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ÚVOD

Pracovní a metodické listy Cesta za písmem s Hlaholníčkem si kladou za cíl 
rozšířit tvůrčím způsobem výuku na základních školách a dalších místech, kde 
probíhají edukační programy o Velké Moravě, odkazu sv. Cyrila a Metoděje a pís-
mu. Jde například o  archeologické lokality, muzea, střediska mládeže či další 
volnočasová zařízení. Materiál slouží především k rozvoji výtvarného vnímání.

Nad rámec běžné školní výuky vybízejí zábavnou formou pomocí postavy blízké 
dětem – Hlaholníčka – k tvůrčí práci, zejména s písmem hlaholice. Hlaholice je 
písmo, které v době Velké Moravy sestavil Konstantin (Cyril) pro zápis jazyka – 
staroslověnštiny. Vytvoření písma mělo zásadní význam pro rozvoj vzdělanosti, 
kultury a víry v mnoha evropských zemích.

Pracovní listy jsou určené pro dobrovolné rozšíření výuky na základních nebo 
základních uměleckých školách, ve volnočasových zařízeních či na památkách, 
které mají k  tématu blízko. Nejmladší věkovou kategorií, pro kterou jsou 
pracovní listy určeny, jsou žáci 4. třídy ZŠ, kteří již mají ve výuce zařazeno 
téma Velké Moravy. Díky elektronické verzi si materiál mohou stáhnout i další 
zájemci. 

Listy obsahují kromě běžných hravých úkolů s písmem či jazykem také tři speciální 
tvůrčí úkoly. Ty pro děti připravili umělci působící v moravsko-slovenském pří-
hraničí, kteří ve své tvorbě pracují s živým cyrilometodějským odkazem. Jejich 
kreativní výzvy jsou seřazené od nejjednodušší (malba vitráže) po nejsložitější 
(gravírování skla). Úkoly a  výzvy byly ověřené na  základních školách během 
workshopů se žáky 4. tříd a jsou realizovatelné. Listy slouží také jako inspirace 
pro jinou tvůrčí práci s písmem, jazykem či kulturní tradicí. 

Úkoly pro děti jsou označeny písmenem Ú ve žlutém kolečku.   

Metodické listy poskytují učitelům a jiným lektorům metodickou podporu při 
práci s pracovními listy. Obsahují vysvětlení tematiky, úkolů, alternativních po-
stupů a správná řešení.

Charakteristika pracovních a metodických listů:

Cílová skupina: 
    Základní škola 1. stupeň 
    4. a 5. ročník 

Cíl výchovy a vzdělávání: 
    Zábavnou formou podnítit žáky k tvořivému myšlení,  
    logickému uvažování a k řešení problémů.
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Metodický postup: 
    Vypracování pracovních listů podle instrukcí samo- 
    statně nebo s pomocí pedagoga či rodiče. Pro realizaci  
    kreativních výzev (pracovní listy 11–16) doporučujeme  
    asistenci pedagoga, lektora nebo rodiče.
 
Vzdělávací oblasti a průřezová témata: 
    Člověk a společnost
    Umění a kultura

Klíčové kompetence: 
    • kompetence k učení 
    • kompetence k řešení problémů
    • kompetence komunikativní

Pracovní a metodické listy jsou výstupem jednoletého přeshraničního projektu 
Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic, do kterého se za-
pojili umělci, pedagogové a žáci ZŠ z obou stran česko-slovenské hranice. Vznik-
ly v roce 2023 při příležitosti 1160. výročí příchodu Konstantina a Metoděje 
na Velkou Moravu.
    

4



HLAHOLNÍČEK (pracovní list 1)

Cíl 
Žák se seznámí s postavou, která jej bude provázet pracovními listy.  

Postup 
Žák si přečte krátký text a seznámí se s průvodcem – postavou Hlaholníčka – a se 
základními informacemi o hlaholici – písmu Slovanů. 

