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Projekt Partnerstvo a aktívne inštitucionálne 
siete Cyrilo-metodskej cesty v moravsko-
slovenskom pohraničí (Partnerstvo CMC) 
je financovaný v rámci programu Interreg 
V-A Slovenská republika – Česká republika.

Vitráže v oknách románskej kapitulní siene  
v podzemí konventu velehradského kláštora
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ÚVOD CYRILO-METODSKÁ CESTA

Vážení priatelia,

kultúrne cesty sú veľmi aktuálnou témou na poli 
európskeho kultúrneho turizmu. Medzinárodná sieť 
miest a  partnerov pripomínajúca dedičstvo misio-
nárov a  raného stredoveku je rozvíjaná záujmovým 
združením právnických osôb „Európska kultúrna 
cesta sv. Cyrila a Metoda“, ktoré založili Zlínsky kraj 
a  Centrála cestovného ruchu Východnej Moravy 
v  roku 2013. To v uplynulých rokoch uskutočnilo vi-
acero čiastkových projektov na lokálnej, regionálnej, 
národnej aj cezhraničnej úrovni, či už zameraných na 
vývoj metodík označovania, komunikačných nástro-
jov, marketingových aktivít, či spoluprácu so vzdelá-
vacími, vedeckými alebo kultúrnymi inštitúciami, des-
tinačnými manažmentmi aj krajskými samosprávami. 
Každou realizáciou je cesta bližšie k uznaniu Kultúrna 
cesta Rady Európy. Tým bude, samozrejme za pred-
pokladu stálej a  inovatívnej spolupráce v  najmenej 
troch európskych krajinách, zaručená udržateľnosť 
a  perspektívny rozvoj Cyrilo-metodskej cesty, teda 
aj ochrana cyrilo-metodského dedičstva, ktoré nás 
v európskom kultúrnom prostredí od raného stredo-
veku spája.

Partnerský prístup k spolupráci je kľúčom k úspechu 
každej kultúrnej cesty. Preto mi dovoľte poďakovať 
všetkým projektovým partnerom a  ich tímom, že 
aktívne spolupracujú aj za cenu mnohých kompro-
misov, rozširujú ponuku spoločných aktivít, posilňujú 

priateľské väzby v  priestore strednej Európy a  vý-
znamne prispievajú k  šíreniu povedomia o  našom 
spoločnom úsilí. Každý kamienok zasadený na našu 
kultúrnu Cyrilo-metodskú cestu má svoj význam – 
robí ju unikátnou a autentickou, hodnotnou pre mie-
stnych obyvateľov aj vzdialenejších návštevníkov.

Ing. Martina Janochová, riaditeľka

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
záujmové združenie právnických osôb

Čo publikácia obsahuje a ako ju používať?

Predkladaná publikácia prehľadne a  stručne zhŕňa 
ciele, použité postupy aj výstupy, ku ktorým sme 
smerovali a ku ktorým sme počas dvojročnej práce 
v cezhraničnej skupine a v jednotlivých regionálnych 
pracovných skupinách dospeli. Na odborné vymed-
zenie témy a  definovanie súvisiacich, približne 50 
strategických lokalít nadviazala práca s  miestnymi 
aktérmi v rôznych častiach pohraničia. Každý partner 
a územie, kde pôsobí, má iný charakter a inú skupinu 
stakeholderov (zúčastnených strán), a  preto aj ma-
povanie dobrých praxí, spoločne plánované aktivity 
a  nadväzujúce čiastkové projekty sú veľmi pestré. 
Odrážajú totiž názory a možnosti rozvoja cesty v da-
nom mieste a čase danej skupiny záujemcov. Napriek 

tomu pevne veríme, že uvedené informácie, postupy, 
stratégie a návrhy aktivít budú slúžiť ako vademékum 
Cyrilo-metodskej cesty, ktoré bude dobre využiteľné 
nielen pre tímy projektových partnerov, ale aj pre 
všetkých ďalších súčasných a potenciálnych členov 
a  partnerov združenia, a  to nielen na mapovanom 
území moravsko-slovenského pohraničia, ale aj na 
celom uvažovanom území Cyrilo-metodskej cesty. 
Tým je široká oblasť strednej, juhovýchodnej aj juho-
západnej Európy, pretože najmä tu, a v slovanských 
krajinách predovšetkým, zanechala svoje stopy cyri-
lo-metodská misia a následné pôsobenie ich žiakov.
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PARTNERSTVO SPOLUPRÁCA JE ZÁKLAD

Záujmové združenie právnických osôb Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda 
je koordinátor aktivít Cyrilo-metodskej cesty usilujúci o zviditeľnenie a uchovanie 
jedinečného európskeho dedičstva, autentického príbehu cyrilo-metodskej misie 
vedúcej k získaniu a udržaniu certifikácie Kultúrna cesta Rady Európy. Fungovanie 
cesty nie je možné bez spolupráce a  zapojenia subjektov na nadnárodnej, 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Šesť cezhraničných partnerov sa dohodlo na partnerstve s  cieľom nastaviť 
jednotnú formu s  jasne stanovenými aktivitami. Tento postup je možné rozšíriť 
a aplikovať do ďalších záujmových území Cyrilo-metodskej cesty.

V  prvej fáze bola vytvorená cezhraničná pracovná skupina, ktorá je zastúpená 
všetkými zapojenými partnermi. Tí sa pravidelne schádzali, aby prediskutovali, 

odsúhlasili a skontrolovali naplnenie harmonogramu realizácie aktivít a stanove-
ných cieľov a priorít rozvoja cesty.

V  druhej fáze každý partner vytvoril regionálnu pracovnú skupinu zloženú 
z  5  – 7 odborníkov (historik, archeológ, marketingový špecialista, zástupca 
cirkvi, zástupca samosprávy a pod.), ktorí vniesli do miestneho rozvoja odborné 
skúsenosti a  znalosti záujmového územia. Regionálna pracovná skupina 
spracovala plán územného rozvoja cesty. 

Nastavený systém spolupráce vedie k efektívnemu a transparentnému fungovaniu 
cesty zapájajúcemu širokú skupinu subjektov. Jasné definovanie priorít, na ne 
nadväzujúce aktivity, finančné prostriedky a  zapojenie ďalších subjektov sú 
kľúčové pre udržateľný rozvoj cesty na všetkých jej úrovniach.

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

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
www.cyril-methodius.eu 
Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu

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

Mendelova univerzita v Brne
www.mendelu.cz
Alice Kozumplíková
alice.kozumplikova@mendelu.cz
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Cyrilo-metodská cesta usiluje o  získanie certi-
fikácie Kultúrna cesta Rady Európy. Doterajšie 
aktivity celej siete partnerov od založenia zdru-
ženia v  roku 2013 prispeli k  tomu, že je dnes 
Cyrilo-metodská cesta vnímaná ako prioritný 
projekt kultúrnej cesty v celom Podunajsku. Na 
základe komunikácie s  Európskym inštitútom 
kultúrnych ciest, ktorý pomáha návrhom nových 
ciest až do rozhodnutia Radou Európy, imple-
mentácii cesty a sleduje jej dlhodobý výkon, boli 
identifikované štyri oblasti rozvoja Cyrilo-me-
todskej cesty, ktoré nie sú naplňované v takom 
rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť udržateľný 
rozvoj a získať certifikáciu Kultúrna cesta Rady 
Európy.

Podľa odporúčaní Európskeho inštitútu kultúr-
nych ciest boli definované štyri hlavné piliere, 
ktorých stavba je založená na partnerstve a spo-
lupráci subjektov na rôznych úrovniach rozvoja.

Tematické vymedzenie  
a identifikácia strategických lokalít 
Vybraná téma Cyrilo-metodskej cesty musí byť 
rozpoznateľná v  jednotnej medzinárodnej súvis-
losti – územná, časová alebo prepojená prostred-
níctvom identity. Musí byť primárne zakorenená vo 
všeobecne uznávaných európskych hodnotách, ale 
taktiež v princípoch jedinečnosti a identifikácie pre 
Európu. Téma musí mať vedecký základ zaisťujúci 
výskum, kvalitnú interpretáciu a prezentáciu témy.

Stratégia a akčné plány  
Cyrilo-metodskej cesty
Bez racionálne stanoveného cieľa, stratégií a  po-
stupov pre jeho dosiahnutie nie je možné zaistiť 
udržateľný rozvoj, ktorý chce manažment Cyrilo-
-metodskej cesty dosiahnuť na všetkých úrovniach. 
Vytvorenie znalostnej základne v podobe databázy 
dobrých praxí a zároveň predstavenie týchto praxí 
priamo na mieste bolo prvým krokom k  lepšiemu 
poznaniu územia a  inšpiráciou pre spracovanie 
stratégie rozvoja a  akčných plánov Cyrilo-metod-
skej cesty.

Posilnenie siete partnerov  
Cyrilo-metodskej cesty
Fungovanie Cyrilo-metodskej cesty je postavené na 
spolupráci subjektov verejného a súkromného sekto-
ra. Prvotným krokom je analýza subjektov na miestnej, 
regionálnej, národnej aj nadnárodnej úrovni a  iden-
tifikácia miery ich zapojenia do prípravy a  realizácie 
rozvojových aktivít Cyrilo-metodskej cesty. Pravidelné 
stretávanie so subjektmi posilňuje sieť a vytvára príle-
žitosti na realizáciu nových projektov.

Cielená propagácia

V  roku 2018 bolo definované tematické vymedzenie 
Cyrilo-metodskej cesty, ktorého spoločným a nosným 
bodom je život, pôsobenie, dielo a  s  ním spojená 
tradícia diela sv. Cyrila a  Metoda. Primárnym príno-
som ich diela je šírenie kresťanstva, súvisiaci rozvoj 
spoločenskej a politickej organizácie. Na základe tejto 
definície bolo identifikovaných celkovo 48 lokalít Cyri-
lo-metodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí, 
ktoré sú prezentované formou skladacej mapy a online 
databázy.

