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Projekt Partnerství a aktivní institucionální sítě 
Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském 
příhraničí (PartnerstvíCMS) je financován v rámci 
programu Interreg V-A Slovenská republika – 
Česká republika.

Vitráže v oknech románské kapitulní síně v podzemí 
konventu velehradského kláštera
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ÚVOD CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA

Vážení přátelé,

kulturní stezky jsou vysoce aktuálním tématem na 
poli evropského kulturního turismu. Mezinárod-
ní síť míst a  partnerů připomínající dědictví misio-
nářů a  raného středověku je rozvíjena zájmovým 
sdružením právnických osob „Evropská kulturní 
stezka sv. Cyrila a Metoděje“, které založily Zlínský 
kraj a  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 
v  roce 2013. To v  uplynulých letech uskutečni-
lo řadu dílčích projektů na lokální, regionální,  
národní i  přeshraniční úrovni, ať už zaměřených na 
vývoj metodik značení, komunikačních nástrojů, mar-
ketingových aktivit, či spolupráci se vzdělávacími, 
vědeckými nebo kulturními institucemi, destinačními 
managementy i krajskými samosprávami. Každou re-
alizací je stezka blíže k uznání Kulturní stezka Rady 
Evropy. Tím bude, samozřejmě za předpokladu stálé 
a inovativní spolupráce v nejméně třech evropských 
zemích, zaručena udržitelnost a perspektivní rozvoj 
Cyrilometodějské stezky, tedy i  ochrana cyrilome-
todějského dědictví, které nás v  evropském kultur-
ním prostředí od raného středověku spojuje.

Partnerský přístup ke spolupráci je klíčem 
k  úspěchu každé kulturní stezky. Proto mi dovolte 
poděkovat všem projektovým partnerům a  jejich 
týmům, že aktivně spolupracují i  za cenu mnoha 
kompromisů, rozšiřují nabídku společných aktivit, 
posilují přátelské vazby v  prostoru střední Evropy 

a  významně přispívají k  šíření povědomí o  našem 
společném úsilí. Každý kamínek zasazený na naši 
kulturní Cyrilometodějskou stezku má svůj význam – 
činí ji unikátní a  autentickou, hodnotnou pro místí 
obyvatele i vzdálenější návštěvníky.

Ing. Martina Janochová, ředitelka

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 
zájmové sdružení právnických osob

Co publikace obsahuje a jak ji používat?

Předkládaná publikace přehledně a  stručně shrnu-
je cíle, použité postupy i  výstupy, ke kterým jsme 
směřovali a ke kterým jsme během dvouleté práce 
v přeshraniční skupině a v jednotlivých regionálních 
pracovních skupinách dospěli. Na odborné vymezení 
tématu a definování souvisejících, přibližně 50 stra-
tegických lokalit navázala práce s  místními aktéry 
v různých částech příhraničí. Každý partner a území, 
kde působí, má jiný charakter a jinou skupinu stake-
holderů (zapojených subjektů), a  proto i  mapování 
dobrých praxí, společně plánované aktivity a  nava-
zující dílčí projekty jsou velmi pestré. Odrážejí totiž 
názory a  možnosti rozvoje stezky v  daném místě 
a čase dané skupiny zájemců. Přesto pevně věříme, 
že uvedené informace, postupy, strategie a  návrhy 
aktivit budou sloužit jako „vademecum“ Cyrilome-

todějské stezky, jež bude dobře využitelné nejen pro 
týmy projektových partnerů, ale i pro všechny další 
současné a  potenciální členy a  partnery sdružení, 
a  to nejen na mapovaném území moravsko-sloven-
ského příhraničí, ale i na celém uvažovaném území 
Cyrilometodějské stezky. Tím je široká oblast střední, 
jihovýchodní i  jihozápadní Evropy, protože zejména 
zde, a ve slovanských zemích především, zanechala 
své stopy cyrilometodějská mise a následné působe-
ní jejich žáků.
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PARTNERSTVÍ SPOLUPRÁCE JE ZÁKLAD

Zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 
je koordinátor aktivit Cyrilometodějské stezky usilující o zviditelnění a uchování 
jedinečného evropského dědictví, autentického příběhu cyrilometodějské mise 
vedoucí k  získání a  udržení certifikace Kulturní stezka Rady Evropy. Fungování 
stezky není možné bez spolupráce a zapojení subjektů na nadnárodní, národní, 
regionální a místní úrovni. 

Šest přeshraničních partnerů se dohodlo na partnerství s cílem nastavit jednotnou 
formu s  jasně stanovenými aktivitami. Tento postup lze rozšířit a  aplikovat do 
dalších zájmových území Cyrilometodějské stezky.

V první fázi byla vytvořena přeshraniční pracovní skupina, která je zastoupena všemi 
zapojenými partnery. Ti se pravidelně scházeli, aby prodiskutovali, odsouhlasili 

a  zkontrolovali naplnění harmonogramu realizace aktivit a  stanovených cílů 
a priorit rozvoje stezky.

V  druhé fázi každý partner vytvořil regionální pracovní skupinu složenou 
z  5–7 odborníků (historik, archeolog, marketingový specialista, zástupce 
církve, zástupce samosprávy apod.), kteří vnesli do místního rozvoje odborné 
zkušenosti a znalosti zájmového území. Regionální pracovní skupina zpracovala 
plán územního rozvoje stezky. 

Nastavený systém spolupráce vede k efektivnímu a transparentnímu fungování 
stezky zapojujícímu širokou skupinu subjektů. Jasné definování priorit, na ně 
navazující aktivity, finanční prostředky a zapojení dalších subjektů jsou klíčové 
pro udržitelný rozvoj stezky na všech jejích úrovních.

Slovenský dom Centrope
www.domcentrope.sk
Tatiana Mikušová
domcentropy@gmail.com

Trnavský samosprávny kraj
www.trnava-vuc.sk
Ida Antipovová
antipovova.ida@trnava-vuc.sk

Nitriansky samosprávny kraj
www.unsk.sk
Tibor Ujlacký
tibor.ujlacky@unsk.sk

Brno
Buchlovice

Trnava Nitra

Zlín

Bratislava

CZ

SK

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
www.cyril-methodius.eu 
Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu

MAS Buchlov
www.buchlov.cz
Marta Polášková
polaskova@buchlov.cz

Mendelova univerzita v Brně
www.mendelu.cz
Alice Kozumplíková
alice.kozumplikova@mendelu.cz
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Cyrilometodějská stezka usiluje o získání certi-
fikace Kulturní stezka Rady Evropy. Dosavadní 
aktivity celé sítě partnerů od založení sdružení 
v  roce 2013 přispěly k  tomu, že je dnes Cy-
rilometodějská stezka vnímána jako prioritní 
projekt kulturní stezky v  celém Podunají. Na 
základě komunikace s  Evropským institutem 
kulturních stezek, který pomáhá návrhům 
nových stezek až do rozhodnutí Radou Evropy, 
implementaci stezky a sleduje její dlouhodobý 
výkon, byly identifikovány čtyři oblasti rozvoje 
Cyrilometodějské stezky, jež nejsou naplňovány 
v takovém rozsahu, aby bylo možné dosáhnout 
udržitelného rozvoje a získat certifikaci Kulturní 
stezka Rady Evropy.

Dle doporučení Evropského institutu kulturních 
stezek byly definovány čtyři hlavní pilíře, jejichž 
stavba je založena na partnerství a  spolupráci 
subjektů na různých úrovních rozvoje.

Tematické vymezení  
a identifikace strategických lokalit 
Vybrané téma Cyrilometodějské stezky musí být 
rozpoznatelné v jednotné mezinárodní souvislosti – 
územní, časové nebo propojené prostřednictvím 
identity. Musí být primárně zakořeněné v  obecně 
uznávaných evropských hodnotách, ale také v prin-
cipech jedinečnosti a identifikace pro Evropu. Téma 
musí mít vědecký základ zajišťující výzkum, kvalitní 
interpretaci a prezentaci.

Strategie a akční plány 
Cyrilometodějské stezky
Bez racionálně stanoveného cíle, strategií a postu-
pů jeho dosažení nelze zajistit udržitelný rozvoj, 
jehož chce management Cyrilometodějské stezky 
dosáhnout na všech úrovních. Vytvoření znalostní 
základny v podobě databáze dobrých praxí a záro-
veň představení těchto praxí přímo na místě bylo 
prvním krokem k lepšímu poznání území a inspirací 
pro zpracování strategie rozvoje a  akčních plánů 
Cyrilometodějské stezky.

Posílení sítě partnerů  
Cyrilometodějské stezky
Fungování Cyrilometodějské stezky je postaveno na 
spolupráci subjektů veřejného a soukromého sektoru. 
Prvotním krokem je analýza subjektů na místní, regio-
nální, národní i  nadnárodní úrovni a  identifikace míry 
jejich zapojení do přípravy a realizace rozvojových ak-
tivit Cyrilometodějské stezky. Pravidelné setkávání se 
subjekty posiluje síť a  vytváří příležitosti pro realizaci 
nových projektů.