Hlaholice je uměle vytvořené písmo, které přinesli na Velkou Moravu v r. 863 
Konstantin a Metoděj. Název písma pochází od slova hlahol (= zvuk, hlas, mluva, 
řeč). Na tomto místě je vhodné seznámit žáky s tím, že Konstantin a Cyril jsou 
dvě jména pro tutéž osobu. Jméno Cyril přijal Konstantin jako řeholní jméno až 
před svou smrtí v Římě. 

Úkolem žáka je vybarvit postavy podle barevných obrysů různými barvami.

Řešení 
Žáci si mohou provést kontrolu omalovánky sami – barevná vizualizace ob-
rázku je v pracovních listech na zadní straně obálky, kde tvoří obrazovou část 
pohlednice.
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VLASTNÍ ORIGINÁLNÍ PÍSMO (pracovní list 2)

Vlastní písmo nemusí vycházet z latinské abecedy či hlaholice, může být zcela 
originální (např. obrázkové). Žák může také vytvořit vlastní verzi (modifi kaci) 
latinské abecedy. Jako pomůcka slouží latinská abeceda na PL 6.

Cíl
Žák rozvíjí svou kreativitu při vytváření vlastního originálního písma.

Postup 
Žák si na základě vlastní představivosti vytvoří svoje originální písmo nebo svoji 
originální verzi latinské abecedy. Může v tomto novém písmu napsat slovo nebo 
krátkou větu.

Řešení 
Úkol nemá jedno správné řešení, řešení je variantní.
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CESTA ZA PÍSMEM (pracovní listy 3 a 4)

Cíl
Žák si obohatí poznatky o Konstantinu a Metodějovi a jejich cestě za písmem. 
Zopakuje si základní vědomosti o Velké Moravě a rozšíří si je.

Postup
Žák čte text a doplňuje pojmy do textu na místa vyznačená tečkami z uvedené 
nabídky. S učitelem mohou rozebrat 9. století z hlediska časové osy.

Řešení
Příběh prvního písma Slovanů začíná v 9. století. Tehdejší kníže Moravanů Mojmír 
přijal nové náboženství – křesťanství. Byl to velmi odvážný krok, jeho předkové byli 
totiž pohané – vyznávali více bohů, kteří ovládali živly. S novou vírou souvisí nové sva-
tyně – kostely. První kostely měly půdorys ve tvaru kruhu – rotundy, nebo obdélníku 
s půlkruhem – baziliky.
Mojmírův nástupce Rastislav si přál, aby prostý lid defi nitivně zavrhl staré bohy 
a křesťanství porozuměl i srdcem. Požádal papeže o vyslání „moudrých mužů, kteří by 
boží jazyk přeložili do jazyka prostého, nebo prostý lid naučili jazyku božímu“. Papež 
ale žádosti nevyhověl.
Rastislav tedy vyslal svoje poselstvo do Byzantské říše. Byzantský císař potřeboval Slo-
vany jako spojence, proto vyhověl a poslal na Velkou Moravu své dva nejlepší diploma-
ty: Konstantina a Metoděje. Ti nejprve vytvořili pro Slovany jazyk staroslověnštinu 
a k němu vzápětí jednotné písmo hlaholici.
Ta byla na svou dobu velmi moderní, protože každá hláska měla svůj znak. S pomocí 
nového písma přeložili do nového jazyka Bibli. Kníže Rastislav měl radost, když bratři 
přišli na Velkou Moravu v roce 863. Učili víru a vybrali nové kněží z řad Velkomorava-
nů. Křesťanství se šířilo.
Když papež viděl, jaké výsledky bratři mají, povolil užívání staroslověnštiny. Metoděje 
povýšil na arcibiskupa Moravy a Panonie. Konstantin bohužel vážně onemocněl. Před 
smrtí vstoupil v Římě do kláštera, kde přijal jméno Cyril.
Metoděj na Velké Moravě šířil křesťanství až do své smrti roku 885. Pak byla na Velké 
Moravě staroslověnština při bohoslužbách zakázána. Učedníci se rozešli po slovan-
ských zemích a jen díky tomu učení soluňských bratrů nezaniklo.
Na jeho základech dnes stojí moderní slovanské jazyky. A po hlaholici se na počátku 
10. století vyvinulo nové písmo – cyrilice. Tu používá řada slovanských zemí dodnes. 
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HLAHOLICE (pracovní list 5)

