
Partnerství CMS – aktivity 
Mendelovy univerzity v Brně



Brno–Líšeň

Žarošice

Znojmo

Křtiny

Rajhrad

Mikulčice

Břeclav–Pohansko



1. Vranov – Křtiny – Hora sv. Klimenta 

2. Znojmo – Rajhrad – Brno – Křtiny 

3. Mikulov – Břeclav – Pohansko – Mikulčice



DOBRÉ PRAXE

1) Řízení a tvorba strategických dokumentů v turismu

2) Slované na Staré huti  – setkání ve střední části Moravského 
krasu

3) Dům přírody Moravského krasu – certifikované turistické IC

Foto: www.uapp.cz/aktuality/19-setkani-ve-stredni-casti-moravskeho-krasu-slovane-na-huti

https://www.uapp.cz/aktuality/19-setkani-ve-stredni-casti-moravskeho-krasu-slovane-na-huti


ORGANIZACE KULATÝCH STOLŮ

1) Bučovice – 4. 4. 2019

2) Dům přírody Moravského krasu – 6. 6. 2019

3) Slavkov u Brna – 30. 10. 2019



AKČNÍ PLÁN V JMK

ZNAČENÁ 
TRASA

15 km

VRANOV U BRNA KŘTINY



• Vranov u Brna – Paulánský klášter, rodová hrobka knížat z 
Lichtenštejna, významné poutní místo, legenda o zjevení Panny Marie 
poblíž Vranova.

• Adamov – kostel sv. Barbory s gotickým Světelským oltářem – národní 
kulturní památka ČR.

• Stará huť u Adamova - národní kulturní památka ČR, hutnický 
komplex s pecí Františkou a vnitřní i vnější expozicí věnovanou vývoji 
železářství v regionu.

AKČNÍ PLÁN V JMK



• Jeskyně Josefovského a Křtinského údolí – paleontologické nálezy, 
prehistorické osídlení, oblast s množstvím přírodních atraktivit a 
vzácnými společenstvy, území tzv. Moravského Švýcarska.

• Křtiny – poutní barokní kostel Jména Panny Marie podle návrhu 
architekta J. B. Santiniho Aichla „Perla Moravy“, Mariánská poutní 
tradice, Zámek Křtiny s parkem a sousoším sv. Cyrila a Metoděje, 
křtinská kostnice, legenda o „Údolí křtu" (Vallis baptismi) křtěni 
pohané po příchodu křesťanství na Moravu. 

AKČNÍ PLÁN V JMK



VZDĚLÁVÁNÍ

AKČNÍ PLÁN V JMK

PODPORA REGIONÁLNÍ IDENTITY

interpretace historie a jejího významu pro 
současnost

prezentace přírodních zákonitostí a 
krajinných změn

prezentace přírodních zákonitostí a vlivu 
člověka na krajinu



• Jednodenní komentované putování

• jarní a podzimní termín

• cílové skupiny – rodiny s dětmi, čeští studenti, studenti i 
návštěvníci ze zahraničí, odborná veřejnost, senioři

• odborný výklad zajištěný pracovníky zapojených organizací

• historie území od poslední doby ledové po současnost

• přírodní zajímavosti, ochrana území

• souvislosti mezi přírodním a kulturním dědictvím

• historické využití území se zaměřením na aktivity prvních Slovanů

• vliv člověka na přírodu a krajinu

• historie a současnost poutních míst

• ochutnávka dobových jídel a regionálních produktů

AKČNÍ PLÁN V JMK



DĚKUJI ZA POZORNOST