Cílená propagace

V  roce 2018 bylo definováno tematické vymezení 
Cyrilometodějské stezky, jehož společným a  nosným 
bodem je život, působení, dílo a s ním spojená tradice 
díla sv. Cyrila a  Metoděje. Primárním přínosem jejich 
díla je šíření křesťanství, související rozvoj společenské 
a  politické organizace. Na základě této definice bylo 
identifikováno celkem 48 lokalit Cyrilometodějské stez-
ky v  moravsko-slovenském příhraničí, které jsou pre-
zentovány formou skládací mapy a online databáze.

PILÍŘE 
SPOLUPRÁCE

CYRILOMETODĚJSKÉ 
STEZKY

Pilíř 1 Pilíř 2

Pilíř 3 Pilíř 4
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Téma vychází z obsahu, tj. z  kulturních zdrojů hmotného či nehmotného dědictví, které zkoumají skupiny multidisciplinárních odborníků a poskytují 
vědecky podložené interpretace tématu.

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

znaková písma (hlaholice – dílo 
Konstantina, navazující cyrilice 

a azbuka), slovanské jazyky 
a literatura, liturgie, kulturní 

a vzdělávací akce a programy 
inspirované odkazem svatých či 
křesťanskou cyrilometodějskou 

tradicí.

HMOTNÉ DĚDICTVÍ TÉMA NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ

PILÍŘ 1 TEMATICKÉ VYMEZENÍ A IDENTIFIKACE
STRATEGICKÝCH LOKALIT
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HLAVNÍ TÉMA CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

Hlavní téma Cyrilometodějské stezky

Společným a  nosným bodem tematického vymezení 
Cyrilometodějské stezky je život, působení, dílo a  s  ním 
spojená tradice díla sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje. 
Jak uvedl ve své encyklice papež Jan Pavel II. „jejich dílo je 
vynikajícím přínosem pro tvorbu společných křesťanských 
kořenů Evropy. Ty svou pevností a  vitalitou tvoří jeden 
z  nejsolidnějších výchozích bodů, ke kterým musí 
přihlédnout každý vážný pokus obnovit novým a dnešním 
způsobem jednotu tohoto kontinentu“ (Encyklika papeže 
Jana Pavla II. Slavorum apostoli ze dne 2. 6. 1985).

Primárním přínosem jejich díla je šíření křesťanství ve 
střední a  východní Evropě (Morava, západní Slovensko, 
Zadunají). S  ním souvisí rozvoj společenské a  politické 
organizace v  okolním prostředí (vznik slovanských 
knížectví na Moravě, západním Slovensku, Zadunajské 
a  východoalpské slovanské knížectví, zformování Velké 
Moravy a její rozšiřování za Svatopluka). Nedílnou součástí 
jejich působení bylo šíření vzdělanosti a kultury.

Život a  dílo sv. Konstantina-Cyrila a  sv. Metoděje tvoří 
základní motiv, ve kterém můžeme hledat kořeny kulturní 
a duchovní identity jižní, východní a střední Evropy. Jsou 
symbolem základních hodnot evropské civilizace  – 
vzdělání, křesťanství a  dialogu mezi náboženstvími, 
kulturami a  národy. Dílem sv. Konstantina-Cyrila 
a  sv.  Metoděje byly nejvíce ovlivněny slovanské národy. 
Jejich vliv se odrazil nejen v časech jejich působení, ale 

přetrval i později a měl velkou roli při tvorbě jejich národní 
identity a  formování státních celků. Několikaletá mise 
zanechala stopy v evropském kulturním dědictví v podobě 
nového písma – hlaholice, v  překladech klíčových 
liturgických děl do staroslověnštiny, vlastní literární 
tvorbě, ve schválení staroslověnštiny jako čtvrtého 
bohoslužebného jazyka, ale i  ve zformování nového 
samostatného arcibiskupství.

Podtémata Cyrilometodějské stezky

Víra a náboženství – představuje podtéma, které spojuje 
rozsáhlý evropský prostor, na kterém sv. Konstantin-Cyril 
a sv. Metoděj působili. Jde o východní část pobřeží Čer-
ného a  Azovského moře, které bylo místem jejich první 
známé mise; Byzanc jako místo jejich narození, vzdělávání 
se a prvních aktivit; střední Podunajsko jako oblast jejich 
hlavního působení; východní část Franské říše (Rakousko, 
Bavorsko) jako místo věznění sv. Metoděje; východoa-
lpská oblast (dnešní Slovinsko), severní část dnešního 
Chorvatska a  severní část Itálie, kterou oba putovali do 
Říma k papeži přinášejíce mu ostatky sv. Klimenta a kterou 
se později sv. Metoděj vrátil zpět na Velkou Moravu; ale 
i dnešní Makedonie a Bulharsko, kde později působili Me-
todějovi žáci po vyhnání z Velké Moravy. Na druhé straně 
víra představuje podtéma spojující východ a západ Evropy, 
a to nejen dvě velké křesťanské církve – katolickou a pra-
voslavnou, ale i protestantskou.

Vzdělání, kultura a  umění jako podtéma je dalším 
nosným prvkem díla sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje. 
Umožňuje nejen geografické spojení již uvedených oblastí, 
ale i spojení v čase. Kulturní vliv obou učenců a jejich díla 
se projevoval nejen v  období jejich života. Vytvořením 
hlaholice, překladem evangelia do staroslověnštiny a svou 
vlastní tvorbou vytvořili základ slovanské literatury. K jejich 
dílům se hlásí všechny slovanské národy ve střední, jižní 
a  východní Evropě a  jejich význam v  oblasti vzdělání, 
kultury a umění se tam zřetelně projevuje i  dnes. Jejich 
život a  práce jsou zdrojem inspirace mnoha literárních, 
hudebních, výtvarných či filmových děl. Zároveň jsou 
impulsem pro četné vědecké a  vzdělávací aktivity 
a podnětem pro činnost několika vědeckých institucí.

Hledání identity je důležitou součástí života každého 
jednotlivce, ale i  všech národů. Toto podtéma umožňuje 
pátrání po identitě a souladu regionů i národů. Představuje 
hledání toho, co je pro jednotlivé oblasti jedinečné 
a charakteristické, ale také toho, co tyto oblasti spojuje. 
Umožňuje zkoumat osobité i  společné prvky v kořenech 
kultury jednotlivých regionů, při vzniku státních útvarů, 
v tradicích, zvyklostech svátečního i každodenního života, 
v řemeslech či gastronomii.
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Definování strategických lokalit je možné rozdělit do tří základ-
ních kategorií, které se vážou na působení sv. Konstantina-Cy-
rila a sv. Metoděje, resp. mají vazbu na jejich působení a dílo 
nebo na cyrilometodějskou tradici. 

Do první kategorie řadíme archeologické památky (např. 
archeologická naleziště, archeoparky, hradiště Velké Moravy 
apod.), tj. lokality, které ve velkomoravském období plnily funkci 
správních politických a církevních center. Jsou bezprostředně 
spojeny s jejich působením. Součástí této kategorie lokalit jsou 
klíčové uzly trasy Cyrilometodějské cesty. Na Moravě jsou to: 
Břeclav – Pohansko, Mikulčice, Olomouc, staroměstsko-uher-
skohradišťská aglomerace (pozn.: přestože jde dnes o  dvě 
samostatná města, v raném středověku představovala s velkou 
mírou pravděpodobnosti jednu unikátní rozsáhlou aglomeraci 
s  různými typy sídelních jednotek – opevněné osady, kláš-
terní komplex, nechráněné osady v  bezprostředním zázemí) 
a  Znojmo. Na Slovensku sem řadíme Bratislavu-Devín, Brati-
slavský hrad, Nitru a Trenčín. 

Druhou kategorii tvoří sakrální památky a  významná poutní 
místa s vazbou na cyrilometodějskou tradici. Tvoří je zpravidla 
památky mladší, spjaté se šířením křesťanství po zániku Velké 
Moravy. Jde o románské kostely, benediktinské kláštery a nej-
významnější poutní místa jako místa rozvoje křesťanské tradice. 

Třetí kategorii tvoří ostatní památky se silnou cyrilometodějskou 
nebo velkomoravskou tradicí. Na Moravě to jsou např. lokality 
Modrá nebo Chotěbuz-Podobora, Rajhrad a  na Slovensku 
lokality Bojná, Svätý Jur, Trnava apod.