PILIERE  
SPOLUPRÁCE

CYRILO-METODSKEJ  
CESTY

Pilier 1 Pilier 2

Pilier 3 Pilier 4
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Téma vychádza z obsahu, t. j. z kultúrnych zdrojov hmotného či nehmotného dedičstva, ktoré skúmajú skupiny multidisciplinárnych odborníkov a poskytujú 
vedecky podložené interpretácie témy.

Sakrálne stavby, sochy, 
obrazy, archeologické nálezy, 

náleziská a archeoparky – 
slovanské hradiská, múzeá, 
galérie, knižnice a ich kultúr-

ne fondy a expozície.

Cyrilo-metodská cesta

Myšlienky, umenie, symbolické 
a kognitívne systémy (jazyk, 

písmo, reč). Jeho súčasťou sú 
napríklad slovanské znakové 

písma (hlaholika – výtvor 
Konštantína, nadväzujúca 

cyrilika a azbuka), slovanské 
jazyky a literatúra, liturgie, 

kultúrne a vzdelávacie akcie 
a programy inšpirované 

odkazom svätých či kresťanskou 
cyrilo-metodskou tradíciou.

HMOTNÉ DEDIČSTVO TÉMA NEHMOTNÉ DEDIČSTVO

PILIER 1 TEMATICKÉ VYMEDZENIE  
A IDENTIFIKÁCIA STRATEGICKÝCH 
LOKALÍT
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HLAVNÁ TÉMA CYRILO-METODSKEJ CESTY

Hlavná téma Cyrilo-metodskej cesty

Spoločným a  nosným bodom tematického vymedzenia 
Cyrilo-metodskej cesty je život, pôsobenie, dielo a s ním 
spojená tradícia diela sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. 
Ako uviedol vo svojej encyklike pápež Jan Pavol II. „ich 
dielo je vynikajúcim prínosom pre tvorbu spoločných 
kresťanských koreňov Európy. Tie svojou pevnosťou 
a  vitalitou tvoria jeden z  najsolídnejších východiskových 
bodov, na ktoré musí prihliadnuť každý vážny pokus 
obnoviť novým a  dnešným spôsobom jednotu tohto 
kontinentu“ (Encyklika pápeža Jana Pavla II. Slavorum 
apostoli zo dňa 2. 6. 1985).

Primárnym prínosom ich diela je šírenie kresťanstva 
v  v  strednej a  východnej Európe (Morava, západné 
Slovensko, Zadunajsko). S ním súvisí rozvoj spoločenskej 
a  politickej organizácie v  okolitom prostredí (vznik 
slovanských kniežactiev na Morave, západnom Slovensku, 
Zadunajské a  východoalpské slovanské kniežactvá, 
sformovanie Veľkej Moravy a  jej rozširovanie za 
Svätopluka). Neoddeliteľnou súčasťou ich pôsobenia bolo 
šírenie vzdelanosti a kultúry.

Život a  dielo sv. Konštantína-Cyrila a  sv. Metoda tvoria 
základný motív, v ktorom môžeme hľadať korene kultúrnej 
a duchovnej identity južnej, východnej a strednej Európy. 
Sú symbolom základných hodnôt európskej civilizácie – 
vzdelania, kresťanstva a  dialógu medzi náboženstvami, 
kultúrami a  národmi. Dielom sv. Konštantína-Cyrila a  sv. 

Metoda boli najviac ovplyvnené slovanské národy. Ich 
vplyv sa odrazil nielen v  časoch ich pôsobenia, ale 
pretrval aj neskôr a mal veľkú rolu pri tvorbe ich národnej 
identity a  formovaní štátnych celkov. Niekoľkoročná 
misia zanechala stopy v európskom kultúrnom dedičstve 
v  podobe nového písma – hlaholike, v  prekladoch 
kľúčových liturgických diel do staroslovienčiny, vlastnej 
literárnej tvorbe, v schválení staroslovienčiny ako štvrtého 
bohoslužobného jazyka, ale aj v  sformovaní nového 
samostatného arcibiskupstva.

Podtémy Cyrilo-metodskej cesty

Viera a náboženstvo – predstavuje podtému, ktorá spája 
rozsiahly európsky priestor, na ktorom sv. Konštantín-Cyril 
a sv. Metod pôsobili. Ide o východnú časť čiernomorského 
a Azovského pobrežia, ktoré bolo miestom ich prvej zná-
mej misie; Byzancia ako miesto ich narodenia, vzdelávania 
sa a prvých aktivít; stredné Podunajsko ako oblasť ich hlav-
ného pôsobenia; východná časť Franskej ríše (Rakúsko, 
Bavorsko) ako miesto väznenia sv. Metoda; východoa-
lpská oblasť (dnešné Slovinsko), severná časť dnešného 
Chorvátska a severná časť Talianska, ktorou obaja putovali 
do Ríma k  pápežovi prinášajúc mu ostatky sv. Klimenta 
a ktorou sa neskôr sv. Metod vrátil späť na Veľkú Moravu; 
ale aj dnešné Severné Macedónsko a  Bulharsko, kde 
neskôr pôsobili Metodovi žiaci po vyhnaní z Veľkej Moravy. 
Na druhej strane viera predstavuje podtému spájajúcu 
východ a západ Európy, a to nielen dve veľké kresťanské 
cirkvi – katolícku a pravoslávnu, ale aj protestantskú.

Vzdelanie, kultúra a  umenie ako podtéma je ďalším 
nosným prvkom diela sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. 
Umožňuje nielen geografické spojenie už uvedených 
oblastí, ale aj spojenie v  čase. Kultúrny vplyv oboch 
učencov a  ich diela sa prejavoval nielen v  období ich 
života. Vytvorením hlaholiky, prekladom evanjelia do 
staroslovienčiny a  svojou vlastnou tvorbou vytvorili 
základ slovanskej literatúry. K ich dielam sa hlásia všetky 
slovanské národy v  strednej, južnej a  východnej Európe 
a ich význam v oblasti vzdelania, kultúry a umenia sa tam 
zreteľne prejavuje aj dnes. Ich život a práca sú zdrojom 
inšpirácie mnohých literárnych, hudobných, výtvarných či 
filmových diel. Zároveň je impulzom pre početné vedecké 
a vzdelávacie aktivity a podnetom pre činnosť niekoľkých 
vedeckých inštitúcií.

Hľadanie identity je dôležitou súčasťou života každého 
jednotlivca, ale aj všetkých národov. Táto podtéma 
umožňuje pátrať po identite a súlade regiónov aj národov. 
Predstavuje hľadanie toho, čo je pre jednotlivé oblasti 
jedinečné a  charakteristické, ale taktiež toho, čo tieto 
oblasti spája. Umožňuje skúmať osobité aj spoločné 
prvky v koreňoch kultúry jednotlivých regiónov, pri vzniku 
štátnych útvarov, v tradíciách, zvyklostiach sviatočného aj 
každodenného života, ale aj v remeslách či gastronómii.
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Definovanie strategických lokalít je možné rozdeliť do troch 
základných kategórií, ktoré sa viažu na pôsobenie sv. Kon-
štantína-Cyrila a sv. Metoda, resp. majú väzbu na ich pôsobenie 
a dielo alebo na cyrilo-metodskú tradíciu. 

Do prvej kategórie radíme archeologické pamiatky (napr. 
archeologické náleziská, archeoparky, hradisko Veľkej Moravy 
a  pod.), t. j. lokality, ktoré vo veľkomoravskom období plnili 
funkciu správnych politických a cirkevných centier. Sú bezpro-
stredne spojené s  ich pôsobením. Súčasťou tejto kategórie 
lokalít sú kľúčové uzly trasy Cyrilo-metodskej cesty. Na Morave 
sú to: Břeclav – Pohansko, Mikulčice, Olomouc, staroměstsko-
-uherskohradišťská aglomerácia (pozn.: hoci ide dnes o  dve 
samostatné mestá, v ranom stredoveku predstavovali s veľkou 
mierou pravdepodobnosti jednu unikátnu rozsiahlu aglome-
ráciu s rôznymi typmi sídelných jednotiek – opevnené osady, 
kláštorný komplex, nechránené osady v  bezprostrednom 
zázemí) a Znojmo. Na Slovensku sem radíme Bratislavu-Devín, 
Bratislavský hrad, Nitru a Trenčín. 

Druhú kategóriu tvoria sakrálne pamiatky a  významné pút-
nické miesta s väzbou na cyrilo-metodskú tradíciu. Tvoria ich 
spravidla pamiatky mladšie, späté so šírením kresťanstva po 
zániku Veľkej Moravy. Ide o  románske kostoly, benediktínske 
kláštory a najvýznamnejšie pútnické miesta ako miesta rozvoja 
kresťanskej tradície. 

Tretiu kategóriu tvoria ostatné pamiatky so silnou cyrilo-me-
todskou alebo veľkomoravskou tradíciou. Na Morave to sú 
napr. lokality Modrá alebo Chotěbuz-Podobora, Rajhrad a na 
Slovensku lokality Bojná, Svätý Jur, Trnava a pod.

STRATEGICKÉ LOKALITY  
CYRILO-METODSKEJ CESTY

Hradisko Bojná-Valy, foto: Martin Peterka
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ARCHEOLOGICKÉ PAMIATKY SAKRÁLNE PAMIATKY  
A PÚTNICKÉ MIESTA• Bíňa, Slovensko

• Bojná-Valy, Slovensko
• Bratislava-Devín, hradný areál, Slovensko
• Bratislava – Staré Mesto, hradná vyvýšenina, Slovensko
• Brno-Líšeň, Staré Zámky, Česká republika
• Břeclav, Pohansko, Česká republika
• Divinka, Veľký vrch, Slovensko
• Ducové, Kostolec, Slovensko
• Hradec nad Moravicou, 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, Mariánske údolie, 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 STAKEHOLDEROV

PILIER 2 POSILNENIE SIETE PARTNEROV  
CYRILO-METODSKEJ CESTY

KTO?
Stakeholder je človek, skupina alebo inštitú-
cia, ktorá bude pravdepodobne ovplyvnená 
navrhovaným rozhodnutím (buď pozitívne, 
alebo negatívne) alebo ktorá môže ovplyvniť 
výsledok rozhodnutia.

