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Logický rámec pro certifikaci
Cyrilometodějské stezky

CERTIFIKACE
KULTURNÍ STEZKY 

RADY EVROPY

1. Členská základna
Síť musí specifikovat hlavní iniciátory, účastníky a další 
partnery tvořící síť z různých členských zemí a identifikovat 
další partnerské organizace na mezinárodní úrovni, se 
kterými má zájem spolupracovat na rozvojových aktivitách.
Síť musí zapojit minimálně tři členské státy do všech nebo 
části svých „projektů“ bez ohledu na to, jestli jsou 
financované z vlastních nebo externích (dotačních) zdrojů.

4a. Vize/Cíle

4b. Rozvojové oblasti
1. Kooperace ve výzkumu a vývoji
2. Posilování vědomí, historie a 

evropského kulturního dědictví
3. Kulturní a vzdělávací výměna 

mladých Evropanů
4. Současné kulturní a umělecké 

praxe
5. Kulturní cestovní ruch a udržitelný 

rozvoj kultury

4c. Aktéři
Identifikace všech subjektů, u nichž se 
očekává realizace každé konkrétní 
aktivity v rámci rozvojových oblastí

4d. Kalkulace a financování
Kalkulace finančních nákladů a 
identifikace zdrojů na realizaci aktivit

2a. Příběh kulturní identity Slovanských zemí
Příběh Cyrila a Metoděje, který stále pokračuje, je 
příběhem kulturní identity Slovanů, takže je to příběh velké 
části Evropy. Přínos mise ve slovanském jazyce a literatuře 
nelze oddělit od příspěvku k budování křesťanské kulturní 
identity.
Dle doporučení Evropského institutu kulturních stezek by 
Cyrilometodějská stezka neměla stavět primárně na 
poutnictví, ale prezentovat se jako kulturní stezka.
Tematické vymezení stezky musí dosáhnout mezinárodního 
konsensu všech členských zemí zapojených do sítě 
Cyrilometodějské stezky.

2b. Fyzická historická/poutní stezka

2c. Virtuální stezka na specifické téma

1.

Síť

2.

Téma

4.

Víceletý 
Plán 

rozvoje

5.

Značka

5. Branding
Jasné pochopení základní identity a hodnoty značky.
Logomanuál značky s pokyny pro její použití.
Strategie značky pro interní a externí použití.
Bohatá kombinace grafických komponentů, které zdůrazňují 
význam každého z nich.

3.

Kulturní 
dědictví

3a. Hmotné dědictví
Identifikace zájmových lokalit 
vycházejících z definovaného tématu: 
archeologické naleziště, archeoparky, 
sakrální stavby a poutní místa se silnou 
Cyrilometodějskou tradicí atd.

3b. Nehmotné dědictví
Slovanské jazyky, literatura, liturgie, hlaholice, tradice, 
folklor atd.



Vize
Cyrilometodějská stezka je díky stále se 
rozvíjející mezinárodní síti partnerů 
Kulturní stezkou Rady Evropy, která 
prostřednictvím výzkumů, zachovávání a 
propagace společného 
cyrilometodějského odkazu zajišťuje 
prezentaci místního dědictví v 
celoevropském měřítku a příběhu 
kulturní identity slovanských zemí.

Cyrilometodějská stezka představuje 
pomyslný stroj času. Vysvětluje dědictví 
a historii, tudíž objasňuje přítomnost a 
odhaluje minulost prostřednictvím 
cestovního ruchu.



Strategická oblast Strategický cíl

1. Tvorba evropské sítě

Dosáhnout vnímání sdružení Evropská kulturní stezka sv. 

Cyrila a Metoděje jako jednoznačný koordinační subjekt 

řízení Cyrilometodějské stezky v Evropě mezi maximálním 

počtem atraktivních partnerů, kteří tvoří aktivně 

spolupracující síť.

2.
Definování evropského 

tématu

Téma Cyrilometodějské stezky je výsledkem teoretického a 

praktického víceoborového výzkumu uskutečněného týmem 

expertů zajišťujícím kvalitní interpretaci a prezentaci 

tématu.

3.
Identifikace hmotného a 

nehmotného dědictví

Identifikovat hmotné i nehmotné prvky cyrilometodějského 

dědictví formované geografickými i kulturními, historickými 

a přírodními charakteristikami různých regionů.

4.