Cíl
Žák se seznámí s písmem hlaholice. Hlaholice je velmi složité a zdobné písmo, 
které sestavil Konstantin na základě svých širokých znalostí tehdejších jazyků 
a písem. 

Postup
Žák srovnávací metodou porovná hlaholici na PL 5 s latinkou na PL 6. Následně 
objevuje podobnosti a rozdíly těchto dvou soustav.

Ve druhém úkolu luští nápisy v hlaholici na oděvech postav na PL 1.

Řešení
Srovnávání hlaholice a latinské abecedy: 
 • Soustavy se liší pořadím písmen.
 • Některé znaky v hlaholici a v latinské abecedě (V, E) jsou si podobné.
 • Hlaholice neobsahuje písmeno H (používalo se místo něj G), ani Q, W, X.
 • Některé znaky se v hlaholici vyskytují vícekrát (I, CH), a sice kvůli aspek-
    tům fonetické výslovnosti staroslověnštiny. 

Luštění nápisů v kresbách na PL 1: 

SV. CYRIL – HLAHOLNÍČEK – SV. METODĚJ

Rozšiřující poznámky k hlaholici

V pracovních listech na PL 5 je uvedena zjednodušená verze hlaholice, která neobsahuje všechny původní 
znaky vytvořené v 9. století. 

V hlaholici je jiný pořádek písmen (názvy sestav: abeceda dle čtení prvních písmen latinky: á, bé, cé, dé 
a azbuka dle čtení prvních písmen hlaholice: az, buky).

Hlaholice se při psaní zarovnává na vrchní linku, nikoliv na spodní jako latinka.

Oproti latince obsahuje hlaholice některé zvláštní znaky (měkké, nosovky), které ve zjednodušené verzi 
v pracovních listech neuvádíme.

Znaky hlaholice mají také číselný a slovní význam (je to tedy i číselná soustava).

Konstantin údajně vymyslel jen první písmeno odkazující na křesťanskou víru – A ve tvaru kříže, ostatní 
písmena vycházela z již existujících druhů písem.

Některé znaky hlaholice obsahují křesťanskou symboliku (A – kříž, Kristus; S – Slovo se stalo tělem; Ě – 
Svatá Trojice).

Hlaholici vytlačila cyrilice, kterou vytvořili žáci sv. Cyrila a Metoděje po zániku Velké Moravy na Balkáně. 
Cyrilice byla pro zápis jednodušší a dosud se používá v různých variacích v některých zemích jihovýchod-
ní Evropy. Hlaholice v hranaté formě se nejdéle používala v Chorvatsku, kde se na školách vyučovala ještě 
ve 20. století. 
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LATINSKÁ ABECEDA (pracovní list 6)

Cíl
Žák použije aktivně hlaholici. Píše nejprve latinkou a potom hlaholicí své jmé-
no, případně i příjmení.  

Postup
Žák napíše své jméno tiskacím písmem na volný řádek v latince a na další řádek 
se jej pokusí napsat v hlaholici podle vzoru na PL 5. Pokud se některé písmenko 
objevuje v hlaholici dvakrát (I, CH), použije ten znak, který se mu líbí více. Pokud 
nenajde písmenko s diakritikou (např. Ř), použije znak pro písmenko bez diakri-
tiky (R). Pokud má ve jméně v latince H, použije v hlaholici G. V případě zájmu 
opakuje stejný postup při psaní příjmení.