PREČO?
Cieľom je nájsť kľúčové záujmové skupiny, 
ktoré budú mať najväčší vplyv na rozvoj 
Cyrilo-metodskej cesty na medzinárodnej, 
cezhraničnej, národnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni.

AKO?
Na účely analýzy stakeholderov bola spra-
covaná metodika opisujúca hlavné aspekty 
zvoleného postupu identifikácie relevant-
ných subjektov pre ich zapojenie do rozvojo-
vých aktivít Cyrilo-metodskej cesty.

Európske inštitúcie Administratívne jednotky Neziskové organizácie Turistické organizácie

Rada Európy (výbor ministrov, 
Európsky inštitút kultúrnych 
ciest, rozšírená rámcová 
zmluva atď.)

Ministerstvá Príslušné mimovládne 
organizácie

Destinačné manažmenty 
(národné, krajské, oblastné)

Európska únia (Európsky 
parlament, Európska komisia, 
Európska rada atď.)

Územné administratívne 
jednotky (štát, kraje/regióny, 
okresy, mestá a obce)

Obchodné komory
Asociácie organizácií 
cestovného ruchu, asociácie 
hotelov a reštaurácií

Štrukturálne programy EÚ 
(cezhraničné, nadnárodné 
a medziregionálne)

Rozvojové agentúry Zväzky miest a obcí, miestne 
akčné skupiny, mikroregióny Malí a strední podnikatelia

Ďalšie programy na podporu 
cestovného ruchu (COSME, 
Creative Europe, Erasmus+ atď.)

 
Výskumné organizácie, 
univerzity a vzdelávacie 
inštitúcie

Turistické kancelárie 
a operátori cestovného ruchu

Európske siete cestovného 
ruchu (NECSTouR atď.)  

Kultúrne inštitúcie (múzeá, 
galérie, knižnice, výstavné 
strediská atď.)

Sprievodcovia, kempingy, B&B

  Cirkevné organizácie

Rozvojové agentúry 
cestovného ruchu  Občianske združenia

  Dobrovoľné spolky
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Partneri Čo je možné od nich očakávať

Rada Európy, Európsky inštitút 
kultúrnych ciest, Kultúrne cesty  
Rady Európy

Odborná a metodická podpora pri budovaní tematickej kultúrnej cesty vedúca k certifikácii Kultúrna 
cesta Rady Európy

Európska únia, štrukturálne 
programy EÚ, makroregióny

Finančná a metodická podpora pri príprave a realizácii projektov na medzinárodnej, nadregionálnej, 
cezhraničnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni

UNESCO, ICOMOS
Podpora medzinárodnej spolupráce, aby sa zabezpečila ochrana, zachovanie a odovzdávanie 
kultúrneho a prírodného dedičstva ďalším generáciám

Ministerstvá, kraje, regióny
Podpora finančná, strategická, projektového riadenia, odborná (cestovný ruch, kultúra, vzdelávanie, 
regionálny rozvoj, GIS, …)

Mestá a obce, zväzky miest a obcí
Podpora finančná, strategická, projektového riadenia, odborná (cestovný ruch, kultúra, vzdelávanie, 
regionálny rozvoj, GIS, …), väzba na miestnych aktérov, znalosť miestneho prostredia (stakeholderov)

Miestne akčné skupiny (MAS) Prepájajú verejného a súkromného sektora, projektové riadenie, zdroje financovanie, vytvárajú aktivity

Vedecké a výskumné organizácie 
univerzitní, archivní, historické, sociální, 
archeologické atd.

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

Cirkevné organizácie
biskupská konferencia, biskupstvá, 
arcibiskupstvá, farnosti

Poskytujú historické poznatky k téme cesty
Sprístupňujú sakrálne pamiatky verejnosti
Usporadúvajú cirkevné akcie a púte

Obchodné komory Poskytujú možnosť a pomoc pri rozšírení podnikateľských aktivít na zahraničné trhy

Pamiatkové inštitúcie  
(príspevkové organizácie) 
múzeá, galérie, hudobné

Poskytujú vysokokvalitné vedecké poznatky k téme cesty
Poskytujú dáta pre hodnotenie zdrojov a atraktivít
Poskytujú interpretáciu a prezentáciu

Malí a strední podnikatelia 
ubytovatelia a reštauratéri

Uzatvárajú zmluvy. Pridaná hodnota na ceste, tematicky vhodná pre rôzne segmenty  
návštevníkov (občasné tematické večere, akcie, kulinárske výstavy, …)

Cestovné agentúry, touroperátori
Poskytujú ponuku na ceste, tematicky vhodné pre rôzne segmenty návštevníkov (napr. pre  
cyklistov – ponuka BED & BIKE)  
Uzavretie dohôd

Národné organizácie cestovného 
ruchu, krajské organizácie 
cestovného ruchu, oblastné 
organizácie cestovného ruchu (DMO)

Poskytujú pomoc pri posudzovaní zdrojov cesty na účely cestovného ruchu. Ponuka balíčkov 
organizovaných pre cieľové skupiny (školské deti, študenti, špecifické skupiny: team building, 
zahraničné trhy, milovníci archeológie, umelci) 
Zmluvné vzťahy

Rozvojové agentúry Organizačná podpora, pripravovanie projektov, zdroje financovania

Miestne spolky 
folklór, ženy, matice atd. Účasť na vytváraní aktivít a akcií a súvisiaci štrukturálny obsah

Umelci, vedci, podnikatelia Účasť na vytváraní aktivít a akcií a súvisiaci štrukturálny obsah

Učitelia, sprievodcovia a animátori Spracovanie obsahu a interpretácia pre cieľové vzdelávacie skupiny, sociálne skupiny, …
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETRENIE

Komunikácia so stakeholdermi je nutnou súčasťou fungovania Cyrilo-metodskej 
cesty. Budovanie značených trás cesty a  tvorba produktov kultúrneho cestovného 
ruchu zameraných na zvýšenie atraktivity putovania a návštevnosti archeologických 
pamiatok Veľkej Moravy a sakrálnych pamiatok so silnou cyrilo-metodskou tradíciou 
sú jednou z rozvojových aktivít cesty. Boli vytipované štyri cieľové skupiny na miestnej 
úrovni, ktoré je nutné do budovania trás a  tvorby produktov zapojiť. Dopytovanie 
prebiehalo prostredníctvom elektronicky spracovaných dotazníkov, ktoré boli pre 
každú cieľovú skupinu pripravené samostatne.

Hlavným cieľom dotazníkového šetrenia bolo zistiť vybavenosť jednotlivých cieľových 
skupín, ich mieru zapojenia do rozvoja kultúrneho cestovného ruchu, organizácia 
a  realizácia projektov, akcií a  vzdelávacích programov vrátane zistenia možností 
a ochoty vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii turistických produktov Cyrilo-
metodskej cesty. Spracované šablóny dotazníkov je možné využiť na tvorbu ďalších 
produktov cesty s definovaním iných cieľových skupín. 

Všeobecný výsledok dotazníkového šetrenia vychádza z  príliš malého povedomia 
o  existencii a  realizovaných aktivitách Cyrilo-metodskej cesty. Dotazníky vyplnili 
subjekty z  cieľových skupín, ktoré už spolupracujú alebo boli nejakou formou 
zapojené do aktivít cesty. Pozitívnym výsledkom je ochota poskytovateľov 
služieb umožniť turistom určitý druh zľavy na ubytovanie alebo stravovanie, ak 
budú konkrétne definované podmienky spolupráce a  fungovania. Turistická 
infraštruktúra obcí z hľadiska vybudovaných cyklociest a cyklotrás, náučných ciest, 
ale aj parkovacích miest je na dostačujúcej úrovni. Starostovia obcí upozorňovali na 
nedostatočné zaistenie ubytovacích služieb v obci a ako pozitívny charakter vnímajú 
pohostinnosť, osobný a domácky prístup ľudí v obci, rovnako ako atraktívnosť prírody, 
pamiatok a zaujímavostí v obci. Kultúrne zariadenia a správcovia/vlastníci pamiatok 
si sľubujú od spolupráce s Cyrilo-metodskou cestou najmä propagáciu a prezentáciu 
v informačných materiáloch v tlačenej a elektronickej podobe.

Cieľové skupiny Téma dotazníka

Farnosti

• cirkevné/kultúrne akcie
• cyrilo-metodské tradície/akcie
• poskytované služby pre turistov
• zapojenie do kultúrneho cestovného ruchu
• ochota zapojiť sa do aktivít Cyrilo-metodskej cesty
• preferovaná forma spolupráce

Obce

•  občianska vybavenosť, dopravná obslužnosť, voľnočaso-
vá vybavenosť

• turistické a prírodné atraktivity
• možnosti ubytovania a stravovania
• priority a bariéry rozvoja kultúrneho cestovného ruchu
• ochota zapojiť sa do aktivít Cyrilo-metodskej cesty
• preferovaná forma spolupráce

Kultúrne zariadenia 
a správcovia/vlastníci 
pamiatok

• kapacita, návštevnosť, poskytované služby
• turistické zaujímavosti, cyrilo-metodské tradície/akcie
• zapojenie do kultúrneho cestovného ruchu
• ochota zapojiť sa do aktivít Cyrilo-metodskej cesty
• preferovaná forma spolupráce

Poskytovatelia služieb

• poskytované služby, kapacity
• zapojenie do (kultúrneho) cestovného ruchu
• ochota zapojiť sa do aktivít Cyrilo-metodskej cesty
• preferovaná forma spolupráce
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Silné stránky Príležitosti

Kvalitná občianska vybavenosť v obciach na trase Cyrilo-metodskej cesty Kladné hodnotenie idey Cyrilo-metodskej cesty

Dostatočné ubytovacie aj stravovacie kapacity v obciach na trase Cyrilo-metodskej cesty Ochota zapojiť sa do aktivít Cyrilo-metodskej cesty naprieč všetkými skupinami 
stakeholderov