Koordinace společných 

aktivit v 5 rozvojových 

oblastech

Dosáhnout kulturní spolupráce partnerů a stakeholderů v 

oblasti vědy a výzkumu; historie a evropského kulturního 

dědictví; kulturní a vzdělávací výměny mladých Evropanů; 

kulturní a umělecké praxe; kulturního cestovního ruchu a 

udržitelného rozvoje kultury.

5.
Společná viditelnost 

stezky

Zajistit jednotné vnímání Cyrilometodějské stezky 

zapojenými regiony a zeměmi a vytvořit jednotnou vizuální 

identitu a soudržnost členů stezky.



Strategická oblast Oblast činnosti Činnosti Aktivity

Tvorba evropské 

sítě

Územní 

působnost 

sdružení EKSCM 

a spolupráce

Rozšíření sdružení 

EKSCM
Analýza stakeholderů

Dotazníkové 

šetření
Kulaté stoly

Memoranda 

o spolupráci
Osobní jednání

Spolupráce na 

rozvojových 

projektech

Analýza všech 

dotačních titulů

Vytváření 

projektových 

týmů

Tvorba 

rozvojových 

projektů

Konzultační 

činnost a 

projektové 

poradenství

Servis členům 

sdružení EKSCM

Intenzivnější 

spolupráce členů

Stanovy a vnitřní 

normy
Akční plány Valná hromada Řídicí výbor

Benefity 

členství/partnerství

Nové modely 

fungování sítě

Nové modely 

fungování sítě

Návrh modelu 

fungování 

národních 

koordinátorů

Kompetence 

národních 

koordinátorů

Model 

komunikace

Public relation

(PR) sdružení 

EKSCM

Vnitřní komunikace
Pravidelná jednání s 

partnery
Newslettery

Vnitřní komunikace

Prezentace 

Cyrilometodějské 

stezky

Tiskové zprávy
Webové stránky 

sdružení EKSCM

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

Síť je nutné rozšířit o další evropské země a aktivně je zapojit. 
Aktivity jsou převážně realizovány na česko-slovenském území.



Dotazníkové šetření

Komunikace se stakeholdery je nutnou součástí fungování Cyrilometodějské stezky. Budování 
značených tras Cyrilometodějské stezky a tvorba produktů kulturního cestovního ruchu 
zaměřených na zvýšení atraktivity putování a návštěvnosti archeologických památek Velké 
Moravy a sakrálních památek se silnou cyrilometodějskou tradicí jsou jednou z rozvojových 
aktivit stezky. Byly vytipovány čtyři cílové skupiny na místní úrovni, které je nutné do budování 
tras a tvorby produktů zapojit. Dotazování probíhalo prostřednictvím elektronicky zpracovaných 
dotazníků, které byly pro každou cílovou skupinu připraveny samostatně. 

Hlavním cílem dotazníkové šetření bylo zjištění vybavenosti jednotlivých cílových skupin, jejich 
míru zapojení do rozvoje kulturního cestovního ruchu, organizace a realizace projektů, akcí a 
vzdělávacích programů včetně zjištění možností a ochoty vzájemné spolupráce při přípravě a 
realizace turistických produktů Cyrilometodějské stezky. Zpracované šablony dotazníků je možné 
využít pro tvorbu dalších produktů Cyrilometodějské stezky s definováním jiných cílových 
skupiny. 

Obecný výsledek dotazníkového šetření vychází z příliš malého povědomí o existenci a 
realizovaných aktivitách Cyrilometodějské stezky. Dotazníky vyplnily subjekty z cílových skupin, 
které již spolupracují nebo byly nějakou formou zapojeny do aktivit Cyrilometodějské stezky. 
Pozitivním výsledkem je ochota poskytovatelů služeb poskytnout turistům určitý druh slevy na 
ubytování nebo stravování, pokud budou konkrétně vydefinovány podmínky spolupráce a 
fungování. Turistická infrastruktura obcí z hlediska vybudovaných cyklostezek a cyklotras, 
naučných stezek ale i parkovacích míst je na dostačující úrovni. Starostové obcí upozorňovali na 
nedostatečné zajištění ubytovacích služeb v obci a jako pozitivní charakter shledávají 
pohostinnost, osobní a domácký přístup lidí v obci, stejně jako atraktivnost přírody, památek a 
zajímavostí v obci. Kulturní zařízení a správci/vlastníci památek si slibují od spolupráce 
Cyrilometodějské stezky zejména propagaci a prezentaci v informačních materiálech v tištěné a 
elektronické podobě.