Řešení
Úkol nemá jedno správné řešení, řešení je variantní.
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TAJENKY (pracovní list 7)

Stránka vede žáka k  opakování pojmů spojených s  cyrilometodějským dědic-
tvím. Také vede k zamyšlení nad osobnostmi Konstantina a Metoděje a nad cha-
rakterovými vlastnostmi lidí z okruhu žáka.

Cíl
Žák si upevňuje vědomosti o dané tematice při luštění tajenky.

Postup
Žák vyplní prázdná okénka v  křížovkách a  tajenky přepíše pomocí hlaholice 
na PL 5 do hlaholice do sloupců vedle křížovek. Ve třetím úkolu napíše 2–3 lid-
ské kvality či vlastnosti, které oceňuje u svých přátel, spolužáků, sourozenců či 
jiných blízkých osob.

Řešení
 
Křížovka 1:

ŘECKO
CYRILICE
BRATŘI
UČITEL VÍRY
FILOZOF

Tajenka 1: CYRIL
 
• přepis do hlaholice:

  

Třetí úkol vedoucí k zamyšlení má variantní řešení. Kromě kvalit jmenovaných 
ve druhé křížovce se nabízí například: laskavost, veselá mysl, pravdomluvnost, 
vlídnost, vstřícnost, upřímnost, smysl pro humor, cílevědomost, vzdělanost, 
spolehlivost apod.

Křížovka 2:

S K R O M N O S T 
P Ř Á T E L S T V Í 
P R A C O V I T O S T 
M O U D R O S T 
Z D R A VÍ 
T R P Ě L I V O S T 
P Ř E J Í C N O S T

Tajenka 2: METODĚJ 

• přepis do hlaholice: 
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SLOVANSKÉ JAZYKY (pracovní list 8)

Od doby Velké Moravy (raného středověku) se vyvíjelo nejen písmo, ale také ja-
zyky. Mezislovanština je umělý jazyk vytvořený ze slovanských jazyků, který má 
stále více stoupenců. Zajímavé na něm je, že mu všichni lidé hovořící slovanský-
mi jazyky (tedy např. i Češi nebo Slováci) rozumí, aniž by se ho předtím učili. 

Cíl
Žák si uvědomuje souvislosti mezi jazykem a písmem. Poznává a uvědomuje si 
podobnost slovanských jazyků (češtiny, slovenštiny, polštiny, slovinštiny, chor-
vatštiny, bulharštiny, ukrajinštiny, ruštiny aj.).

Postup
Žák se zamyslí nad podobností slova kniha v různých jazycích (slovinsky: knjiga 
– výslovnost kniga, polsky: książka – výslovnost kšiažka, ukrajinsky: knyha – 
výslovnost knyha). Podobně uvažuje o  dalších slovech, která slyšel, například 
na dovolené v zahraničí nebo v médiích, a byla velmi podobná češtině. Poté pře-
čte ukázku z  knihy psanou v  mezislovanštině a  odpoví, zda textu rozuměl, či 
nikoliv.

Řešení

Úkol 1 – Úkol nemá jedno správné řešení, řešení je variantní. Podobně znějící 
slova v různých slovanských jazycích jsou např. srdce, voda, člověk, den. 

Úkol 2:

„Dobrý den,“ řekla liška.

„Dobrý den,“ odpověděl malý princ, který se rozhlížel, ale nic neviděl.

„Jsem tady,“ řekl hlas, „pod jabloní.“

„Kdo jsi?“ řekl malý princ. „Jsi moc hezká.“

„Jsem liška,“ řekla liška.

Ukázka je z knihy Malý princ od francouzského spisovatele Antoina de Saint-
Exupéryho.
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CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA (pracovní list 9 a 10)

Jádrem Velké Moravy bylo území dnešního východu České republiky a  zápa-
du Slovenské republiky. Území částečně* přibližuje mapa na  PL 9 a  10. Strán-
ka informuje o značených pěších trasách Cyrilometodějské stezky, které spojují 
významná místa naší společné česko-slovenské historie a kultury, jako jsou ar-
cheologické památky, sakrální památky apod. Barevné kresby výtvarně znázor-
ňují současnou podobu památek, černobílé kresby jsou výtvarnou vizualizací 
historické rekonstrukce daných památek.