Dobrá vybavenosť a úroveň poskytovaných služieb v rámci kultúrnych inštitúcií a ich 
okolia Podpora Cyrilo-metodskej cesty formou distribúcie propagačných materiálov

Povedomie o dôležitosti (kultúrneho) cestovného ruchu pre obce, pamiatky, región Vysoká miera očakávania podpory zo strany Cyrilo-metodskej cesty smerom k stakeholderom 
(propagácia, nárast počtu turistov, prínos pre región, obce aj jednotlivé subjekty)

Pozitívna skúsenosť so zapojením do etablovaných „certifikovaných“ služieb/sietí/
projektov na lokálnej aj širšej úrovni Povedomie o cyrilo-metodskej tradícii miesta/regiónu

Skúsenosť s aktívnou participáciou na aktivitách kultúrnej turistiky Ochota podporovať kultúrny turizmus ako taký (ubytovanie, zvýhodnené ceny

služieb/produktov)

Hustá dopravná sieť

Vyhovujúca blízkosť dopravných uzlov

Slabé stránky Odporúčania

Nízka response rate – cca 30 % Nutná vyššia miera propagácie zo strany subjektov tvoriacich Cyrilo-metodskú cestu 
(preferované kanály: e-mailové bulletiny, osobné návštevy zástupcov Cyrilo-metodskej cesty)

Všeobecne problematická miera zaujímavosti Cyrilo-metodskej cesty pre stakeholderov 
ako celok

Jasná a jednoznačná definícia poslania Cyrilo-metodskej cesty a jej prínosu pre 
zainteresované subjekty

Vyššia miera očakávaní od Cyrilo-metodskej cesty než miera ochoty aktívne participovať 
na aktivitách

Budovanie imidžu spoľahlivého subjektu najmä medzi cirkevnými inštitúciami 
a kultúrnymi centrami/pamiatkami

Nedostatočná miera prezentácie pamiatok Využitie pozitívneho postoja a otvorenosti zainteresovaných subjektov s cieľom ich 
vyššieho a širšieho zapojenia do aktivít Cyrilo-metodskej cesty

Časť pamiatok v nevyhovujúcom stave Diseminácia príkladov dobrej praxe medzi „nerozhodnuté“ subjekty
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PILIER 3 STRATÉGIA A AKČNÉ PLÁNY 
CYRILO-METODSKEJ CESTY

   ZDIEĽANIE A PRENOS KNOW-HOW

Pre potreby rozvoja Cyrilo-metodskej cesty bola vytvorená znalostná platforma 
obsahujúca dobré praxe udržateľného rozvoja kultúrneho cestovného ruchu 
(napr. uchovanie a sprístupnenie cenného historického a kultúrneho dedičstva, 
využitie technológie ICT, zavádzanie marketingových nástrojov atď.) a riadenia. 
Identifikované dobré praxe sú spracované tak, aby informovali o tom, čo bolo 
nutné uskutočniť, zaistiť, za akú sumu peňazí a s akou spoluprácou, aby bolo 
možné túto prax realizovať. 

   IDENTIFIKOVANÉ DOBRÉ PRAXE

Spracovanie štandardného formulára dobrých praxí na zaiste-
nie jednotného prístupu získavania informácií

Výber a spracovanie dobrých praxí v oblasti udržateľného roz-
voja kultúrneho cestovného ruchu a riadenia

Vytvorenie online databázy dobrých praxí obsahujúcej spra-
covaný formulár vrátane dokumentov, ktoré sú voľne na stia-
hnutie

Realizácia študijných návštev, v rámci ktorých boli prezentova-
né vybrané dobré praxe

3.1

3.2

3.3

3.4

AKO SA POSTUPOVALO?

• Veligradská hľadačka, Velehradská hľadačka
• Metodika označovania a grafický manuál Cyrilo-metodskej cesty
• Projekt Otvorené brány
•  Dohoda o spolupráci pri označovaní, obnove a údržbe pútnických trás Cyrilo-metodskej cesty 

v Českej republike
• Dom pútnika
•  Budovanie infraštruktúry pútnických domov pre potreby religiózneho kultúrneho cestovného ruchu
•  Budovanie dopravnej infraštruktúry pre potreby vytvorenia spoločného archeoparku Mikulčice – 

Kopčany
• Medzinárodná spolupráca akademických inštitúcií spájajúca cyrilo-metodský odkaz
• Pamiatky cyrilo-metodského odkazu prostredníctvom fotoobjektívu (tematická monografia)
• Poznaj život Veľkej Moravy
• Potulky s duchovným rozmerom, Región Slovácko
• Týždne na Veľkej Morave – výučbový program pre základné školy
• Nitra, milá Nitra … Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
• Stretnutie s Veľkou Moravou
• Scenár k workshopu Stretnutie s Veľkou Moravou
• Cyrilo-metodské slávnosti v Bojnej
• Po stopách sv. Cyrila a Metóda z Dražoviec cez Zobor do Nitry
•  Multimediálna didaktická pomôcka vo webovom prostredí dejepisu – „Slovania a  Európa 

v ranom stredoveku“ pre stredné školy
•  Putovanie po ceste solúnskych bratov z Močenku na Nitriansky hrad v  rámci celonárodného 

festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok
• Cyklopúť z Močenku na národnú Cyrilo-metodskú púť do Nitry
• Online mobilná aplikácia Story mapa „Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda“
• Hlaholská akadémia
• Odporúčaný metodický postup tvorby strategických dokumentov v turizme
• Manuál tvorby produktu cestovného ruchu
• Dom prírody Moravského krasu (DPMK) – certifikované turistické informačné centrum
• Stretnutie v strednej časti Moravského krasu – Slovania na Starej hute
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DATABÁZA DOBRÝCH PRAXÍ

Všetky zdokumentované dobré 
praxe, nástroje na riadenie a ďal-
šie relevantné smernice a  ma-
nuály tvoria databázu, ktorá je 
základom znalostnej platformy 
Cyrilo-metodskej cesty. Databáza 
je pripravená na rozšírenie o nové 
dobré praxe a nástroje podľa sta-
noveného postupu. Databázu je 
možné brať ako inšpiráciu pre 
prípravu rozvojových aktivít Cyri-
lo-metodskej cesty.

www.cyril-methodius.cz

Velehradská hľadačka, foto: Martin Peterka
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ŠTUDIJNÁ CESTA | BRATISLAVSKÝ KRAJ

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Hrad Devín, Bratislava-Devín Bratislava

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

foto: Martin Peterka
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ŠTUDIJNÁ CESTA | NITRIANSKY KRAJ

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

Stretnutie s Veľkou Moravou, Nitra Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica Zoborský kláštor, Nitra

foto: Martin Peterka
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ŠTUDIJNÁ CESTA | ZLÍNSKÝ KRAJ

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

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

foto: Martin Peterka
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Členská základňa
Sieť musí špecifikovať hlavných iniciátorov, 
účastníkov a  ďalších partnerov tvoriacich 
sieť z  rôznych členských krajín a  iden-
tifikovať ďalšie partnerské organizácie 
na medzinárodnej úrovni, s  ktorými má 
záujem spolupracovať na rozvojových 
aktivitách.
Sieť musí zapojiť minimálne tri členské 
štáty do všetkých alebo do časti svojich 
„projektov“ bez ohľadu na to, či sú 
financované z vlastných, alebo externých 
(dotačných) zdrojov.

1A

Rozvojové oblasti
• Kooperácia vo výskume a vývoji
•  Posilňovanie vedomia, histórie a  eu-

rópskeho kultúrneho dedičstva
•  Kultúrna a  vzdelávacia výmena mla-

dých Európanov
• Súčasné kultúrne a umelecké praxe
•  Kultúrny cestovný ruch a  udržateľný 

rozvoj kultúry

4B

Vízia/ciele

4A

Aktéri
Identifikácia všetkých subjektov, u ktorých 
sa očakáva realizácia každej konkrétnej 
aktivity v rámci rozvojových oblastí

4C

Kalkulácia a financovanie
Kalkulácia finančných nákladov a  identifi-
kácia zdrojov na realizáciu aktivít

4D

Branding
•  Jasné pochopenie základnej identity 

a hodnoty značky
•  Logomanuál značky s  pokynmi na jej 

použitie
•  Stratégia značky na interné a  externé 

použitie
•  Bohatá kombinácia grafických kompo-

nentov, ktoré zdôrazňujú význam kaž-
dého z nich.

5A

Fyzická historická/ 
pútnická cesta

2B

Virtuálna cesta na 
špecifickú tému

2C

TÉMA

Hmotné dedičstvo
Identifikácia záujmových lokalít vychádza-
júcich z  definovanej témy: archeologické 
náleziská, archeoparky, sakrálne stavby 
a pútnické miesta so silnou Cyrilo-metod-
skou tradíciou atď.

3A

Nehmotné dedičstvo
Slovanské jazyky, literatúra, liturgie, hla-
holika, tradície, folklór atď.

3B

KULTÚRNE DEDIČSTVOSIEŤ

CERTIFIKÁCIA KULTÚRNEJ CESTY RADY EURÓPY

ZNAČKAVIACROČNÝ PLÁN 
ROZVOJA

2A
Príbeh kultúrnej identity 
slovanských krajín
Príbeh Cyrila a Metoda, ktorý stále pokra-
čuje, je príbehom kultúrnej identity Slova-
nov, takže je to príbeh veľkej časti Európy. 
Prínos misie v  slovanskom jazyku a  lite-
ratúre nie je možné oddeliť od príspevku 
k budovaniu kresťanskej kultúrnej identity.
Podľa odporúčaní Európskeho inštitútu 
kultúrnych ciest by Cyrilo-metodská cesta 
nemala stavať primárne na pútnictve, ale 
prezentovať sa ako kultúrna cesta.
Tematické vymedzenie cesty musí dosia-
hnuť medzinárodný konsenzus všetkých 
členských krajín zapojených do siete Cy-
rilo-metodskej cesty.