STRATEGICKÉ LOKALITY 
CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

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

• Bratislava-Devín, Slovensko
• Bratislava-Staré mesto, Slovensko
• Hronský Beňadik, Slovensko
• Kopčany, kostol sv. Margity, Slovensko
• Kostoľany pod Tribečom, kostol sv. Juraja, Slovensko
• Křtiny, Česká republika
• Marianka, Slovensko
• Močenok, Slovensko
• Nitrianska Blatnica, Rotunda sv. Juraja, Slovensko
• Podbranč, časť Podzámok, hrad Branč, Slovensko
• Radhošť, Česká republika
• Skalka nad Váhom, Veľká Skala, Slovensko
• Svatý Hostýn, Česká republika
• Šaštín-Stráže, Slovensko
• Terchová, Slovensko
• Trnava, Slovensko
• Trstín-Hájiček, Slovensko
• Velehrad, Česká republika
• Žarošice, Česká republika

STRATEGICKÉ LOKALITY 
CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY
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ANALÝZA STAKEHOLDERŮ

PILÍŘ 2 POSÍLENÍ SÍTĚ PARTNERŮ 
CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

KDO?
Stakeholder je člověk, skupina nebo insti-
tuce, která bude pravděpodobně ovlivněna 
navrhovaným rozhodnutím (buď pozitivně 
nebo negativně) nebo která může ovlivnit 
výsledek rozhodnutí.

PROČ?
Cílem je nalézt klíčové zájmové skupiny, 
které budou mít největší vliv na rozvoj Cyrilo-
metodějské stezky na mezinárodní, přeshra-
niční, národní, regionální nebo místní úrovni.

JAK?
Pro účely analýzy stakeholderů byla zpra-
cována metodika popisující hlavní aspekty 
zvoleného postupu identifikace relevantních 
subjektů pro jejich zapojení do rozvojových 
aktivit Cyrilometodějské stezky.

Evropské instituce Administrativní jednotky Neziskové organizace Turistické organizace

Rada Evropy (výbor ministrů, 
Evropský institut kulturních 
stezek, rozšířená rámcová 
smlouva atd.)

Ministerstva Příslušné nevládní organizace Destinační managementy 
(národní, krajské, oblastní)

Evropská unie (Evropský 
parlament, Evropská komise, 
Evropská rada atd.)

Územní administrativní 
jednotky (stát, kraje/regiony, 
okresy, města a obce)

Obchodní komory
Asociace organizací 
cestovního ruchu, asociace 
hotelů a restaurací

Strukturální programy EU 
(přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální)

Rozvojové agentury Svazky měst a obcí, místní 
akční skupiny, mikroregiony Malí a střední podnikatelé

Další programy na podporu 
cestovního ruchu (COSME, 
Creative Europe, Erasmus+ atd.)

 
Výzkumné organizace, 
univerzity a vzdělávací 
instituce

Turistické kanceláře 
a operátoři cestovního ruchu

Evropské sítě cestovního 
ruchu (NECSTouR atd.)  

Kulturní instituce (muzea, 
galerie, knihovny, výstavní 
střediska atd.)

Průvodci, campingy, B&B

  Církevní organizace Rozvojové agentury 
cestovního ruchu

  Občanská sdružení

  Dobrovolné spolky  
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Partneři Co od nich lze očekávat

Rada Evropy, Evropský institut 
kulturní stezek, Kulturní stezky Rady 
Evropy

Odborná a metodická podpora při budování tematické kulturní stezky vedoucí k certifikaci Kulturní 
stezka Rady Evropy

Evropská unie, strukturální programy 
EU, makroregiony

Finanční a metodická podpora při přípravě a realizaci projektů na mezinárodní, nadregionální,
přeshraniční, národní, regionální a místní úrovni

UNESCO, ICOMOS
Podpora mezinárodní spolupráce, aby se zabezpečila ochrana, zachování a předávání kulturního 
a přírodního dědictví dalším generacím

Ministerstva, kraje, regiony
Podpora finanční, strategická, projektového řízení, odborná (cestovní ruch, kultura, vzdělávání, 
regionální rozvoj, GIS, …)

Města a obce, svazky měst a obcí
Podpora finanční, strategická, projektového řízení, odborná (cestovní ruch, kultura, vzdělávání, 
regionální rozvoj, GIS, …), vazba na místní aktéry, znalost místního prostředí (stakeholderů)

Místní akční skupiny (MAS) Propojují veřejný a soukromý sektor, projektové řízení, zdroje financování, vytvářejí aktivity

Vědecké a výzkumné organizace 
univerzitní, archivní, historické, sociální, 
archeologické atd.

Poskytují vědecké poznatky k tématu stezky
Poskytují data pro hodnocení zdrojů a atraktivit
Poskytují interpretaci a prezentaci

Církevní organizace
biskupská konference, biskupství, 
arcibiskupství, farnosti

Poskytují historické poznatky k tématu stezky
Zpřístupňují sakrální památky veřejnosti
Pořádají církevní akce a poutě

Obchodní komory Poskytují možnost a pomoc při rozšíření podnikatelských aktivit na zahraniční trhy

Památkové instituce  
(příspěvkové organizace)
muzea, galerie, hudební atd.

Poskytují vysoce kvalitní vědecké poznatky k tématu stezky
Poskytují data pro hodnocení zdrojů a atraktivit
Poskytují interpretaci a prezentaci

Malí a střední podnikatelé 
(poskytovatelé služeb): ubytovatelé 
a restauratéři

Uzavírají smlouvy. Přidaná hodnota na stezce, tematicky vhodná pro různé segmenty návštěvníků 
(občasné tematické večeře, akce, kulinářské výstavy, …)

Cestovní agentury, tour operátoři
Poskytují nabídku na stezce, tematicky vhodné pro různé segmenty návštěvníků (např. pro cyklisty – 
nabídka BED & BIKE) 
Uzavření dohod

Národní organizace cestovního ruchu, 
krajské organizace cestovního ruchu, 
oblastní organizace cestovního ruchu 
(DMO)

Poskytují pomoc při posuzování zdrojů stezky pro účely cestovního ruchu. Nabídka balíčků organi-
zovaných pro cílové skupiny (školní děti, studenti, specifické skupiny: team building, zahraniční trhy, 
milovníci archeologie, umělci)
Smluvní vztahy

Rozvojové agentury Organizační podpora, připravování projektů, zdroje financování

Místní spolky 
folklor, ženy, matice atd. Účast na vytváření aktivit a akcí a související strukturální obsah

Umělci, vědci, podnikatelé Účast na vytváření aktivit a akcí a související strukturální obsah

Učitelé, průvodci a animátoři Zpracování obsahu a interpretace pro cílové vzdělávací skupiny, sociální skupiny, …
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Komunikace se stakeholdery je nutnou součástí fungování Cyrilometodějské stezky. 
Budování značených tras stezky a tvorba produktů kulturního cestovního ruchu za-
měřených 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 nutno do budování tras a  tvorby produktů zapojit. Dotazování probíhalo 
prostřednictvím elektronicky zpracovaných dotazníků, které byly pro každou cílovou 
skupinu připraveny samostatně. 

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

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 
stezky. Pozitivním výsledkem je ochota poskytovatelů služeb umožnit turistům určitý 
druh slevy na ubytování nebo stravování, pokud budou konkrétně definovány 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 s  Cyrilometodějskou 
stezkou zejména propagaci a  prezentaci v  informačních materiálech v  tištěné 
a elektronické podobě.

Cílové skupiny Téma dotazníku

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
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Silné stránky Příležitosti

Kvalitní občanská vybavenost v obcích na trase Cyrilometodějské 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 Cyrilometodějské stezky 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 míra návratnosti – cca 30 % Nutná vyšší míra propagace ze strany subjektů 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
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PILÍŘ 3 STRATEGIE A AKČNÍ PLÁNY 
CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

   SDÍLENÍ A PŘENOS KNOW-HOW

Pro potřeby rozvoje Cyrilometodějské stezky byla vytvořena znalostní platforma 
obsahující dobré praxe udržitelného rozvoje kulturního cestovního ruchu (např. 
uchování a  zpřístupnění cenného historického a  kulturního dědictví, využítí 
informační a komunikační technologie, zavádění marketingových nástrojů atd.) 
a řízení. Identifikované dobré praxe jsou zpracovány tak, aby informovaly o tom, 
co bylo nutné uskutečnit, zajistit, za jakou sumu peněz a s jakou spoluprací, 
aby bylo možné tuto praxi realizovat. 

   IDENTIFIKOVANÉ DOBRÉ PRAXE

Zpracování standardního formuláře dobrých praxí pro zajiště-
ní jednotného přístupu získávání informací

 Výběr a zpracování dobrých praxí v oblasti udržitelného roz-
voje kulturního cestovního ruchu a řízení

Vytvoření online databáze dobrých praxí obsahující zpraco-
vaný formulář včetně dokumentů, které jsou volně ke stažení

Realizace studijních návštěv, v rámci nichž byly prezentovány 
vybrané dobré praxe

3.1

3.2

3.3

3.4

JAKÝ BYL POSTUP?