Posílení sítě partnerů Cyrilometodějské stezky

Farnosti

• církevní / kulturní akce
• cyrilometodějské tradice / akce
• poskytované služby pro turisty
• zapojení do kulturního cestovního ruchu
• ochota zapojení do aktivit Cyrilometodějské stezky
• preferovaná forma spolupráce

Obce

• občanská vybavenost, dopravní obslužnost, volnočasová vybavenost
• turistické a přírodní atraktivity
• možnosti ubytování a stravování
• priority a bariéry rozvoje kulturního cestovního ruchu
• ochota zapojení se do aktivit Cyrilometodějské stezky
• preferovaná forma spolupráce

Kulturní zařízení a 
správci/vlastníci 
památek

• kapacita, návštěvnost, poskytované služby
• turistické zajímavosti, cyrilometodějské tradice / akce
• zapojení do kulturního cestovního ruchu
• ochota zapojení do aktivit Cyrilometodějské stezky
• preferovaná forma spolupráce

Poskytovatelé služeb

• poskytované služby, kapacity
• zapojení do (kulturního) cestovního ruchu
• ochota zapojení do aktivit Cyrilometodějské stezky
• preferovaná forma spolupráce

Cílové skupiny Téma dotazníku



Silné stránky Příležitosti

Kvalitní občanská vybavenost v obcích na trase stezky. Kladné hodnocení ideje Cyrilometodějské stezky

Dostatečné ubytovací i stravovací kapacity v obcích na trase Cyrilometodějské 
stezky.

Ochota k zapojení se do aktivit Cyrilometodějské stezky napříč všemi skupinami 
stakeholderů

Dobrá vybavenost a úroveň poskytovaných služeb v rámci kulturních institucí a 
jejich okolí.

Podpora CMS formou distribuce propagačních materiálů

Povědomí o důležitosti (kulturního) cestovního ruchu pro obce, památky, 
region.

Vysoká míra očekávání podpory ze strany Cyrilometodějské stezky směrem ke 
stakeholderům (propagace; nárůst počtu turistů; přínos pro region, obce i 
jednotlivé subjekty)

Pozitivní zkušenost se zapojením do etablovaných „certifikovaných“ služeb / sítí 
/ projektů na lokální i širší úrovni.

Povědomí o cyrilometodějské tradici místa / regionu

Zkušenost s aktivní participací na aktivitách kulturní turistiky. Ochota podporovat kulturní turismus jako takový (ubytování, zvýhodněné ceny
služeb / produktů)

Hustá dopravní síť

Vyhovující blízkost dopravních uzlů

Dobrý stav části památek

Slabé stránky Doporučení

Nízká response rate – cca 30 % Nutná vyšší míra propagace ze strany subjektu tvořících Cyrilometodějskou 
stezku (preferované kanály: e-mailové newslettery, osobní návštěvy zástupců 
Cyrilometodějské stezky)

Obecně problematická míra zajímavosti Cyrilometodějské stezky pro 
stakeholdery jako celek

Jasná a jednoznačná definice poslání Cyrilometodějské stezky a jejího přínosu 
pro zainteresované subjekty

Vyšší míra očekávání od Cyrilometodějské stezky než míra ochoty aktivně 
participovat na aktivitách

Budování image spolehlivého subjektu zejména mezi církevními institucemi a
kulturními centry / památkami

Nedostatečná míra prezentace památek Využití pozitivního postoje a otevřenosti zainteresovaných subjektů s cílem
jejich vyššího a širšího zapojení do aktivit Cyrilometodějské stezky.

Část památek v nevyhovujícím stavu Diseminace příkladů dobré praxe mezi „nerozhodnuté“ subjekty



Strategická 

oblast

Oblast 

činnosti
Činnosti Aktivity

Definování 

evropského 

tématu

Tematické a 

územní 

vymezení

Tematický 

rámec

Definovat obsah 

tématu

Definovat 

prioritu 

tematického 

zaměření

Teoretický a 

praktický 

víceoborový 

výzkum

Interpretace 

tématu

Podpora 

Vědeckého 

výboru

Znalostní 

platforma

Vytvořit seznam 

akademických -

archeologických, 

historických a  

slavistických  

institucí a 

expertů

Setkání 

Vědeckého 

výboru

Akční plán 

činnosti 

Vědeckého 

výbor

Žádost o 

certifikaci 

Cyrilometod

ějské stezky

Vědecké 

studie

Zavádění tématu 

do dalších 

oblastí

Studie 

proveditelnosti

Příprava a 

tvorba 

projektů 

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

Je třeba důsledně navázat na výsledky interdisciplinárního a 
mezinárodního vědeckého výzkumu a zohlednit pluralitu 
pohledů v evropském měřítku. Evropská cesta má hrát roli 
sjednocujícího faktoru vycházejícího z vědeckého bádání.



