folkloru a bohatý 

na nejrůznější slavnosti a festivaly, které nejsou pouze národopisné, ale také církevní, 

kulturní a společenské. Slovácko je významným přírodním i kulturním bohatstvím naší 

země. V oblasti se nachází spousta přírodních krás, NP, NPP, NPR, CHKO, ale i muzeí 

s širokým záběrem od vinařství, přes historii regionu, velkomoravské nálezy až po letectví 

a malířství. 

Druhá kapitola předkládané práce je zaměřena na přírodní podmínky oblasti, které 

jsou ideální jak pro pěstování vína a jiných plodin, tak i pro výlety s různorodým 

zaměřením. Ve třetí kapitole je popsán Úprkův rozmanitý život, jsou zde vyzdviženy jeho 

nejdůležitější malířské úspěchy a zmíněna díla, která byla pro něj i pro naše kulturní 

dědictví stěžejní. Záměrem bakalářské práce bylo rovněž zviditelnit místa v kraji, která 

jsou spojena s jeho jménem a která stojí za návštěvu. Tato místa jsou stručně popsána ve 

čtvrté kapitole.  

Na základě získání a zpracování informací při vypracovávání předchozích kapitol, 

byly v páté kapitole vytvořeny dvě turistické trasy, které by měly vyhovět jak turisticky 

zdatnějším, tak i těm méně zdatným turistům. Trasy jsou navrženy tak, aby seznámily 

návštěvníky nejen s nádhernou přírodou a historií Slovácka, ale i s životem a dílem 

slavného, avšak širší veřejností ne příliš doceněného, umělce. 

Předkládaná práce by měla poskytnout ucelený pohled na národopisnou oblast 

Slovácka a podnítit zájem účastníků cestovního ruchu k její návštěvě a poznávání. 
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