• Veligradská hledačka, Velehradská hledačka
• Metodika značení a grafický manuál Cyrilometodějské stezky
• Projekt Otevřené brány
•  Dohoda o spolupráci při značení, obnově a údržbě poutních tras Cyrilometodějské stezky 

v České republice
• Dům poutníka
• Budování infrastruktury poutních domů pro potřeby religiózního kulturního cestovního ruchu
•  Budování dopravní infrastruktury pro potřeby vytvoření společného archeoparku Mikulčice – 

Kopčany
• Mezinárodní spolupráce akademických institucí spojující cyrilometodějský odkaz
• Památky cyrilometodějského odkazu prostřednictvím fotoobjektivu (tematická monografie)
• Poznej život Velké Moravy
• Toulky s duchovním rozměrem
• Týdny na Velké Moravě – výukový program pro základní školy
• Nitra, milá Nitra… Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
• Setkání s Velkou Moravou
• Scénář k workshopu Střetnutí s Velkou Moravou
• Cyrilometodějské slavnosti v Bojné
• Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry
•  Multimediální didaktická pomůcka ve webovém prostředí dějepisu – „Slované a  Evropa 

v raném středověku“ pro střední školy
•  Putování po cestě soluňských bratří z Močenku na Nitriansky hrad v rámci celonárodního 

festivalu křesťanského divadla Gorazdov Močenok
• Cyklopouť z Močenku na národní Cyrilometodějskou pouť do Nitry
• Online mobilní aplikace Story mapa „Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda“
• Hlaholská academie
• Doporučený metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu
• Manuál tvorby produktu cestovního ruchu
• Dům přírody Moravského krasu (DPMK) – certifikované turistické informační centrum
• Setkání ve střední části Moravského krasu – Slované na Staré huti
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DATABÁZE DOBRÝCH PRAXÍ

Všechny zdokumentované dobré 
praxe, nástroje pro řízení a další 
relevantní směrnice a  manuály 
tvoří databázi, která je základem 
znalostní platformy Cyrilome-
todějské stezky. Databáze je při-
pravena k rozšíření o nové dobré 
praxe a nástroje dle stanoveného 
postupu. Databázi je možné brát 
jako inspiraci pro přípravu rozvo-
jových aktivit Cyrilometodějské 
stezky.

www.cyril-methodius.cz

Velehradská hledačka, foto: Martin Peterka
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STUDIJNÍ CESTA | BRATISLAVSKÝ KRAJ

Úřad Bratislavského samosprávného kraje, Hrad Devín, Bratislava-Devín Bratislava

Hrad Červený Kameň, Častá Slovenská ľudová majolika, Modra Hrad Červený Kameň, Častá

foto: Martin Peterka
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STUDIJNÍ CESTA | NITRANSKÝ KRAJ

Hradisko Bojná-Valy Archeopark Martinský vrch, Nitra Nitriansky hrad, Nitra

Setkání s Velkou Moravou, Nitra Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica Zoborský kláštor, Nitra

foto: Martin Peterka
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STUDIJNÍ CESTA | ZLÍNSKÝ KRAJ

Centrum Slováckých tradic, Modrá Archeoskanzen, Modrá Živá voda, Modrá

Poutní areál Velehrad Památník Velké Moravy, Staré Město Galerie Joži Uprky, Uherské Hradiště

foto: Martin Peterka
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Členská základna
Síť musí specifikovat hlavní iniciátory, 
účastníky a další partnery tvořící síť z růz-
ných členských zemí a  identifikovat další 
partnerské organizace na mezinárodní 
úrovni, se kterými má zájem spolupraco-
vat na rozvojových aktivitách.
Síť musí zapojit minimálně tři členské státy 
do všech nebo do části svých „projektů“ 
bez ohledu na to, jestli jsou financovány 
z  vlastních, nebo externích (dotačních) 
zdrojů.

1A

Rozvojové oblasti
• Kooperace ve výzkumu a vývoji
•  Posilování vědomí, historie a evropské-

ho kulturního dědictví
•  Kulturní a  vzdělávací výměna mladých 

Evropanů
•   Současné kulturní a umělecké praxe
•  Kulturní cestovní ruch a udržitelný roz-

voj kultury

4B

Vize/cíle

4A

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

4C

Kalkulace a financování
Kalkulace finančních nákladů a identifika-
ce zdrojů na realizaci aktivit

4D

Branding
•  Jasné pochopení základní identity a hod-

noty značky
•  Logomanuál značky s  pokyny pro její 

použití
•  Strategie značky pro interní a  externí 

použití
•  Bohatá kombinace grafických kompo-

nentů, které zdůrazňují význam každé-
ho z nich.

5A

Fyzická historická/ 
poutní stezka

2B

Virtuální stezka na 
specifické témata

2C

TÉMA

Hmotné dědictví
Identifikace zájmových lokalit vycházejí-
cích z definovaného tématu: archeologic-
ké naleziště, archeoparky, sakrální stavby 
a poutní místa se silnou cyrilometodějskou 
tradicí atd.

3A

Nehmotné dědictví
Slovanské jazyky, literatura, liturgie, hla-
holice, tradice, folklor atd.

3B

KULTURNÍ DĚDICTVÍSÍŤ

CERTIFIKACE KULTURNÍ STEZKY RADY EVROPY

ZNAČKAVÍCELETÝ PLÁN 
ROZVOJE

2A
Příběh kulturní identity 
slovanských zemí
Příběh Cyrila a  Metoděje, který stále po-
kračuje, je příběhem kulturní identity Slo-
vanů, takže je to příběh velké části Evropy. 
Přínos mise ve slovanském jazyce a litera-
tuře nelze oddělit od příspěvku k budování 
křesťanské kulturní identity.
Dle doporučení Evropského institutu kul-
turních stezek by Cyrilometodějská stezka 
neměla stavět primárně na poutnictví, ale 
prezentovat se jako kulturní stezka.
Tematické vymezení stezky musí dosáh-
nout mezinárodního konsensu všech člen-
ských zemí zapojených do sítě Cyrilome-
todějské stezky.

LOGICKÝ RÁMEC PRO ÚSPĚŠNOU  
CERTIFIKACI CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY
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Strategická oblast Oblast činnosti Opatření

1. Tvorba evropské sítě

1.1  Územní působnost 
sdružení EKSCM  
a spolupráce

1.1.1  Vytvořit podmínky pro členství samospráv, neziskových subjektů a podnikatelských subjektů, kteří svou atraktivitou a nabídkou podpoří rozvoj Cyrilome-
todějské stezky

1.1.2 Zahájit aktivní nábor nových členů sdružení EKSCM ze soukromého sektoru, samospráv a sektoru služeb do sdružení EKSCM

1.1.3 Zintenzivnit spolupráci se členy a zaměřit ji na konkrétní rozvojové projekty

1.2  Servis členům sdružení 
EKSCM

1.2.1 Jasně definovat priority činnosti sdružení na každý rok ve vazbě na koncepční dokumenty sdružení a odsouhlasit členy stezky

1.2.2 Zpracovat motivační nabídku členských (a nečlenských) benefitů a pravidelně ji rozšiřovat o nové možnosti

1.2.3 Adekvátně k rozšiřování členské základny rozšiřovat personální kapacity sdružení EKSCM

1.2.4  Přehodnotit a vytvořit návrh udržitelného modelu řízení mezinárodního sdružení (vznik národních koordinátorů sdružení EKSCM – změna organizační struktury)

1.3  Public relations (PR) 
sdružení 
EKSCM

1.3.1 Zavést pravidelné setkávání s partnery

1.3.2 Vést databázi členů a dalších partnerů a vydávat pravidelný newsletter o činnosti sdružení EKSCM

1.3.3 Budovat pozitivní vztah veřejnosti k Cyrilometodějské stezce

2.  Definování 
evropského tématu

2.1  Tematické a územní 
vymezení

2.1.1  Definovat prioritu tematického zaměření Cyrilometodějské stezky – dominantní téma stanovené kulturním dědictvím a propojení s dalšími podtématy

2.1.2 Definovat význam tématu v historii evropských zemí a civilizací a význam pro současnost v kontextu kulturních hodnot Rady Evropy

2.1.3 Stanovit evropský původ tématu a společných hodnot, které zvyšují porozumění evropského kulturního pojetí

2.2  Podpora Vědeckého 
výboru

2.2.1 Přehodnotit dosavadní obsazení členů Vědeckého výboru – obsazenost pouze odborníky z akademické sféry (archeologie, historie, slavistika atd.)