Tematické vymezení

Téma vychází z obsahu, tj. z kulturních zdrojů hmotného či nehmotného dědictví, které zkoumají skupiny multidisciplinárních 
odborníků a poskytují vědecky podložené interpretace tématu.

HMOTNÉ DĚDICTVÍ TÉMA NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ

Sakrální stavby, sochy, obrazy, 
archeologické nálezy, naleziště a 

archeoparky – slovanská hradiště,
muzea, galerie, knihovny a jejich 

kulturní fondy a expozice.

CYRILOMETODĚJSKÁ
STEZKA

Myšlenky, umění, symbolické a 
kognitivní

systémy (jazyk, písmo, řeč). Jeho 
součástí jsou například slovanská 

znaková písma (hlaholice – vynález 
Konstantina, navazující cyrilice a 

azbuka),
slovanské jazyky a literatura, 

liturgie, kulturní a vzdělávací akce a 
programy inspirované odkazem 

svatých či křesťanskou 
cyrilometodějskou tradicí.



Strategická oblast Oblast činnosti Činnosti Aktivity

Identifikace 

hmotného a 

nehmotného 

dědictví

Hmotné prvky
Zdroje hmotného 

dědictví

Identita a analýza všech 

prvků hmotného dědictví

Nehmotné prvky
Zdroje nehmotného 

dědictví

Identita a analýza všech 

prvků nehmotného 

dědictví

Strategické 

lokality
Databáze

Vytvořit kritéria pro 

identifikaci strategických 

lokalit 

Databáze 

strategických lokalit

Analýza 

strategických 

lokalit

Tištěný 

katalog

Fyzické označení 

strategických lokalit



CZ Velehrad, Modrá, Uherské Hradiště, Staré Město,      

Mikulčice, Prague, Sázava

SK Nitra, Bratislava, Trenčín, Komárno, Trnava

PL Krakow, Czestochova, Opole, Oleśnice, Wiślica, Sahrynia

AU Wien, Mariazell, Klagenfurt a. W, Graz, Stammersdorf

GER Niederalteich, Ellwangen, Regensburg

HU Esztergom, Budapest, Zalavar

SI Ptuj, Maribor, Ljubljana, Brezje

IT Cividale del Friuli, Gorizia, Aquileia, Venezia, Ravenna, 

Roma, Loreto

TU Istanbul 

GR Thessaloniki, Athos, Veroia

MK Ohrid, Skopje, Lake Prespa

ALB Drac, Berat, Ardenica, Voskopojë

SRB Sremska Mitrovica, Belgrade, Niš

BG Sofia, Plovdiv, Preslav, Veliko Tarnovo 

HR Zagreb, Krk, Brač, Zadar- Nin, Senj, Dubrovnik, Hum, 

Vinodol

UA Kyiv

RU Velikij Novgorod, Moscow

...

17 evropských zemí, 13 hlavních měst!

Zájmové lokality Cyrilometodějské stezky



Archeologické památky
• Bíňa, Slovensko
• Bojná, Valy, Slovensko
• Bratislava-Devín, poloha Hradný areál, Slovensko
• Bratislava-Staré Mesto, poloha Hradná vyvýšenina, Slovensko
• Brno-Líšeň, poloha Staré Zámky, Česká republika
• Břeclav, poloha Pohansko, Česká republika
• Divinka, poloha Veľký vrch, Slovensko
• Ducové, poloha Kostolec, Slovensko
• Hradec nad Moravicí, Česká republika
• Chotěbuz-Podobora, Česká republika
• Majcichov, poloha Várhely (Valy, Hradište), Slovensko
• Mikulčice, poloha Valy, Česká republika
• Modrá, Česká republika
• Mužla-Čenkov, poloha Vilmakert a Orechový sad, Slovensko
• Nitra, Slovensko
• Olomouc, Česká republika
• Osvětimany, Česká republika
• Pobedim, poloha Hradištia, Slovensko
• Pružina, poloha Mesciská, Slovensko
• Rajhrad, Česká republika
• Smolenice, poloha Molpír, Slovensko
• Staré Město a Uherské Hradiště, Česká republika
• Starý Tekov, poloha Várheď (Várhegy), Slovensko
• Svätý Jur, poloha Neštich, Slovensko
• Tlmače-Lipník, poloha Festunok (Hrádze), Slovensko
• Trenčín, poloha Trenčiansky hrad, Slovensko
• Vysoké Pole, poloha Klášťov, Česká republika
• Vyšný Kubín, poloha Ostrá skala, Slovensko
• Znojmo, Česká republika