*Poznámka k mapě: Mělo by zde být zahrnuto také území Nitranského a Bratislavského kraje (s významnými 
velkomoravskými centry Bojná, Nitra, Bratislava, Devín apod.), ale pravidla programu INTERREG V-A SK-CZ 
pracují s uznatelným územím příhraničních krajů a prezentovat jiná území neumožňují.

Cíl
Žák aktivně pracuje s mapou, hravou formou poznává Cyrilometodějskou stezku 
a památky podél ní.

Postup
Žák se seznámí s  trasami Cyrilometodějské stezky (žluté linky), sleduje, kudy 
procházejí na moravské straně a kudy na slovenské straně. Vyznačí česko-slo-
venskou státní hranici (přerušovaná čára mezi ČR a SR). Žák si připomene geo-
grafi cké souvislosti (umístění v rámci České a Slovenské republiky, sousedství 
dalších států jako Polsko a Rakousko). Pokusí se najít své bydliště, žije-li na da-
ném území. Místa, která již osobně navštívil, zakroužkuje. Do koleček v mapě 
vepíše číslice uvedené u obrázků památek. Obec Modrá má dva obrázky.
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Řešení
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JOZEF VYDRNÁK – kreativní výzva (pracovní listy 11 a 12)

Cíl
Žák se inspiruje příběhem umělce a je podněcován k tvůrčí aktivitě. Žák se se-
známí s textem o umělci a s obrázky jeho vybraných děl (PL 11). Dále s vitráží 
umělce na PL 12 a podle popsaného postupu vytvoří vlastní vitráž.

Postup
První část úkolu spočívá ve vybarvení obrázku vitráže na PL 12 podle číslic pomo-
cí pastelek či jiných vhodných pomůcek. Druhá část spočívá ve vytvoření vlast-
ního návrhu vitráže z iniciál vlastního jména a příjmení ve vymezeném prostoru 
vpravo na PL 12. Je vhodné si vitráž nejprve předkreslit tužkou (začít iniciálami 
jména), poté zvýraznit linky a nakonec vybarvit. Podle vytvořeného obrázku lze 
také s využitím vhodných výtvarných potřeb udělat vitráž na sklo nebo fólii.

Řešení
Na PL 12 jsou zobrazena písmena hlaholice J a V (jde o iniciály umělce). Po vy-
barvení žlutou barvou vyniknou.
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DANIEL I. TRUBAČ – kreativní výzva (pracovní listy 13 a 14)

Cíl
Žák se inspiruje příběhem umělce a je podněcován k tvůrčí aktivitě. Žák se se-
známí s textem o umělci a s obrázky jeho vybraných děl (PL 13). Výtvarná aktivi-
ta – kreativní výzva na PL 14 je vhodná jako skupinová práce různých věkových 
kategorií za pomoci pedagoga nebo rodiče. 

Postup
Podle návodu na  PL 14 si žák zhotoví za  asistence pedagoga či rodiče sádrový 
reliéf ve tvaru oblíbeného písmene hlaholice. Výsledný reliéf bude mít prostoro-
vý tvar otisků prstů či různých předmětů, které žák otiskne do keramické hlíny 
(a následně zalije sádrou, kterou nechá asi půl hodiny zchladnout a ztvrdnout).
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MILAN OPALKA – kreativní výzva (pracovní listy 15 a 16)