2.2.2 Definovat hlavní roční „téma” Cyrilometodějské stezky na tři roky dopředu, které bude předmětem výzkumu

2.2.3 Přispět sdružení EKSCM k úspěšné certifikaci Radou Evropy a následné naplňování z ní vyplývajících závazků

2.3 Vědecké studie 2.3.1  Odůvodnit potenciál Cyrilometodějské stezky jako perspektivního produktu mezinárodního kulturního cestovního ruchu založeného na cyrilometodějském 
a raně středověkém dědictví

3.  Identifikace 
hmotného 
a nehmotného 
dědictví

3.1 Hmotné prvky
3.1.1 Jasně definovat prvky hmotného dědictví Cyrilometodějské stezky (monumentální a fyzické pozůstatky kultur)

3.1.2 Vytvořit seznam kulturních památek Cyrilometodějské stezky

3.2 Nehmotné prvky
3.2.1 Jasně definovat prvky nehmotného dědictví Cyrilometodějské stezky (tradiční znalosti, místní zvyklosti a kulturní průmysly)

3.2.2 Vytvořit seznam nehmotného dědictví Cyrilometodějské stezky

3.3 Strategické lokality

3.3.1 Identifikovat další strategické lokality Cyrilometodějské stezky rozdělené např. na sakrální a jiné

3.3.2 Prezentace strategických lokalit Cyrilometodějské stezky

3.3.3 Vytvořit informační servis strategických lokalit Cyrilometodějské stezky
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Strategická oblast Oblast činnosti Opatření

4.  Koordinace 
společných aktivit 
v pěti rozvojových 
oblastech

4.1 Kooperace ve výzkumu a vývoji

4.1.1 Vytvořit pracovní skupinu / projektový tým zabývající se kooperací ve výzkumu a vývoji

4.1.2 Podpořit výzkumu v oblasti archeologie, historie, architektury a kulturního dědictví

4.1.3  Podpořit organizace odborných a vědeckých akcí týkajících se studia dědictví, zejména cyrilometodějského dědictví, workshopy o strukturálních prvcích architektonického dědictví, 
analýza kulturněhistorického prostředí v členských regionech jako příprava na další činnosti na stezce

4.1.4 Podporovat zpracování vědeckých publikací a výzkumných prací zaměřených na dopad cyrilometodějské misie na regiony a národy a vytváření jejich identity

4.1.5 Organizovat studijní návštěvy, aby se členové, a dokonce i kandidáti mohli navzájem seznamovat a sdílet know-how a zkušenosti, navázat kontakty a příležitosti k navazování kontaktů

4.2  Posilování vědomí, historie 
a evropského kulturního dědictví

4.2.1 Vytvořit pracovní skupinu / projektový tým zabývající se posilováním vědomí, historie a evropského kulturního dědictví

4.2.2 Řídit a podporovat projekty zaměřené na obnovu a zachování kulturních, náboženských, archeologických a historických památek

4.2.3 Identifikovat předměty kulturního dědictví (např. v tanci, tradiční hudbě, náboženských slavnostech, oděvu, architektuře atd.)

4.3  Kulturní a vzdělávací výměna 
mladých Evropanů

4.3.1 Propojit sítě vzdělávacích institucí podporujících mobilitu evropské mládeže, zejména středních škol, univerzit a případně i dalších vzdělávacích a vědeckých institucí

4.3.2 Podpořit rozvoj neformálního vzdělávání, kulturní a vzdělávací aktivity

4.3.3 Vytvářet vzdělávací nabídky pro evropskou mládež

4.4  Současné kulturní a umělecké 
praxe

4.4.1 Vytvořit pracovní skupinu / projektový tým zabývající se současnými kulturním a uměleckými praxemi

4.4.2  Podporovat projekty určené k vytvoření silnějšího spojení mezi dědictvím a soudobou kulturou, ať už patří do oblasti výtvarného umění, divadelního umění, tvůrčích řemesel, 
architektury, literatury, nebo jakékoli jiné formy kulturního projevu

4.4.3 Navázat panevropský kulturní dialog sdílením zkušeností a znalostí uměleckého vyjádření, studijními pobyty, stálými a putovními výstavami

4.4.4 Podporovat moderní, současné umění a jeho využití pro interpretaci historických zdrojů modernímu publiku

4.5  Kulturní cestovní ruch a udržitelný 
rozvoj kultury

4.5.1 Vytvořit pracovní skupinu / projektový tým zabývající se kulturním cestovním ruchem a udržitelným rozvojem kultury

4.5.2 Navrhnout a vyznačit meziregionální trasy, aby turisté mohli objevit místa spojená s cyrilometodějskou historií a dědictvím

4.5.3 Identifikovat konkrétní místa, destinace a kulturní místa a pasportizovat infrastrukturu služeb a dostupnost

4.5.4 Podpořit a zasíťovat výrobce typických místních (gastronomických i řemeslných) produktů podél tras

4.5.5 Zapojit cestovní organizace a agentury do tvorby produktů kulturního cestovního ruchu Cyrilometodějské stezky na různých úrovních rozvoje

4.5.6  Vytvořit systém fungování a zavedení poutních pasů a pamětních listů podél značených tras Cyrilometodějské stezky ve spolupráci s vybranými kontaktními místy (infocentra, 
návštěvnická centra aj.)

4.5.7 Posílit identitu značky Cyrilometodějské stezky

4.5.8 Vytvořit speciální turistický web pro prezentaci vytvořených produktů cestovního ruchu Cyrilometodějské stezky

4.5.9 Komunikovat Cyrilometodějskou stezku pomocí moderních marketingových nástrojů zaměřit na poutavý „storytelling”

4.5.10 Zpracovat imageové video a krátká produktová a segmentační videa na šíření v online prostředí

5.  Společná viditelnost 
stezky

5.1 Značka
5.1.1 Členové a partneři Cyrilometodějské stezky využívají pravidla pro práci s logem (logomanuál) v komunikačních materiálech

5.1.2 Logomanuál je zpracován ve všech mutacích zapojených evropských států do Cyrilometodějské stezky

5.2 Značení
5.2.1 Vytvořit manuál pro jednotné fyzické značení tras, turistických lokalit, kulturních míst, historických budov a míst spojených s Cyrilometodějskou stezkou

5.2.2 Vytvořit standardizovanou příručku pro jednotnou tvorbu tiskovin, informačních panelů apod.
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MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE – PUTOVÁNÍ PO 
TRASÁCH CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY
Vize:

Stezka po stopách Cyrila a Metoděje je úspěšná 
evropská kulturní stezka navštěvovaná tisíci ces-
tovateli, poutníky či turisty. Projekt na území Česka 
a Slovenska je první fází evropského projektu.

Aktivity v nejbližším období 2019/2020 se soustře-
dí zejména na položení stabilních základů, aktivity 
v dalších letech (2020–2024) již budou stavět na 
těchto základech. Následující vývoj bude rovněž 
záležet na spolupráci se členy a  jinými partnery 
sdružení, zejména s ohledem na stabilní financo-
vání rozvoje stezky mimo ad hoc projektové výzvy. 

V  prvním období je nutné vytvoření a  otestování 
základní nabídky pilotních produktů bez účasti 
touroperátorů a nastolení pevného řádu v meziná-
rodním managementu při jednotném značení tras 
a tvorbě produktů. Je nutné zkvalitnit komunikaci 
dovnitř v  rámci partnerské sítě i  komunikaci ven 
směrem k  návštěvníkům. Až po zvládnutí těchto 
úkolů je možné v  druhém období přistoupit 
k  marketingu pilotních produktů, dokončení pro-
duktové nabídky a  přípravě cílené marketingové 
komunikace.

www.putujmebezhranic.cz, foto: Martin Peterka



24 I PARTNERSTVÍ CMS

Část A
zabývá se aspekty „vybrat,  
zdokumentovat a hodnotit“

A1.  Geografické vymezení
A2.   „Tematické“ vymezení území
A3.   Přehled iniciátorů/stakeholderů
A4.   Analýza turistické nabídky
A5.   Analýza turistické poptávky
A6.  SWOT analýza

Část B 
zabývá se aspekty „definovat 
a pasportizovat“ trasu/y

B1.  Identifikace/vytyčení tras
B2.  Identifikace lokalit

Část C
zabývá se aspekty „navrhnout 
a fázovat“

C1.  Cíle a strategie
C2.  Plánování

Analytická část Trasy CM stezky Strategická část

A B C

NÁSTROJ NA ZPRACOVÁNÍ AKČNÍCH PLÁNŮ 
(METODIKA/ŠABLONA)
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Téma / vymezení území

Sledovaná oblast se rozprostírá přednostně v okre-
sech Trnava, Skalica, Senica, Hlohovec, Piešťany 
a Galanta s výraznými možnostmi na využití turistic-
kého a kulturního potenciálu Trnavského samospráv-
ného kraje. Přírodní bohatství je tvořeno regionem 
Záhoří, Malými Karpaty, povodími významných vod-
ních toků a vodních děl.

Ústřední myšlenkou tematického vymezení Cyrilome-
todějské stezky je život, působení a odkaz sv. Cyrila 
a sv. Metoděje, s čímž souviselo zejména šíření vzdě-
lanosti, náboženství, kultury, jakož i rozvoj společen-
ské a politické organizace dotčeného území.