Sakrální památky a poutní místa
• Bratislava-Devín, Slovensko
• Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
• Hronský Beňadik, Slovensko
• Kopčany, poloha Kostol sv. Margity, Slovensko
• Kostoľany pod Tribečom, Slovensko
• Křtiny, Česká republika
• Marianka, Mariánske údolie, Slovensko
• Močenok, Slovensko
• Nitrianska Blatnica, poloha Jurko, Slovensko
• Podbranč, časť Podzámok, poloha Hrad Branč, Slovensko
• Radhošť, Česká republika
• Skalka nad Váhom, poloha Veľká Skala, Slovensko
• Svatý Hostýn, Česká republika
• Šaštín-Stráže, Slovensko
• Terchová, Slovensko
• Trnava, Slovensko
• Trstín, poloha Hájiček, Slovensko
• Velehrad, Česká republika
• Žarošice, Česká republika

Seznam lokalit není definitivní a bude postupně doplňován o další místa ne jen na česko-slovenském příhraničí, ale i z dalších zemí střední, východní a jižní Evropy.



Strategická oblast Oblast činnosti Činnosti Aktivity

Podpora kulturní 

spolupráce
Věda a výzkum

Vědecké 

workshopy a 

projekty

Vědecké studie

Vědecké 

semináře a 

konference

Sestavení 

katalogu 

lokalit

Katalogizace 

historických a 

bibliografických 

zdrojů
Vědecká 

publikace 

(časopisy, knihy, 

redakční sloupky)

Konštantínove 

listy

Kolektivní 

monografie

Redakční 

sloupky

Přenos know-

how
Školící kurzy

Znalostní 

platforma 

Cyrilometodě

jské stezky

Studijní 

návštěvy

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

Většina akademických pracovníků provádí 
výzkum na teoretické úrovni. Několik (např. 
Archeologický ústav Slovenské akademie věd v 
Nitře, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře) se 
podílí i na výzkumu na praktické úrovni. 



Strategická oblast Oblast činnosti Činnosti Aktivity

Podpora kulturní 
spolupráce

Posilování 

vědomí, historie 

a evropského 

kulturního 

dědictví

Projekty památkové 

péče a obnovy

Obnova 

archeologických 

lokalit

Výstavba nových 

archeoparků

Rozšiřování 

stávajících 

archeoparků

Rozvoj a obnova 

infrastruktury 

Podpora kulturního 

dědictví
Kalendář akcí Články v časopisech

Organizace slavností, 

historických 

představení, 

řemesel, kuchyně a 

života Slovanů

Průvodcovské 

knihy

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

Sdružení EKSCM je velmi aktivní při zvyšování 
paměti, historie a evropské dědictví v souvislosti 
s Cyrilem a Metodějem přes četné aktivity. Jedná 
se o silnou stránkou projektu. Nicméně, v rámci 
výkladu historického a kulturního dědictví je 
doporučeno více spoléhat na příslušný vědecký 
výzkum, spíše než na marketing, fabulace a fikce. 



Strategická oblast Oblast činnosti Činnosti Aktivity

Podpora kulturní 
spolupráce

Kulturní a 

vzdělávací 

výměna 

mladých 

Evropanů

Spolupráce mezi 

vzdělávacími 

institucemi

Letní školy
Studentské výměnné 

pobyty 

Neformální vzdělávání
Tematické tábory pro 

děti 

Organizace 

sportovních soutěží

Pořádání dětských 

folklorních festivalů

Besedy s 

“Velkomoravanem”

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

CM stezka se zabývá vzdělávacími aktivitami 
zaměřenými na mladé Evropany s interaktivními 
a multi-senzorickými rysy, s prvky gamifikace. To 
má potenciál vést ke kooperačním projektům 
zahrnujícím vzdělávací instituce na primární, 
sekundární a terciární úrovni, stejně jako 
specializované umělecké školy. Nicméně, vývoj 
vzdělávacích výměn pro mladé Evropany je 
pouze v úvodní fázi. Evropský rozměr spolupráce 
je omezen hlavně na přeshraniční výměny mezi 
ČR a na Slovensku. 