LOGICKÝ RÁMEC PRE ÚSPEŠNÚ  
CERTIFIKÁCIU CYRILO-METODSKEJ CESTY
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Strategická oblasť Oblasť činnosti Opatrenia

1.  Tvorba európskej 
siete

1.1  Územná pôsobnosť združenia 
EKSCM a spolupráca

1.1.1  Vytvoriť podmienky pre členstvo samospráv, neziskových subjektov a podnikateľských subjektov, ktorí svojou atraktivitou a ponukou 
podporia rozvoj Cyrilo-metodskej cesty

1.1.2 Spustiť aktívny nábor nových členov združenia EKSCM zo súkromného sektora, samospráv a sektora služieb do združenia EKSCM

1.1.3 Zintenzívniť spoluprácu s členmi a zamerať ju na konkrétne rozvojové projekty

1.2 Servis členom združenia EKSCM

1.2.1 Jasne definovať priority činnosti združenia na každý rok vo väzbe na koncepčné dokumenty združenia a odsúhlasiť členov cesty

1.2.2 Spracovať motivačnú ponuku členských (a nečlenských) benefitov a pravidelne ju rozširovať o nové možnosti

1.2.3 Adekvátne k rozširovaniu členskej základne rozširovať personálne kapacity združenia EKSCM

1.2.4  Prehodnotiť a vytvoriť návrh udržateľného modelu riadenia medzinárodného združenia (vznik národných koordinátorov združenia 
EKSCM – zmena organizačnej štruktúry)

1.3  Public relations (PR) združenia 
EKSCM

1.3.1 Zaviesť pravidelné stretávanie s partnermi

1.3.2 Viesť databázu členov a ďalších partnerov a vydávať pravidelný bulletin o činnosti združenia EKSCM

1.3.3 Budovať pozitívny vzťah verejnosti k Cyrilo-metodskej ceste

2.  Definovanie 
európskej témy

2.1 Tematické a územné vymedzenie

2.1.1  Definovať prioritu tematického zamerania Cyrilo-metodskej cesty – dominantná téma stanovená kultúrnym dedičstvom a prepojenie 
s ďalšími podtémami

2.1.2 Definovať význam témy v histórii európskych krajín a civilizácií a význam pre súčasnosť v kontexte kultúrnych hodnôt Rady Európy

2.1.3 Stanoviť európsky pôvod témy a spoločných hodnôt, ktoré zvyšujú porozumenie európskeho kultúrneho pojatia

2.2 Podpora Vedeckého výboru

2.2.1  Prehodnotiť doterajšie obsadenie členov Vedeckého výboru – obsadenosť iba odborníkmi z akademickej sféry (archeológia, história, 
slavistika atď.)

2.2.2 Definovať hlavnú a rozhodujúcu ročnú „tému“ Cyrilo-metodskej cesty na tri roky dopredu, ktorá bude predmetom výskumu

2.2.3 Prispieť združeniu EKSCM k úspešnej certifikácii Radou Európy a následné naplňovanie z nej vyplývajúcich záväzkov

2.3 Vedecké štúdie 2.3.1  Odôvodniť potenciál Cyrilo-metodskej cesty ako perspektívneho produktu medzinárodného kultúrneho cestovného ruchu založeného na 
cyrilo-metodskom a rano-stredovekom dedičstve

3.  Identifikácia 
hmotného 
a nehmotného 
dedičstva

3.1 Hmotné prvky
3.1.1 Jasne definovať prvky hmotného dedičstva Cyrilo-metodskej cesty (monumentálne a fyzické pozostatky kultúr)

3.1.2 Vytvoriť zoznam kultúrnych pamiatok Cyrilo-metodskej cesty

3.2 Nehmotné prvky
3.2.1 Jasne definovať prvky nehmotného dedičstva Cyrilo-metodskej cesty (tradičné znalosti, miestne zvyklosti a kultúrne priemysly)

3.2.2 Vytvoriť zoznam nehmotného dedičstva Cyrilo-metodskej cesty

3.3 Strategické lokality

3.3.1 Identifikovať ďalšie strategické lokality Cyrilo-metodskej cesty rozdelené na archeologické/stredoveké, sakrálne a iné pamiatky

3.3.2 Prezentácia strategických lokalít Cyrilo-metodskej cesty

3.3.3 Vytvoriť informačný servis strategických lokalít Cyrilo-metodskej cesty
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Strategická oblasť Oblasť činnosti Opatrenia

4.  Koordinácia 
spoločných aktivít 
v piatich rozvojových 
oblastiach

4.1 Kooperácia vo výskume a vývoji

4.1.1 Vytvoriť pracovnú skupinu / projektový tím zaoberajúci sa kooperáciou vo výskume a vývoji

4.1.2 Podpora výskumu v oblasti archeológie, histórie, architektúry a kultúrneho dedičstva

4.1.3  Podpora organizácie odborných vedeckých akcií týkajúcich sa štúdie dedičstva, najmä cyrilo-metodského dedičstva, workshopy o štrukturálnych prvkoch architektonického dedičstva, 
analýza kultúrnohistorického prostredia v členských regiónoch ako príprava na ďalšie činnosti na ceste

4.1.4 Podporovať spracovania vedeckých publikácií a výskumných prác zameraných na dopad cyrilo-metodskej misie na regióny a národy a vytváranie ich identity

4.1.5 Organizovať študijné návštevy, aby sa členovia, a dokonca aj kandidáti mohli navzájom zoznamovať a zdieľať know-how a skúsenosti, nadviazať kontakty a príležitosti na nadväzovanie kontaktov

4.2  Posilňovanie vedomia, histórie 
a európskeho kultúrneho 
dedičstva

4.2.1 Vytvoriť pracovnú skupinu / projektový tím zaoberajúci sa posilňovaním vedomia, histórie a európskeho kultúrneho dedičstva

4.2.2 Riadiť a podporovať projekty zamerané na obnovu a zachovanie kultúrnych, náboženských, archeologických a historických pamiatok

4.2.3 Identifikovať predmety kultúrneho dedičstva (napr. v tanci, tradičnej hudbe, náboženských slávnostiach, odeve, architektúre atď.)

4.3  Kultúrna a vzdelávacia výmena 
mladých Európanov

4.3.1 Prepojiť siete vzdelávacích inštitúcií podporujúcich mobilitu európskej mládeže, najmä stredných škôl, univerzít a prípadne aj ďalších vzdelávacích a vedeckých inštitúcií

4.3.2 Podporiť rozvoj neformálneho vzdelávania, kultúrne a vzdelávacie aktivity

4.3.3 Vytvárať ponuky pre európsku mládež

4.4  Súčasné kultúrne a umelecké 
praxe

4.4.1 Vytvoriť pracovnú skupinu / projektový tím zaoberajúci sa súčasnými kultúrnymi a umeleckými praxami

4.4.2  Podporovať umelecké projekty určené na vytvorenie silnejšieho spojenia medzi dedičstvom a súdobou kultúrou, či už patrí do oblasti výtvarného umenia, divadelného umenia, tvorivých 
remesiel, architektúry, literatúry, alebo akejkoľvek inej formy kultúrneho prejavu

4.4.3 Nadviazať paneurópsky kultúrny dialóg zdieľaním skúseností a znalostí umeleckého vyjadrenia, študijnými pobytmi, stálymi a putovnými výstavami

4.4.4 Podporovať moderné, súčasné umenie a jeho využitie na interpretáciu historických zdrojov modernému publiku

4.5  Kultúrny cestovný ruch 
a udržateľný rozvoj kultúry

4.5.1 Vytvoriť pracovnú skupinu / projektový tím zaoberajúci sa kultúrnym cestovným ruchom a udržateľným rozvojom kultúry

4.5.2 Navrhnúť a vyznačiť medziregionálne trasy, aby turisti mohli objaviť miesta spojené s cyrilo-metodskou históriou a dedičstvom

4.5.3 Identifikovať konkrétne miesta, destinácie a kultúrne miesta a pasportizovať infraštruktúru služieb a dostupnosť

4.5.4 Podpora a zasieťovanie výrobcov typických miestnych (gastronomických aj remeselných) produktov pozdĺž trás

4.5.5 Zapojiť cestovné organizácie a agentúry do tvorby produktov kultúrneho cestovného ruchu Cyrilo-metodskej cesty na rôznych úrovniach rozvoja

4.5.6  Vytvoriť systém fungovania a zavedenia pútnických pasov a pamätných listov pozdĺž značených trás Cyrilo-metodskej cesty v spolupráci s vybranými kontaktnými miestami (infocentrá, 
návštevnícke centrá a i.)

4.5.7 Posilniť identitu značky Cyrilo-metodskej cesty

4.5.8 Vytvoriť špeciálny turistický web na prezentáciu vytvorených produktov cestovného ruchu Cyrilo-metodskej cesty

4.5.9 Komunikáciu Cyrilo-metodskej cesty pomocou moderných marketingových nástrojov zamerať na pútavý „storytelling“

4.5.10 Spracovať imidžové video a krátke produktové a segmentačné videá na šírenie v online prostredí

5.  Spoločná  
viditeľnosť cesty

5.1 Značka
5.1.1 Členovia a partneri Cyrilo-metodskej cesty využívajú pravidlá pre prácu s logom (logomanuál) v komunikačných materiáloch

5.1.2 Logomanuál je spracovaný vo všetkých mutáciách európskych do zapojených Cyrilo-metodskej cesty

5.2 Označovanie
5.2.1 Vytvoriť manuál pre jednotné fyzické označovanie trás, turistických lokalít, kultúrnych miest, historických budov a miest spojených s Cyrilo-metodskou cestou

5.2.2 Vytvoriť štandardizovanú príručku pre jednotnú tvorbu tlačovín, informačných panelov a pod.
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MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA – PUTOVANIE 
PO TRASÁCH CYRILO-METODSKEJ CESTY
Vízia:

Cesta po stopách Cyrila a  Metoda je úspešná 
európska kultúrna cesta navštevovaná do roku 
2025 tisícmi cestovateľov, pútnikov či turistov. 
Projekt na území Česka a Slovenska je prvou fázou 
európskeho projektu.  