Cyrilometodějská stezka vytváří prostor pro formová-
ní tří významných podtémat:

1. Víra a náboženství

Poutě nesoucí odkaz věrozvěstů, jakož i  tradice 
mající původ v  křesťanství a  strategické lokality na 
sledovaném území.

2. Vzdělání, kultura a umění

Historické lokality primárně, resp. sekundárně 
související s  velkomoravským obdobím a  jejich tra-
dicemi (kostel sv. Margity Antiochijskej v Kopčanech, 

Ducové-Kostolec, Smolenice – hradiště Molpír, 
Majcichov – hradiště, hrad Branč, bazilika Sedembo-
lestnej Panny Márie v Šaštíně-Stráži, bazilika svätého 
Mikuláša v  Trnavě ,Trstín-Hájíček) a  pamětní místa 
(pokoje, fary, rodné domy) národních buditelů, kteří 
ve svých dílech čerpali z  velkomoravské a  cyrilo-
metodějské tradice a  jež je možné navštívit: Jozef 
Miloslav Hurban (Hluboké), František Víťazoslav 
Sasinek (Skalica), Ján Hollý (Borský Mikuláš, Dobrá 
Voda), Juraj Fándly (Naháč), Ivan Krasko (Piešťany), 
Ján Palárik (Majcichov).

3. Hledání identity

Historický výzkum, zkoumání historických prvků regi-
onu s cílem ozřejmit význam hradišť, odkazy na tra-
dice, řemesla, architekturu a způsob života v období 
Velké Moravy: knížecí sídla (Kopčany – Mikulčice), 
mocenská centra (Ducové-Kostolec), strážní a hospo-
dářská funkce (Brodské-Veleš, Majcichov, Moravany, 
Podbranč – Starý hrad, Prašník – Dvůr u  Fajnorov, 
Smolenice – hradiště Molpír, zámek Hlohovec), 
doplňující autentické exponáty umístěné v  lokálních 
a regionálních muzeích.

Spolupráce

Projekt reaguje na potřebu zavedení systematického 
přístupu k rozvoji Cyrilometodějské stezky se zamě-
řením na klíčovou spolupráci s odborníky z veřejného 

a soukromého sektoru: subjekty regionální a místní 
samosprávy, organizace cestovního ruchu (OOCR, 
KOCR apod.), výzkumné instituce, kulturní instituce 
(muzea, galerie apod.), vzdělávací instituce (univer-
zity, školy, osvětová střediska), subjekty vyvíjející 
aktivity pro volnočasové vyžití obyvatelstva (střešní 
organizace pro turisty a  cykloturisty), farní úřady, 
církevní obce a poskytovatelé služeb.

AKČNÍ PLÁNY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY 
– TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Kostol Sedembolestnej Panny Márie, 
Šaštín-Stráže, foto: archív TTSK
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Trasy / body zájmu

Kopčany – Holíč – Skalica – Podbranč, Majer (možnost 
napojení na Jihomoravský kraj),

body zájmu na území TTSK: kostel sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanech, rotunda sv. Juraja ve Skalici, Holíčský zámek,

Kopčany – Holíč – Radošovce – Senica,

Doľany – Trnava – Šúrovce – Hlohovec – Piešťany (možnost napojení na Nitranský samosprávný kraj),

body zájmu na území TTSK: bazilika sv. Mikuláša v Trnavě, hradisko Majcichov, kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Dra-
hovcích, kostol sv. Cyrila a Metoda v Piešťanech,

Kopčany – Gbely – Šaštín-Stráže – Senica – Podbranč, Majer, 

body zájmu na území TTSK: bazilika Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíně-Stráži, kostel sv. Cyrila a Metoda v Senici,

Podbranč, Majer – Brezová pod Bradlom – Dobrá 
Voda – Trstín – Doľany (možnost napojení na Bratislavský 
a Trenčínský samosprávny kraj),

body zájmu na území TTSK: hrad Branč, hrad Dobrá Voda, 
kláštor Katarínka, Trstín-Hájiček, Smolenice – hradisko Molpír,

Piešťany – Ducové – Bojná (možnost napojení na Trenčínský a Nitranský samosprávný kraj),

body zájmu na území TTSK: Ducové-Kostolec.

1a)

1c)

3)

1b)

2)

4)
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AKČNÍ PLÁNY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY 
– MAS BUCHLOV

Území jihovýchodní Moravy je krajinou slunce i  úrod-
ných rovin, táhnoucích se po proudu řeky Moravy, od 
východu střeženou hřebeny Bílých Karpat a ze západu 
uzavřenou chřibskými lesy. Krajinou, kde lidé utváří její 
ráz, naplněnou krásou přírody, tradic a  zvyků. Široký 
Dolnomoravský úval v okolí řeky Moravy byl pro své pří-
hodné klimatické podmínky kontinuálně osídlen od po-
slední doby ledové. Na konci starověku, v době od 6. do 
9. století, se oblast Pomoraví stala centrem slovanského 
osídlení Velkomoravské říše, přes které vedla významná 
obchodní cesta propojující území se Středomořím.

Cílem akčního plánu je zavedení systematického pří-
stupu do rozvoje Cyrilometodějské stezky jako zásadní 
podmínky fungování evropské kulturní stezky, který 
povede k  trvale udržitelnému rozvoji tohoto záměru. 
Základ bude tvořit spolupráce partnerů a víceoborových 
odborníků se zapojením místních obyvatel a dále sub-
jektů veřejného a soukromého sektoru, jejichž prioritou 
bude podpora podnikání, investic a rozvoje cestovního 
ruchu v dané lokalitě. Týká se to nejen projektu Partner-
ství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky 
v moravsko-slovenském příhraničí, ale i  ostatních sub-
jektů, jejichž záměrem je realizovat rozvojové aktivity 
daného území. Po ukončení projektu bude MAS i nadále 
své aktivity směřovat k  rozvoji partnerské spolupráce 
mezi partnery, a to jak na moravsko-slovenském pomezí, 
tak i v dalších zemích, které se hlásí k cyrilometodějské 
tradici.

Poutní areál, Velehrad Kostel sv. Jana, Modrá

Památník Velké Moravy, Staré Město Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště

Hradisko sv. Klimenta, Osvětimany

foto: m-ARK
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PLÁNOVANÉ 
AKTIVITY

Výšina sv. Metoděje (Uherské Hradiště) – Velehrad

Trasa: Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá – Velehrad
Trasa je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku / náročnost: nenáročná / délka trasy: 10 km

Hradisko sv. Klimenta (Osvětimany) – Velehrad

Trasa: Hradisko sv. Klimenta – Pod Kazatelnou – Na Pile – Pod Holým kopcem – hrad Buchlov –  
Pod Břesteckou skalou – Břestek/Chabaně – Velehrad 
Trasa je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku / náročnost: středně náročná / délka trasy: 18 km

Velehrad – bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje – národní kulturní památka - nejvýznam-
nější poutní místo České republiky, podzemí baziliky s lapidáriem a expozicí „Martyrion – svědkové víry 20. století“ 
se zlatou růží, kterou bazilice věnoval papež Jan Pavel II., kostel Zjevení Páně, zvaný též Cyrilka.

Staré Město – Památník Velké Moravy – národní kulturní památka – v  poloze „Na Valách“ byl vybudován nad 
základy hřbitovního kostela z 9. stol., archeologická lokalita „Na Špitálkách“ – národní kulturní památka – zrekon-
struovaný půdorys velkomoravského kostela z poloviny 9. století, v jehož okolí bylo odkryto pohřebiště.

Osvětimany – Hradisko sv. Klimenta – národní kulturní památka – velkomoravské hradisko s odkrytými základy 
dominantní církevní stavby, jedno z nejstarších poutních míst v České republice. 

Modrá – archeologická lokalita „Na Díle“ – národní kulturní památka – pozůstatky kostela založeného misionáři 
za dob Velké Moravy ve 30. a 40. letech 9. století., kostel sv. Jana – hypotetická replika velkomoravského kostela  
z 9. stol., jehož základy jsou odkryty v jeho těsné blízkosti, Archeoskanzen – představuje rekonstruované velkomo-
ravské sídliště středního Pomoraví z 9. stol.

Uherské Hradiště – archeologická lokalita „Výšina sv. Metoděje“ – národní kulturní památka – pozůstatky 
významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše z přelomu 8. a 9. stol., Centrum slovanské archeolo-
gie – Moravské zemské muzeum – stálá expozice Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě.