Cíl
Žák se inspiruje příběhem umělce a je podněcován k tvůrčí aktivitě. Žák se se-
známí s  textem o  umělci a  s  obrázky jeho vybraných děl (PL 15). Při výtvarné 
aktivitě – kreativní výzvě na PL 16 je žádoucí pomoc pedagoga nebo rodiče. Gra-
vírování (rytí) skla je technologie, která rozvíjí umělecké i technické dovednosti 
žáků. Tato technika také rozvíjí úctu k materiálu, šetří životní prostředí a ener-
gii, dává příležitost seznámit se s praktickým využitím výsledného výrobku jako 
dárku s  dlouhou životností. Na  fi lozofi cké úrovni má krychle další fi lozofi cké 
a  estetické přesahy, protože se dá přirovnat k  základnímu stavebnímu prvku 
ve společnosti (rodině) i v architektuře, jde o základní tvar. Rytí do skla navíc 
připomíná dobový stilus, kterým se rylo hlaholské písmo na  voskové tabulky 
ve velkomoravském období.

Postup
Žák postupuje za asistence pedagoga či rodiče podle návodu na PL 16. Potřebuje 
fi x, gravírovací sadu a skleněný, neostrý předmět, ideálně kostku či korálek, pří-
padně tenké sklíčko. Předkreslí si tenkým fi xem na sklo libovolné písmeno hla-
holice (např. svůj monogram) a pomocí diamantového hrotu ryje podle šablony 
do skla. Rytý korálek připomíná dobovou ozdobu: tzv. gombík.

Alternativní postup: 
Alternativně lze modelovat korálky, přívěsky, písmena hlaholice apod. ze samotvrdnoucí modelovací 
přírodní hmoty (z papírnictví, schne 24 hod.) nebo ze slaného samotvrdnoucího těsta. Suší se 2 dny a dá 
se dále malovat a lakovat. Výrobky jsou dlouhodobě trvanlivé.

Slané těsto – velikost dílu (kelímku) volíme podle požadovaného množství těsta

2 díly (kelímky atp.) hladké mouky
1 díl (kelímek) soli
1 díl vody (přiléváme postupně)

Vše smícháme v míse a vypracujeme vláčné těsto. Vodu přidáváme, když se nám těsto zdá suché. Ne-
mělo by se drobit. Pokud je těsto příliš vlhké a lepí se, přidáme naopak trochu mouky. Těsto se po vy-
modelování tvarů suší dva dny přímo na vzduchu, bez zapékání. Dokonale ztvrdne. Recept podle www.
vytvarne-navody.cz.
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SVATÁ RODINA (pracovní list 17)

Cíl
Žák se zamýšlí se nad tím, co z křesťanské tradice, kterou rozšiřovali Konstantin 
s Metodějem v 9. století a následně jejich žáci, přetrvalo dodnes. Zamyšlení nad 
symbolem Svaté rodiny a rolí rodiny ve společnosti obecně.

Postup
Žák si prohlédne obrázek betléma a zamyslí se, kde sám viděl betlém a z jakého 
materiálu byl vytvořen. Pokusí se přečíst (pomocí hlaholice na PL 5), která jmé-
na se skrývají v obrázcích betlému. Může namalovat na zvláštní papír svůj obrá-
zek Svaté rodiny. V posledním úkolu se zamyslí nad významem rodiny a tím, co 
rodinné vztahy posiluje.   

Řešení

Úkol 1: variantní řešení 

Úkol 2: MARIE – JEŽÍŠ – JOSEF

Úkol 3: variantní řešení

Úkol 4: variantní řešení 

Rodina poskytuje zázemí, péči, lásku, bezpečí, často se zpodobňuje jako „přístav“, 
kam se člověk rád vrací. Rodinné vztahy posiluje například vstřícná komunikace, 
společné zážitky, zdravé vztahy mezi rodiči, mezi sourozenci, mezi rodiči a dětmi, 
mezi členy širší rodiny...
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POHLEDNICE (pracovní list 18)

Každý rád dostává pohlednice, zvláště pokud je na nich zajímavý a pozitivní text, 
který příjemce potěší. Žák se v  dané aktivitě zamyslí nad slovy, která někoho 
blízkého osloví a potěší.

Cíl
Žák napíše pohlednici s  pozitivním obsahem. Může ji navíc vyzdobit svými 
kresbami.