Aktivity v najbližšom období 2019/2020 sa sústre-
dia najmä na položenie stabilných základov, aktivity 
v ďalších rokoch (2020 – 2024) už budú stavať na 
týchto základoch. Nasledujúci vývoj bude záležať aj 
na spolupráci s členmi a inými partnermi združenia, 
najmä s ohľadom na stabilné financovanie rozvoja 
cesty mimo ad hoc projektových výziev. 

V  prvom období je nutné vytvoriť a  otestovať 
základnú ponuku pilotných produktov bez účasti 
touroperátorov a nastoliť pevný poriadok v med-
zinárodnom manažmente pri jednotnom označo-
vaní trás a  tvorbe produktov. Je nutné skvalitniť 
komunikáciu dovnútra v rámci partnerskej siete aj 
komunikáciu von smerom k návštevníkom. Až po 
zvládnutí týchto úloh je možné v druhom období 
pristúpiť k  marketingu pilotných produktov, do-
končeniu produktovej ponuky a príprave cielenej 
marketingovej komunikácie.

www.putujmebezhranic.cz, foto: Martin Peterka
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Časť A
zaoberá sa aspektmi „vybrať,  
zdokumentovať a hodnotiť“

A1.  Geografické vymedzenie
A2.   „Tematické“ vymedzenie územia
A3.   Prehľad iniciátorov/stakeholderov
A4.  Analýza turistickej ponuky
A5.   Analýza turistického dopytu
A6.  SWOT analýza

Časť B 
zaoberá sa aspektmi „definovať 
a pasportizovať“ trasu/-y

B1.  Identifikácia/vytýčenie trás
B2.  Identifikácia lokalít

Časť C
zaoberá sa aspektmi „navrhnúť 
a fázovať“

C1.  Ciele a stratégie
C2.  Plánovanie

Analytická časť Trasy CM cesty Strategická časť

A B C

NÁSTROJ NA SPRACOVANIE AKČNÝCH 
PLÁNOV (METODIKA/ŠABLÓNA)
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Téma / vymedzenie územia

Sledovaná oblasť sa rozprestiera prednostne 
v okresoch Trnava, Skalica, Senica, Hlohovec, Pieš-
ťany a Galanta s výraznými možnosťami na využitie 
turistického a  kultúrneho potenciálu Trnavského 
samosprávneho kraja. Prírodné bohatstvo je tvorené 
regiónom Záhoria, Malými Karpatmi, povodiami vý-
znamných vodných tokov a vodných diel. 
   
Ústrednou myšlienkou tematického vymedzenia Cy-
rilo-metodskej cesty je život, pôsobenie a odkaz sv. 
Cyrila a sv. Metoda, s čím súviselo najmä šírenie vz-
delanosti, náboženstva, kultúry, ako aj rozvoj spolo-
čenskej a politickej organizácie dotknutého územia.

Cyrilo-metodská cesta vytvára priestor na formova-
nie troch významných podtém:

1. Viera a náboženstvo

Púte nesúce odkaz vierozvestov, ako aj tradície 
majúce pôvod v kresťanstve, strategické lokality na 
sledovanom území.

2. Vzdelanie, kultúra a umenie

Historické lokality primárne, resp. sekundárne 
súvisiace s  veľkomoravským obdobím a  ich tradíci-
ami (Kostol sv. Margity Antiochijskej v  Kopčanoch, 

Ducové-Kostolec, Smolenice – hradisko Molpír, 
Majcichov  – hradisko, hrad Branč, Bazilika Sedem-
bolestnej Panny Márie v  Šaštíne-Strážach, Bazilika 
svätého Mikuláša v Trnave, Trstín-Hájiček), pamätné 
miesta (izby, fary, rodné domy) národných buditeľov, 
ktorí vo svojich dielach čerpali z  veľkomoravskej 
a cyrilo-metodskej tradície a ktoré je možné navštíviť: 
Jozef Miloslav Hurban (Hlboké), František Víťazoslav 
Sasinek (Skalica), Ján Hollý (Borský Mikuláš, Dobrá 
Voda), Juraj Fándly (Naháč), Ivan Krasko (Piešťany), 
Ján Palárik (Majcichov). 

3. Hľadanie identity

Historický výskum, skúmanie historických prvkov 
regiónu s  cieľom ozrejmiť význam hradísk, odkazy 
na tradície, remeslá, architektúru a  spôsob života 
v období Veľkej Moravy: kniežacie sídla (Kopčany – 
Mikulčice), mocenské centrá (Ducové-Kostolec), 
Strážne a  hospodárske funkcie (Brodské-Veleš, 
Majcichov, Moravany, Podbranč – Starý hrad, Praš-
ník – Dvůr u Fajnorov, Smolenice – hradisko Molpír, 
zámok Hlohovec), doplňujúce autentické exponáty 
umiestnené v lokálnych a regionálnych múzeách.

Spolupráca

Projekt reaguje na potrebu zaviesť systematický 
prístup k  rozvoju Cyrilo-metodskej cesty so zame-
raním na kľúčovú spoluprácu s odborníkmi z  verej-

ného a  súkromného sektora: subjekty regionálnej 
a  miestnej samosprávy, organizácie cestovného 
ruchu (OOCR, KOCR a  pod.), výskumné inštitúcie, 
kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie a pod.), vzdeláva-
cie inštitúcie (univerzity, školy, osvetové strediská), 
subjekty vyvíjajúce aktivity pre voľnočasové vyžitie 
obyvateľstva (zastrešujúce organizácie pre turistov 
a cykloturistov), farské úrady a cirkevné obce, posky-
tovatelia služieb.

AKČNÉ PLÁNY CYRILO-METODSKEJ CESTY 
– TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

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

Kopčany – Holíč – Skalica – Podbranč, Majer (možnosť 
napojenia na Juhomoravský kraj),

body záujmu na území TTSK: Kostol sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch, Rotunda sv. Juraja v Skalici, Holíčsky zámok,

Kopčany – Holíč – Radošovce – Senica,

Doľany – Trnava – Šúrovce – Hlohovec – Piešťany (možnosť napojenia na Nitriansky samosprávny kraj),

body záujmu na území TTSK: Bazilika svätého Mikuláša v Trnave, hradisko Majcichov, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda 
v Drahovciach, Kostol sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch,

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

body záujmu na území TTSK: Bazilika Sedembolestnej Panny 
Márie v Šaštíne-Strážach, Kostol sv. Cyrila a Metóda v Senici,

Podbranč, Majer – Brezová pod Bradlom – Dobrá Voda – 
Trstín – Doľany (možnosť napojenia na Bratislavský a Trenči-
ansky samosprávny kraj),

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

Piešťany – Ducové – Bojná (možnosť napojenia na Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj),

body záujmu na území TTSK: Ducové-Kostolec.
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1b)
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4)
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AKČNÉ PLÁNY CYRILO-METODSKEJ CESTY 
– MAS BUCHLOV

Územie juhovýchodnej Moravy je krajinou slnka aj 
úrodných rovín, tiahnucich sa po prúde rieky Moravy, od 
východu stráženou hrebeňmi Bielych Karpát a zo západu 
uzatvorenou chřibskými lesmi. Krajinou, kde ľudia utvárajú 
jej ráz, naplnenou krásou prírody, tradícií a zvykov. Široký 
Dolnomoravský úval v  okolí rieky Moravy bol pre svoje 
príhodné klimatické podmienky kontinuálne osídlený od 
poslednej doby ľadovej. Na konci staroveku, v  období 
od 6. do 9. storočia, sa oblasť Pomoravia stala centrom 
slovanského osídlenia Veľkomoravskej ríše, cez ktoré 
viedla významná obchodná cesta prepájajúca územie so 
Stredomorím.

Cieľom akčného plánu je zaviesť systematický prístup do 
rozvoja Cyrilo-metodskej cesty ako zásadnej podmienky 
fungovania európskej kultúrnej cesty, ktorý povedie 
k trvale udržateľnému rozvoju tohto zámeru. Základ bude 
tvoriť spolupráca partnerov a viacodborových odborníkov 
so zapojením miestnych obyvateľov a  ďalej subjektov 
verejného a súkromného sektora, ktorých prioritou bude 
podpora podnikania, investícií a rozvoja cestovného ruchu 
v  danej lokalite. Týka sa to nielen projektu Partnerstvo 
a aktívne inštitucionálne siete Cyrilo-metodskej cesty v mo-
ravsko-slovenskom pohraničí, ale aj ostatných subjektov, 
ktorých zámerom je realizovať rozvojové aktivity daného 
územia. Po ukončení projektu bude MAS aj naďalej svoje 
aktivity smerovať k rozvoju partnerskej spolupráce medzi 
partnermi, a to tak na moravsko-slovenskom pomedzí, ako 
aj v ďalších krajinách, ktoré sa hlásia k cyrilo-metodskej tradícii.

Pútny 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. Metoda (Uherské Hradiště) – Velehrad

Trasa: Uherské Hradiště – Staré Město – Modrá – Velehrad
Trasa je vhodná pre pešiu turistiku aj cykloturistiku / náročnosť: nenáročná / dĺžka trasy: 10 km

Hradisko sv. Klimenta (Osvětimany) – Velehrad

Trasa: Hradisko sv. Klimenta – Pod Kazatelnou – Na Pile – Pod Holým kopcom – hrad Buchlov –  
Pod Břesteckou skalou – Břestek/Chabaně – Velehrad
Trasa je vhodná pre pešiu turistiku aj cykloturistiku / náročnosť: stredne náročná / dĺžka trasy: 18 km

Velehrad – Bazilika nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda – najvýznamnejšie pútnické miesto Českej 
republiky, podzemie baziliky s lapidáriom a expozíciou „Martyrion – svedkovia viery 20. storočia“ so zlatou ružou, 
ktorú bazilike venoval pápež Jan Pavol II., Kostol zjavenia Pána, nazývaný tiež Cyrilka.