Trasa A

Trasa B

Body zájmu

•    Osvěta, medializace a podpora vytvoření zázemí na 
cyrilometodějské trase propojující pět stěžejních míst: Uherské 
Hradiště, Staré Město, Modrá, Velehrad, Osvětimany,

•    vytvoření doplňkových okruhů turistických tras a podpora 
vytváření nových atraktivit na trasách a okruzích v Chřibech 
a podhůří,

•    podílení se na organizaci kulturních, společenských, 
historických a vzdělávacích akcí spojených s cyrilometodějskou 
tematikou,

•    podpora aktivit spojených s posilováním povědomí 
o cyrilometodějské a velkomoravské tradici formou programů 
zaměřených na výchovu dětí a mládeže,

•   podílení se na přípravě rozvojových projektů v území, 
•   vytvoření metodiky tvorby produktových balíčků,
•   podpora a konzultace při vytváření produktových balíčků,
•   posílení povědomí o cyrilometodějském odkazu 

prostřednictvím internetu, sociálních sítí, médií, prezentace na 
veletrzích a výstavách cestovního ruchu,  

•  monitoring dotačních titulů,
•   konzultační činnost a projektové poradenství při rozvíjení 

a zkvalitnění turistické infrastruktury.

Trasy / body zájmu
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Téma / vymezení území

Území dnešního Nitranského kraje a  jeho centrum, starobylé 
město Nitra, sehrály v dějinách slovenského národa i Slovenska, 
jeho kultury a vzdělanosti mimořádně významnou roli.

Nitranský region se jeví jako významný zemědělský, ekonomický 
a kulturní region s nevšedními historickými památkami a výbor-
nými předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Je bohatý na 
přírodní krásy, kulturně-historické a duchovní dědictví, s mimo-
řádně dobrými předpoklady pro další rozvoj kultury a kulturnosti 
na svém území. Lokality s vazbou na cyrilometodějskou tradici 
a velkomoravské období se nacházejí v okresech Nitra, Topoľča-
ny, Nové Zámky a Komárno.
Ústřední myšlenkou tematického vymezení Cyrilometodějské 
stezky v Nitranském samosprávném kraji je tak přiblížení života 
během Velké Moravy a působení a odkaz sv. Cyrila a sv. Metodě-
je související se šířením vzdělanosti, náboženství, kultury, jakož 
i rozvoje společenské a politické organizace dotčeného území.

NSK se bude primárně věnovat:

•  Péči o trasu stezky na svém území a údržbě jejího značení,
• značení včetně její údržby a  oživování památek, pamětních 

míst a strategických lokalit,
•  tvorbě a  neustálému rozšiřování sítě partnerů se vztahem 

k tématu cesty,

•  řešení způsobů financování údržby a  zpřístupnění památek, 
pamětních míst a strategických lokalit,

•  trvalé medializaci, propagaci a marketingu cesty jako produk-
tu turistického a poutního ruchu na území kraje.

Nitranský samosprávný kraj bude primárně podporovat:

•  Poutě a  liturgické slavnosti konané na poutních místech 
nesoucích odkaz věrozvěstů, jakož i  tradice mající původ 
v křesťanství,

• strategické lokality na sledovaném území,
•  historické lokality primární, resp. sekundární související 

s  velkomoravským obdobím a  jejich tradicemi (Nitra, Bojná, 
Nitrianska Blatnica, Bíňa, Štúrovo, Mužla, Komárno, Nové 
Zámky, Močenok),

•  odborné semináře a konference zaměřené na téma cyrilome-
todějské dědictví v  současnosti, cyrilometodějské slavnosti, 
turisticko-edukační poutní akce, muzejní a archeologické ex-

pozice, historické festivaly raně středověkého života, festivaly 
křesťanského divadla a koncerty,

•  historický výzkum, zkoumání historických prvků regionu s cí-
lem ozřejmit význam hradišť, mocenských center či knížecích 
sídel, odkazy na tradice, řemesla, architekturu a způsob živo-
ta v období Velké Moravy s  využitím autentických exponátů 
umístěných v lokálních a regionálních muzeích v Nitře, Bojné, 
Komárně, Nových Zámcích, Levicích, Topolčanech.

Spolupráce

Nitranský samosprávný kraj se zaměřuje na klíčovou spolupráci 
s odborníky z veřejného a soukromého sektoru: 
• Subjekty regionální a místní samosprávy (města, obce),
• organizace cestovního ruchu (NOCR, KOCR),
• výzkumné instituce (Archeologický ústav SAV),
• kulturní instituce (divadla, muzea, galerie),
• vzdělávací instituce (univerzity, školy, osvětová střediska),
•  subjekty vyvíjející aktivity pro volnočasové vyžití obyvatelstva 

(organizace pro turisty, cykloturisty, zájmová sdružení, kulturní 
spolky, divadla, muzea, osvětová střediska),

• nitranské biskupství, farnosti, církevní sbory,
•  poskytovatelé služeb v oblasti gastronomie, hotelnictví, rela-

xu, kultury, zábavy.

AKČNÍ PLÁNY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY 
– NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Nitriansky hrad, Nitra, foto: Martin Peterka
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Trasy / body zájmu

Východ
Bojná - Topoľčany - Nitra-Dražovce - Nitra - Kostoľany pod Tribečom - Hron-
ský Beňadik - Levice - Bíňa - Štúrovo - Mužla - Komárno

Západ
Bojná - Nitrianska Blatnica - Biskupová - Nitra-Dražovce - Nitra - Moče-
nok - Nové Zámky - Komárno

Sever
Nitra - Nitra-Dražovce - Oponice - Topoľčany - Bojná - Nitrianska Blatnica - 
Biskupová - Nitra-Dražovce - Nitra

Střed
Nitra - Nitra-Zobor - Kostoľany pod Tribečom - Topoľčianky - Hronský 
Beňadik - Tlmače - Levice - Horný Pial - Šurany (Nitriansky Hrádok) - Mo-
čenok - Nitra

Jih
Komárno - Nové Zámky - Šurany-Nitriansky Hrádok - Bíňa - Štúrovo - Mužla - 
Komárno

Trasa A: Pěší, cyklo, auto, autobus, vlak

Trasa B: Pěší, cyklo, auto, autobus, vlak

Okruh 1: Pěší, cyklo, auto, autobus, vlak

Okruh 2: Pěší, cyklo, auto, autobus, vlak

Okruh 3: Pěší, cyklo, auto, autobus, vlak
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AKČNÍ PLÁNY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY 
– SLOVENSKÝ DOM CENTROPE
Východiska: zpracována strukturovaná 
databáze
• Komplexní pohled na dostupnou nabídku v regionu,
•  živá knihovna, kterou využívají subjekty odpovědné za bu-

dování a udržování kulturní cesty.

Strategický cíl: dosáhnout kulturní spo-
lupráce partnerů a stakeholderů v zada-
ných rozvojových oblastech

Pro tvorbu databáze byly určující 
faktory:
1.  Její strukturu determinuje účel jejího využití,
2.   rozsah obsahu databáze je podřízen geografickému 

kritériu – zachycuje potřebné údaje po definované trase 
kulturní stezky a její bezprostředně sousedícího území,

3.   atraktivita trasy vyžaduje zařadit mezi místa zájmu i  jiné 
atraktivity, které přímo nesouvisejí s hlavní tematikou, ale 
svým významem poskytují obohacující prvek pro návštěv-
níka.

Slovenský dom Centrope jako koordinátor rozvoje kulturní 
stezky na území Bratislavského kraje se bude v dalším proce-
su rozvoje soustředit ve spolupráci se stakeholdery zejména 
na koordinaci společných aktivit v pěti rozvojových oblastech.

1. Kooperace ve výzkumu a vývoji

Operativní cíl: přenesení aktuálních vědeckých po-
znatků do dalšího rozvoje CM stezky a stimulace in-
terdisciplinárního výzkumu mezi členy a partnery sítě.
Vědecké workshopy a projekty (možnosti).
Vědecké studie ozřejmující pravdivé informace zalo-
žené na historických a archeologických faktech.

Vědecké semináře a  konference zabývající se např. 
náboženskými, ekumenickými, vzdělávacími, kultur-
ními nebo právními dopady cyrilometodějské mise 
v historii i současné době.
Katalogizace lokalit cyrilometodějských a raně středo-
věkých dědictví a historických a bibliografických zdro-
jů CM dědictví na území Bratislavského kraje.

Zapojení subjektů: Slovenské národní muzeum, Muze-
um města Bratislava, Památkový ústav města Bratisla-
va, Malokarpatské muzeum v Pezinku, univerzity.

2.  Posilování povědomí o  historii a  evropském 
kulturním dědictví

Návrhy projektů památkové ochrany a obnovy:

Obnova archeologických lokalit – zintenzivnění vý-
zkumných prací na hradisku Neštich a  zpopularizo-
vání získaných vědeckých poznatků o  historickém 
významu lokality vybudováním expozice přímo na 
místě.
•  Posouzení možností vytvoření archeoskanzenu vy-

užívajícího původní řemesla a materiály v některé 
lokalitě na území Bratislavského kraje (Devín, Svä-
tý Jur, Modra),

•   rozvoj a obnova infrastruktury – zlepšení obsluž-
nosti a  kvality služeb pro návštěvníky hradu De-
vín – výstavba nového informačního centra.