Strategická oblast Oblast činnosti Činnosti Aktivity

Podpora kulturní 
spolupráce

Současné 

kulturní a 

umělecké praxe

Multidisciplinární 

diskuse a výměny mezi 

různými kulturními a 

uměleckými projevy

Výměnné pobyty 

umělců

Studijní pobyty a 

stipendijní programy

Sdílením zkušeností a 

znalostí uměleckého 

vyjádření

Mezinárodní 

fotografická soutěž
Putovní výstavy

Mezinárodní 

výtvarná soutěž 

Tvorba krátkých 

filmů

Umělecké projekty a 

kulturní akce
Módní přehlídky

Středověké a folklorní 

koncerty
Literatura

Hudba doby sv. 

Cyrila a Metoděje 

a v současnosti

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

Činností CM stezky byla zajištěna kontinuita v kulturním 
významu tématu Cyrila a Metoděje. CM stezka podporuje 
kulturní spolupráci mezi amatéry a profesionály 
prostřednictvím projektů určených pro mladé Evropany, 
které kombinují vzdělávací a umělecké cíle. Doposud nové 
soudobé výtvory byly podporovány především v oblasti 
architektury, výtvarného umění a tvůrčích řemesel. 
Možnosti stimulovat tvorbu jiných umění včetně 
digitálního umění, hudby, literatury, performancí a 
instalací jsou zatím prozkoumávány. CM stezka má 
potenciál reprezentovat nadnárodní a mezikulturní 
platformu pro současné kulturní a umělecké praxe. 



Strategická oblast
Oblast 

činnosti
Činnosti Aktivity

Podpora 
kulturní 
spolupráce

Kulturní 

cestovní 

ruch a 

udržitelný 

rozvoj 

kultury

Tvorba produktů 

kulturního 

cestovního ruchu

Itineráře (trasy) 

Cyrilometodějské 

stezky

Pasportizace 

tras

Dokumentace 

tras

Navázat 

spolupráci s 

veřejnými a 

soukromými 

organizacemi

Tradiční 

místní 

produkty

Tvorba 

balíčků 

produktů 

cestovního 

ruchu

Komunikace s 

touroperátory a 

cestovními 

agenturami

Poutní pasy a 

pamětní listy

Marketing a 

propagace stezky
Produktový web Sociální sítě PR aktivity

Imidžová, 

produktová a 

segmentační 

videa

Tištěné a 

elektronické 

materiály

Pravidelný 

tiskový servis 

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

Oblasti kulturního cestovního ruchu a udržitelný kulturní 
rozvoj představuje sílu projektu CM stezky. Produkty 
cestovního ruchu představují poutní stezky, poutě, 
tematické akce, a spolupráce s provozovateli cestovního 
ruchu a veřejnými organizacemi. Téma cyrilometodějské 
mise na Velké Moravě má významný turistický potenciál. 
Nicméně, je doporučeno, aby bylo zvýrazněno více 
hlavních atrakcí a zajímavých míst na celé trase 
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Produkty zdůrazňující 
místní dědictví

• Památky
• Tradice
• Gastronomie
• Řemesla
• Příroda 
• Atd.



Tvorba společné 

viditelnosti

Značka Branding Manuál značky Logo
Logomanuál 

stezky

Značení Značení lokalit a tras
Příručka viditelnosti 

stezky

Strategická oblast Oblast činnosti Činnosti Aktivity

Doporučení z hodnocení žádosti o certifikaci

Kvalita tiskovin, jakož i elektronických nástrojů je 
velmi dobrá. Přesto se doporučuje, aby byly lépe 
využívány webové stránky pro komunikaci s 
veřejností. Doporučuje se také při používání 
sociálních médií, aby se zvýšila jejich viditelnost. 
Zavést účinnější značení lokalit a památek, 
propojit několik on-line médií, aby se dosáhlo 
synergického efektu. 



CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA 
PŘÍBĚH KULTURNÍ IDENTITY SLOVANSKÝCH ZEMÍ



Děkuji za 
pozornost