Staré Město – Pamätník Veľkej Moravy – národná kultúrne pamiatka – v  polohe „Na Valách“ bol vybudovaný 
nad základy cintorínového kostola z 9. st., archeologická lokalita „Na Špitálkách“ – národná kultúrna pamiatka – 
zrekonštruovaný pôdorys veľkomoravského kostola z polovice 9. storočia, v ktorého okolí bolo odkryté pohrebisko.

Osvetimany – Hradisko sv. Klimenta – národná kultúrna pamiatka – veľkomoravské hradisko s odkrytými základmi 
dominantnej cirkevnej stavby, jedno z najstarších pútnických miest v Českej republike. 

Modrá – archeologická lokalita „Na Díle“ – národná kultúrna pamiatka – pozostatky kostola založeného misio-
nármi za čias Veľkej Moravy v 30. a 40. rokoch 9. storočia., Kostol sv. Jána – hypotetická replika veľkomoravského 
kostola z 9. st., ktorého základy sú odkryté v  jeho tesnej blízkosti, Archeoskanzen – predstavuje rekonštruované 
veľkomoravské sídlisko stredného Pomoravia z 9. st.

Uherské Hradiště – archeologická lokalita „Výšina sv. Metoda“ – národná kultúrna pamiatka – pozostatky 
významného cirkevného komplexu z obdobia Veľkomoravskej ríše z prelomu 8. a 9. st., Centrum slovanskej archeo-
lógie – Moravské krajinské múzeum – stála expozícia Sv. Cyril a Metod a počiatky kresťanstva na Morave.

Trasa A

Trasa B

Body záujmu: 

•   Osveta, medializácia a podpora vytvorenia zázemia na cyrilo-
metodskej trase prepájajúcej päť kľúčových miest: Uherské 
Hradiště, Staré Město, Modrá, Velehrad, Osvětimany,

•   vytvorenie doplnkových okruhov turistických trás a podpora 
vytvárania nových atraktivít na trasách a okruhoch v Chřiboch 
a podhorí,

•   podieľanie sa na organizácii kultúrnych, spoločenských, 
historických a vzdelávacích akcií spojených s cyrilo-metodskou 
tematikou,

•   podpora aktivít spojených s posilňovaním povedomia 
o cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii formou programov 
zameraných na výchovu detí a mládeže,

•  podieľanie sa na príprave rozvojových projektov v území, 
•  vytvorenie metodiky tvorby produktových balíčkov,
•  podpora a konzultácie pri vytváraní produktových balíčkov,
•   posilnenie povedomia o cyrilo-metodskom odkaze 

prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, médií, prezentácie 
na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu,  

•  monitoring dotačných titulov,
•   konzultačná činnosť a projektové poradenstvo pri rozvíjaní 

a skvalitnení turistickej infraštruktúry.

Trasy / body záujmu
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AKČNÉ PLÁNY CYRILO-METODSKEJ CESTY  
– NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Téma / vymedzenie územia

Územie dnešného Nitrianskeho kraja a jeho centrum, starobylé mes-
to Nitra, zohrali v dejinách slovenského národa aj Slovenska, jeho 
kultúry a vzdelanosti mimoriadne významnú rolu.

Nitriansky región sa javí ako významný poľnohospodársky, ekono-
mický a kultúrny región s nevšednými historickými pamiatkami a vý-
bornými predpokladmi pre rozvoj cestovného ruchu. Je bohatý na 
prírodné krásy, kultúrnohistorické a duchovné dedičstvo, s mimori-
adne dobrými predpokladmi pre ďalší rozvoj kultúry a kultúrnosti na 
svojom území. Lokality s väzbou na cyrilo-metodskú tradíciu a veľko-
moravské obdobie sa nachádzajú v okresoch Nitra, Topoľčany, Nové 
Zámky a Komárno a spolu s prírodným bohatstvom s vnútrozemskou 
deltou Dunaja majú značný potenciál využiteľný v prospech rozvoja 
kultúrneho a pútnického turizmu v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Ústrednou myšlienkou tematického vymedzenia Cyrilo-metodskej 
cesty v Nitrianskom samosprávnom kraji je tak priblížiť život počas 
Veľkej Moravy a pôsobiť a odkaz sv. Cyrila a sv. Metoda súvisiaci so 
šírením vzdelanosti, náboženstva, kultúry, ako aj rozvoja spoločens-
kej a politickej organizácie dotknutého územia.

NSK sa bude primárne venovať: 

•  Starostlivosti o trasu cesty na svojom území a údržbe jej značenia,
•  označeniu pamiatok, pamätných miest a strategických lokalít a údrž-

be tohto označenia,
•  tvorbe a neustálemu rozširovaniu siete partnerov so vzťahom k téme 

cesty,
•  riešeniu spôsobov financovania údržby a  sprístupnenia pamiatok, 

pamätných miest a strategických lokalít, ako aj vykonávaniu aktivít na 
ich oživovanie,

•  trvalej medializácii, propagácii a  marketingu cesty ako produktu 
turistického a pútnického ruchu na území kraja v spolupráci s ďalšími 
subjektmi budujúcimi aj iné kultúrne a pútnické cesty prechádzajúce 
územím Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Nitriansky samosprávny kraj bude primárne podporovať:

•  Púte a liturgické slávnosti konané na pútnických miestach nesú-
cich odkaz vierozvestov, ako aj tradície majúce pôvod v kresťan-
stve,

•  strategické lokality na sledovanom území,
•  historické lokality primárne, resp. sekundárne súvisiace s veľko-

moravským obdobím a  ich tradíciami (Nitra, Bojná, Nitrianska 
Blatnica, Bíňa, Štúrovo, Mužla, Komárno, Nové Zámky, Močenok),

•  aktivity v lokalitách na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
akými sú napr. odborné semináre a  konferencie zamerané na 
tému cyrilo-metodského dedičstva a  jeho aktuálnosti v  súčas-

nosti, cyrilo-metodské slávnosti v  Nitre, Bojnej či v  Komárne, 
turisticko-edukačné pútnické akcie, múzejné a  archeologické 
expozície v  Nitre a  Bojnej, Leviciach, Topoľčanoch, Nových 
Zámkoch, historické festivaly rano-stredovekého života, festivaly 
kresťanského divadla a koncerty v Nitre, Močenku, Bojnej,

•  historický výskum, skúmanie historických prvkov regiónu 
s  cieľom ozrejmiť význam hradísk, mocenských centier či knie-
žacích sídel, odkazy na tradície, remeslá, architektúru a spôsob 
života v období Veľkej Moravy s využitím autentických exponátov 
umiestnených v  lokálnych a regionálnych múzeách v Nitre, Boj-
nej, Komárne, Nových Zámkoch, Leviciach, Topoľčanoch.

Spolupráca

Nitriansky samosprávny kraj sa zameriava na kľúčovú spoluprácu 
s odborníkmi z verejného a súkromného sektora:
• Subjekty regionálnej a miestnej samosprávy (mestá, obce),
• organizácia cestovného ruchu (NOCR, ROCR),
• výskumné inštitúcie (Archeologický ústav SAV),
• kultúrne inštitúcie (divadlá, múzeá, galéria),
• vzdelávacie inštitúcie (univerzity, školy, osvetové strediská),
•  subjekty vyvíjajúce aktivity pre voľnočasové vyžitie obyvateľstva 

(organizácie pre turistov, cykloturistov, záujmové združenia, kul-
túrne spolky, divadlá, múzeá, osvetové strediská),

• nitrianske biskupstvo, farnosti, cirkevné zbory,
•  poskytovatelia služieb v oblasti gastronómie, hotelierstva, relaxu, 

kultúry, zábavy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Okruh 3: Peší, cyklo, auto, autobus, vlak
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AKČNÉ PLÁNY CYRILO-METODSKEJ CESTY  
– SLOVENSKÝ DOM CENTROPE
Východiská: spracovaná štruktúrovaná 
databáza
• Komplexný pohľad na dostupnú ponuku v regióne,
•  živá knižnica, ktorú využívajú subjekty zodpovedné za 

budovanie a udržovanie kultúrnej cesty.

Strategický cieľ: dosiahnuť kultúrnu spo-
luprácu partnerov a  stakeholderov v  za-
daných rozvojových oblastiach

Pre tvorbu databázy boli určujúce 
faktory:
1.  Jej štruktúru determinuje účel jej využitia,
2.   rozsah obsahu databázy je podriadený geografickému 

kritériu – zachycuje potrebné údaje po definovanej trase 
kultúrnej cesty a jej bezprostredne susediaceho územia,

3.   atraktivita trasy vyžaduje zaradiť medzi miesta záujmu aj 
iné atraktivity, ktoré priamo nesúvisia s  hlavnou temati-
kou, ale svojím významom poskytujú obohacujúci prvok 
pre návštevníka.

Slovenský dom Centrope ako koordinátor rozvoja kultúrnej 
cesty na území Bratislavského kraja sa bude v ďalšom procese 
rozvoja sústrediť v spolupráci so stakeholdermi najmä na ko-
ordináciu spoločných aktivít v piatich rozvojových oblastiach.

1. Kooperácia vo výskume a vývoji

Operatívny cieľ: prenesenie aktuálnych vedeckých 
poznatkov do ďalšieho rozvoja CM cesty a stimulácia 
interdisciplinárneho výskumu medzi členmi a partner-
mi siete. Vedecké workshopy a  projekty (možnosti). 
Vedecké štúdie ozrejmujúce pravdivé informácie zalo-
žené na historických a archeologických faktoch.

Vedecké semináre a  konferencie zaoberajúce sa 
napr. náboženskými, ekumenickými, vzdelávacími, 
kultúrnymi alebo právnymi dopadmi cyrilo-metodskej 
misie v histórii aj súčasnosti. Katalogizácia lokalít cy-
rilo-metodských a rano-stredovekých dedičstiev a his-
torických a bibliografických zdrojov CM dedičstva na 
území Bratislavského kraja.