Podpora kulturního dědictví - přehled možných aktivit:

• Kalendář akcí v kraji (celoroční) podporujících TC,
•   organizace nových akcí (koncerty, slavnosti, diva-

delní představení, řemeslné trhy, …),
•  síťování a propagace jednotlivých akcí napříč slo-

venskými kraji (společná vizibilita),
• e-newsletter akcí (jednou ročně).Hrad Devín, foto: Martin Peterka
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3.  Kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů

•   Propojit síť vzdělávacích institucí podporujících mobi-
litu evropské mládeže, zejména středních škol, uni-
verzit a případně i dalších vzdělávacích a vědeckých 
institucí,

•   podpořit rozvoj neformálního vzdělávání, kulturní 
a vzdělávací aktivity.

Přehled možných aktivit:

Letní školy a tábory – tematické, určené dětem hravou 
formou pochopit cyrilometodějský odkaz.
Vydávání osvětových publikací pro děti a mládež – po-
můcky pro práci pedagogů a vychovatelů s motivací roz-
šířit zájem o problematiku u dětí a mládeže.

Vydávání osvětových publikací – plánovač výletů – po-
můcky pro práci pedagogů.

Workshopy a tvořivé dílny ve spolupráci se stakehol-
dery – určeno dětem hravou formou pochopit cyrilome-
todějský odkaz.

4.  Současné kulturní a umělecké praxe

Přehled možných aktivit:

Podporovat a síťovat umělecké projekty určené k vytvo-
ření spojení odkazu z minulosti po současnou moderní 
tvorbu.

5. Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury

Operativní cíl:

Podporovat rozvoj produktů a  nástrojů kulturního tu-
rismu CM cesty jako součást nabídky destinace zamě-
řených na potenciální cílové skupiny a  zajišťovat jejich 
propagaci v kooperaci s organizacemi destinačního ma-
nagementu.

Možnosti opatření:

•   Vytvořit pracovní skupinu pro rozvoj kulturního 
turismu a udržitelného rozvoje kultury,

•   zajistit péči o  vyznačené turistické trasy zajišťující 
propojení míst spojených s cyrilometodějskou historií 
a dědictvím,

•   identifikovat konkrétní místa v  destinaci a  paspor-
tizovat infrastrukturu služeb a  dostupnost formou 
aktualizace vytvořené databáze,

•   podporovat regionální produkt přes výrobce 
lokálních (gastronomických i řemeslných) produktů 
podél trasy,

•   zapojit destinační organizace a  dotčené subjekty 
(obce, podnikatele, neziskové organizace) do tvor-
by produktů cestovního ruchu Cyrilometodějské 
stezky,

•  spolupodílet se na vytvoření společného speciali-
zovaného turistického webu na prezentaci stáva-
jících produktů cestovního ruchu Cyrilometodějské 
stezky,

•  komunikaci Cyrilometodějské stezky pomocí mo-
derních marketingových nástrojů zaměřit na pou-
tavý „storytelling“,

•   zpracovat audiovizuální spoty na šíření v  online 
prostředí a  inovativní zobrazovací nástroje (rozší-
řená realita, 3D projekce apod.),

•   posilovat identitu značky Cyrilometodějské cesty 
ve spojení s titulem Kulturní stezka Rady Evropy po 
úspěšné certifikaci.

Dóm sv. Martina, Bratislava, foto: Martin Peterka
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1.  Záměrem akčního plánu je podpora regionální identity 
a zvýšení povědomí o historickém a kulturním dědic-
tví vybraného území Jihomoravského kraje. Aktivity 
akčního plánu jsou směřovány na území mezi obcemi 
Vranov u Brna a Křtiny, které jsou propojeny značenou 
trasou Cyrilometodějské stezky. Celé zájmové území 
se nachází v rámci hranic CHKO Moravský kras, v úze-
mí historicky nazývaném Moravské Švýcarsko. Záměr 
akčního plánu je realizován organizací jednodenního 
komentovaného putování po trase Cyrilometodějské 
stezky. Výklad k jednotlivým zastavením bude zajišťo-
ván odborníky na témata spojená s historií, kulturním 
i přírodním dědictvím území. 

2.  Realizace akčního plánu vyžaduje úzkou spolupráci 
zapojených subjektů – Mendelova univerzita v Brně, 
Dům přírody Moravského krasu, Technické muzeum 
Brno, Moravské zemské muzeum, zámek Křtiny, far-
nosti, obce a další partneři na trase stezky.

3.  Trasa mezi Vranovem u  Brna a  Křtinami je dlouhá 
15 km s převýšením 400 m. 

Vranov u  Brna – Paulínský klášter, kostel Narození 
Panny Marie a  rodová hrobka knížat z  Lichtenštejna, 
významné poutní místo, které je známo díky legendě 
o  zázračném zjevení Panny Marie v  hlubokých lesích 
u Nového Hradu poblíž Vranova.

AKČNÍ PLÁNY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY 
– MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Adamov – kostel sv. Barbory s gotickým Světelským ol-
tářem z  let 1516 – 1525, od roku 2010 národní kulturní 
památka ČR.

Stará huť u Adamova – národní kulturní památka, hut-
nický komplex s pecí Františkou a vnitřní i vnější expozicí 
věnovanou vývoji železářství v  regionu, představení ži-
vota prvních Slovanů (akce Technického muzea v Brně: 
„Slované na Staré huti“, „Experimentální tavby v  repli-
kách raně středověkých železářských kusových pecí“).

Jeskyně Josefovského a Křtinského údolí – Jáchym-
ka, Býčí skála a Kostelík, oblast s množstvím historických 
a  přírodních atraktivit se vzácnými druhy společenstev 
Moravského krasu.

Křtiny – poutní barokní kostel Jména Panny Marie podle 
návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla „Perla 
Moravy“ s Mariánskou poutní tradicí sahající do 13. sto-
letí, zámek Křtiny s parkem a sousoším sv. Cyrila a Me-
toděje, křtinská kostnice, podle legendy byli v blízkém 
„Údolí křtu“ (Křtinském údolí – Vallis baptismi) křtěni po-
hané po příchodu křesťanství na Moravu.

Body zájmu

Poutní místo Křtiny, foto: Martin Peterka
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PLÁNOVANÉ 
AKTIVITY

•    Organizované, komentované putování po trase 
Cyrilometodějské stezky mezi Vranovem u Brna 
a Křtinami bude realizováno v jarním a podzimním 
termínu. Jednodenní putování bude otevřeno 
široké veřejnosti všech věkových skupin. Účastníci 
jednodenního putování budou moci pokračovat v dalších 
dnech individuálně po značené trase ze Křtin na 
Velehrad,

•    odborný výklad zajištěný pracovníky zapojených 
organizací se zaměří na témata historie území od 
poslední doby ledové po současnost, dále na přírodní 
zajímavosti, souvislosti mezi přírodním a kulturním 
dědictvím, historické využití území se zaměřením na 
aktivity prvních Slovanů, historii a současnost poutních 
míst,

•    odbornou část putování doplní praktické ukázky 
Moravského zemského muzea („Slované na Staré huti“ 
/ „Experimentální tavby v replikách raně středověkých 
železářských kusových pecí“) a součástí celého 
tematického putování bude ochutnávka dobových jídel 
a regionálních produktů.

Býčí skála, Adamov, foto: Martin Peterka Stará huť u Adamova, foto: Martin Peterka

Klášter paulínů, Vranov u Brna, foto: Alice Kozumplíková
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PILÍŘ 4 CÍLENÁ PROPAGACE

   SKLÁDACÍ MAPA ZÁJMOVÝCH LOKALIT CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY
Vydaná tiskovina obsahuje mapu s ilustračními obrázky 48 zájmových  
lokalit Cyrilometodějské stezky v česko-slovenském příhraniční  
včetně jejich popisu na jejím rubu.
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ONLINE DATABÁZE ZÁJMOVÝCH LOKALIT 
CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY

www.cyril-methodius.cz/lokality

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY A POUTNÍ MÍSTA



Nitrianska BlatnicaKrálův stůl, Velehrad

Hradisko Valy, Bojná

Pamětní listy

Nitriansky hrad, Nitra

Velkomoravská zbroj

Velkomoravská keramika
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Vinná stezka, Modrá Socha sv. Cyrila a Metoděje, Mikulčice Veľká Skalka, Skalka nad Váhom Slovenská ľudová majolika, Modra

Hrad Beckov, Beckov



CYRILOMETODĚJSKÁ 
STEZKA 

ZA PŘÍBĚHEM KULTURNÍ 
IDENTITY SLOVANSKÝCH ZEMÍ