Postup
Žák napíše vzkaz někomu blízkému. Může jej napsat libovolným písmem – latin-
kou, hlaholicí či svým originálním písmem. Pokud vyplní platnou adresu a po-
hlednici vystřihne, může ji s asistencí rodiče či pedagoga i poslat. 
Také může žák napsat vzkaz komukoliv jinému, třeba i  slovanským věrozvěs-
tům, kteří byli pro svůj zásadní přínos pro kulturu slovanských národů prohlá-
šeni v r. 1980 za spolupatrony Evropy.

Řešení 
Úkol nemá jedno správné řešení, řešení je variantní.
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ZÁVĚR

Poděkování

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci aktivit projektu Cyrilome-
todějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic a na tvorbě pracovních a meto-
dických listů Cesta za písmem s Hlaholníčkem. 
Zejména děkujeme členům pracovní skupiny: výtvarníkovi Jozefu Vydrnákovi, 
akad. soch. Milanu Opalkovi, akad. soch. Danielu I. Trubačovi, Mgr.  Patrícii 
Ševečkové, Rudolfu Patrnčiakovi, Mgr. Ing. Mariánu Zajacovi, ale i dalším učite-
lům a lektorům ze ZŠ Františka Horenského v Boršicích, ZŠ a MŠ Adama Fran-
tiška Kollára v Terchové, ZŠ v Luhačovicích, Soukromé ZUŠ Slovácko, ZUŠ Nižné 
Kamence, z  Archeoskanzenu Modrá, Slováckého muzea v  Uherském Hradišti 
a  poutního místa Velehrad. Děkujeme také prof.  PhDr.  Peteru Ivaničovi, PhD. 
a RNDr. Hildě Kramárekové, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.

Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy 

Cyrilometodějská stezka je první stezka uznaná Radou Evropy zaměřená na slo-
vanské kulturní dědictví a první certifi kovaná stezka s původem a sídlem v Čes-
ké republice. Staví na více než tisícileté cyrilometodějské kulturní tradici, která 
je trvalou oporou a inspirací pro svůj nadčasový rozměr vytvořený morálně sil-
nými a vzdělanými osobnostmi – sv. Cyrilem a Metodějem a jejich následovníky. 
Kulturní stezka po stopách příběhu slovanských věrozvěstů propojuje partnery 
z míst, kudy misie procházela, kudy se cyrilometodějská tradice a vzdělanost ší-
řila po zániku Velké Moravy nebo která jsou ohniskem současné cyrilometoděj-
ské úcty. Kulturní stezka se vytváří jako soubor souvislých, v terénu značených 
tras i jako síť památek.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.

EKSCM je mezinárodní sdružení právnických osob se sídlem v České republi-
ce, které v roce 2013 založil Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy. Podporuje živý cyrilometodějský odkaz a hodnoty založené na respek-
tování a dialogu mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání. Sdružení rozvíjí Cyrilo-
metodějskou stezku jako produkt šetrného kulturního turismu. 
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•  •  •

Cesta za písmem s Hlaholníčkem – pracovní a metodické listy 
Tyto listy vznikly v rámci projektu „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělá-
vání bez hranic“ realizovaného sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila 
a Metoděje v letech 2022–2023, spolufi nancovaného z Fondu malých projektů 
Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká 
republika a Zlínským krajem. Vedoucím partnerem bylo sdružení Evropská kul-
turní stezka sv. Cyrila a Metoděje a hlavním přeshraničním partnerem Miestne 

kultúrne stredisko Terchová. 

Ke stažení na www.cyril-methodius.cz/cestazapismem

Jako připomínku 1160. výročí příchodu Konstantina a Metoděje 
na Velkou Moravu v roce 2023 vydalo sdružení

Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.
J. A. Bati 5520, Zlín, Česká republika

www.cyril-methodius.cz www.putujmebezhranic.cz
FB @cyrilometodejskastezka @putujmebezhranic 
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