Zapojenie subjektov: Slovenské národné múzeum, 
Múzeum mesta Bratislava, Pamiatkový ústav m. Bra-
tislava, Malokarpatské múzeum v Pezinku, univerzity

2.  Posilňovanie povedomia o  histórii a  európ-
skom kultúrnom dedičstve

Návrhy projektov pamiatkovej ochrany a obnovy:

Obnova archeologických lokalít – zintenzívnenie vý-
skumných prác na hradisku Neštich a  spopularizo-
vanie získaných vedeckých poznatkov o historickom 
význame lokality vybudovaním expozície priamo na 
mieste.
•  Posúdenie možností vytvorenia archeoskanze-

nu využívajúceho pôvodné remeslá a  materiály 
v niektorej lokalite na území Bratislavského kraja 
(Devín, Svätý Jur, Modra),

•  rozvoj a obnova infraštruktúry – zlepšenie obsluž-
nosti a kvality služieb pre návštevníkov hradu De-
vín – výstavba nového informačného centra.

Podpora kultúrneho dedičstva – prehľad možných aktivít:

• Kalendár akcií v kraji (celoročný) podporujúcich TC,
•  organizácia nových akcií (koncerty, slávnosti, diva-

delné predstavenia, remeselné trhy, …),
•  sieťovanie a propagácia jednotlivých akcií naprieč 

slovenskými krajmi (spoločná vizibilita),
• e-bulletin akcií (raz ročne).Hrad Devín, foto: Martin Peterka
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3.  Kultúrna a vzdelávacia výmena mladých Európanov

•   Prepojiť sieť vzdelávacích inštitúcií podporujúcich 
mobilitu európskej mládeže, najmä stredných škôl, 
univerzít a prípadne aj ďalších vzdelávacích a vedec-
kých inštitúcií,

•   podporiť rozvoj neformálneho vzdelávania, kultúrne 
a vzdelávacie aktivity.

Prehľad možných aktivít:

Letné školy a tábory – tematické, určené deťom hravou 
formou pochopiť cyrilo-metodský odkaz

Vydávanie osvetových publikácií pre deti a mládež – 
pomôcky pre prácu pedagógov a vychovávateľov s mo-
tiváciou rozšíriť záujem o problematiku u detí a mládeže
Vydávanie osvetových publikácií – plánovač výletov – 
pomôcky pre prácu pedagógov

Workshopy a tvorivé dielne v spolupráci so stakehol-
dermi – určené deťom hravou formou pochopiť cyrilo-
-metodský odkaz

4.  Súčasné kultúrne a umelecké praxe

Prehľad možných aktivít:

Podporovať a sieťovať umelecké projekty určené na vy-
tvorenie spojenia odkazu z minulosti po súčasnú moder-
nú tvorbu.

5. Kultúrny cestovný ruch a udržateľný rozvoj kultúry

Operatívny cieľ:

Podporovať rozvoj produktov a  nástrojov kultúrneho 
turizmu CM cesty ako súčasť ponuky destinácie zame-
raných na potenciálne cieľové skupiny a  zaisťovať ich 
propagáciu v  kooperácii s  organizáciami destinačného 
manažmentu.

Možnosti opatrení:
•   Vytvoriť pracovnú skupinu pre rozvoj kultúrneho 

turizmu a udržateľného rozvoja kultúry,
•   zaistiť starostlivosť o  vyznačené turistické trasy 

zaisťujúce prepojenie miest spojených s  cyrilo-me-
todskou históriou a dedičstvom,

•   identifikovať konkrétne miesta v destinácii a paspor-
tizovať infraštruktúru služieb a  dostupnost formou 
aktualizácie vytvorenej databázy,

•   podporovať regionálny produkt cez výrobcov lokál-
nych (gastronomických aj remeselných) produktov 
pozdĺž trasy,

•   zapojiť destinačné organizácie a dotknuté subjekty 
(obce, podnikateľov, NGO) do tvorby produktov 
cestovného ruchu Cyrilo-metodskej cesty,

•   spolupodieľať sa na vytvorení spoločného špe-
cializovaného turistického webu na prezentáciu 
súčasných produktov cestovného ruchu Cyrilo-me-
todskej cesty,

•   komunikáciou Cyrilo-metodskej cesty pomocou 
moderných marketingových nástrojov zamerať na 
pútavý „storytelling“,

•   spracovať audiovizuálne spoty na šírenie v online 
prostredí a  inovatívne zobrazovacie nástroje 
(Augmented Reality, 3D projekcia a pod.),

•   posilňovať identitu značky Cyrilo-metodskej cesty 
v spojení s titulom Kultúrna cesta Rady Európy po 
úspešnej certifikácii.

Dóm sv. Martina, Bratislava, foto: Martin Peterka
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1.  Zámerom akčného plánu je podpora regionálnej iden-
tity a zvýšenie povedomia o historickom a kultúrnom 
dedičstve vybraného územia Juhomoravského kraja. 
Aktivity akčného plánu sú smerované na územie med-
zi obcami Vranov u Brna a Křtiny, ktoré sú prepojené 
značenou trasou Cyrilo-metodskej cesty. Celé záujmo-
vé územie sa nachádza v rámci hraníc CHKO Moravský 
kras, v území historicky nazývanom Moravské Švajčiar-
sko. Zámer akčného plánu je realizovaný organizáciou 
jednodenného komentovaného putovania po trase 
Cyrilo-metodskej cesty. Výklad k jednotlivým zastave-
niam budú zaisťovať odborníci na témy spojené s his-
tóriou, kultúrnym aj prírodným dedičstvom územia. 

2.  Realizácia akčného plánu vyžaduje úzku spoluprá-
cu zapojených subjektov – Mendelova univerzita 
v  Brne, Dom prírody Moravského krasu, Technické 
múzeum Brno, Moravské krajinské múzeum, zámok 
Křtiny, farnosti, obce a ďalší partneri na trase cesty.

3.  Trasa medzi Vranovom u Brna a Křtinami je dlhá 15 
km s prevýšením 400 m.

Vranov u Brna – Paulínský klášter, kostel Narození Pan-
ny Marie a  rodová hrobka kniežat z  Lichtenštejna, vý-
znamné pútnické miesto, ktoré je známe vďaka legende 
o zázračnom zjavení Panny Márie v hlbokých lesoch pri 
Novom Hrade v blízkosti Vranova.

AKČNÉ PLÁNY CYRILO-METODSKEJ CESTY  
– MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Adamov – Kostel sv. Barbory s  gotickým Světelským 
oltárom z rokov 1516 – 1525, od roku 2010 národná kul-
túrna pamiatka ČR.

Stará huť u  Adamova – národná kultúrna pamiatka, 
hutnícky komplex s  pecou Františkou a  vnútornou aj 
vonkajšou expozíciou venovanou vývoju železiarstva 
v  regióne, predstavenie života prvých Slovanov (akcie 
Technického múzea: „Slovania na Starej hute“, „Experi-
mentálne tavby v replikách rano-stredovekých železiar-
skych kusových pecí“).

Jaskyne Josefovského a  Křtinského údolia – Já-
chymka, Býčí skála a Kostelík, oblasť s množstvom histo-
rických a prírodných atraktivít so vzácnymi druhmi spolo-
čenstiev Moravského krasu.

Křtiny – pútnický barokový Kostol Mena Panny Márie 
podľa návrhu architekta Jana Blažeja Santiniho Aichla 
„Perla Moravy“ s Mariánskou pútnickou tradíciou siaha-
júcou do 13. storočia, zámok Křtiny s parkom a súsoším 
sv. Cyrila a Metoda, křtinská kostnica, podľa legendy boli 
v blízkom „Údolí krstu“ (Křtinskom údolí – Vallis baptismi) 
krstení pohania po príchode kresťanstva na Moravu.

Body záujmu:

Pútnické miesto Křtiny, foto: Martin Peterka
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PLÁNOVANÉ 
AKTIVITY

•    Organizované, komentované putovanie po trase Cyrilo-
metodskej cesty medzi Vranovom u Brna a Křtinami bude 
realizované v jarnom a jesennom termíne. Jednodenné 
putovanie bude otvorené širokej verejnosti všetkých 
vekových skupín. Účastníci jednodenného putovania 
budú môcť pokračovať v ďalších dňoch individuálne po 
značenej trase zo Křtin na Velehrad,

•   odborný výklad zaistený pracovníkmi zapojených 
organizácií sa zameria na témy histórie územia od 
poslednej doby ľadovej po súčasnosť, ďalej na prírodné 
zaujímavosti, súvislosti medzi prírodným a kultúrnym 
dedičstvom, historické využitie územia so zameraním na 
aktivity prvých Slovanov, históriu a súčasnosť pútnických 
miest,

•   odbornú časť putovania doplnia praktické ukážky 
Moravského krajinského múzea („Slovania na Starej 
hute“ / „Experimentálne tavby v replikách rano-
stredovekých železiarskych kusových pecí“) a súčasťou 
celého tematického putovania bude ochutnávka 
dobových jedál a regionálnych produktov.

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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PILIER 4 CIELENÁ PROPAGÁCIA

   SKLADACIA MAPA ZÁUJMOVÝCH LOKALÍT CYRILO-METODSKEJ CESTY
Vydaná tlačovina obsahuje mapu s ilustračnými obrázkami 48 záujmových lokalít Cyrilo-metodskej cesty  
v česko-slovenskom pohraničí vrátane ich popisu na druhej strane.



36 I PARTNERSTVO CMC

ONLINE DATABÁZA ZÁUJMOVÝCH LOKALÍT 
CYRILO-METODSKEJ CESTY

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY

www.cyril-methodius.cz/lokality

SAKRÁLNE LOKALITY



Nitrianska BlatnicaKrálův stůl, Velehrad

Hradisko Valy, Bojná

Pamätné listy

Nitriansky hrad, Nitra

Veľkomoravská zbroj

Veľkomoravská keramika
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CYRILO-METODSKÁ 
CESTA 

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

Hrad Beckov, Beckov



CYRILO-METODSKÁ 
CESTA 

ZA PRÍBEHOM KULTÚRNEJ  
IDENTITY SLOVANSKÝCH KRAJÍN




