
Cyrilometodějská stezka – události 2019 a 2020 

Rok 2019 je na události týkající se rozvoje Cyrilometodějské stezky mimořádně nabitý, proto přinášíme 

kromě newsletterů vydávaných v rámci dvouletého přeshraničního projektu PartnerstvíCMS 

(2018 – 2019) toto shrnutí klíčových aktivit r. 2019 a 2020. 

 

Účast na veletrzích cestovního ruchu 

Začátek roku přinesl prezentace na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Cyrilometodějskou 

stezku jsme prezentovali na veletrzích v Brně na Regiontour 17. – 20.1. (stánek Centrály cestovního 

ruchu Východní Moravy), na ITF Slovakiatour v Bratislavě 24. – 27.1. (stánek Centrály cestovního ruchu 

Východní Moravy) a na Holiday World v Praze 21. – 24.2. (stánek České biskupské konference v sekci 

Památky – muzea – řemesla). 

  

Cyrilometodějská stezka součástí stánku ČBK na Holiday World Praha 2019. Foto archiv I. Karlová 

 

Cyrilometodějská stezka poprvé usilovala o uznání Rady Evropy – přestože certifikát nezískala, stala 

se prioritním projektem kulturní stezky pro rozvoj v Podunají 

V září 2018 podal sekretariát sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje poprvé žádost o 
uznání Cyrilometodějské stezky Kulturní stezkou Radou Evropy na Evropský institut kulturních stezek 
v Lucemburku, který žádosti přijímá a řídí evaluační cyklus. Ten trvá téměř tři čtvrtiny roku a mimo jiné 
žádost podléhá zkoumání nezávislého experta. Tím byla institutem vybrána doc. Ing. Mária Tajtáková, 
PhD. (School of Management/City University of Seattle, Trenčín), která 8.2.2019 přijela na studijní 
návštěvu Cyrilometodějské stezky. Speciální celodenní program byl připraven ve spolupráci s partnery 
ve Starém Městě, na Modré a Velehradě. Následně se setkala expertka se zástupkyní Slovenského 
domu Centrope v Bratislavě a vypracovala hodnoticí zprávu o Cyrilometodějské stezce, kterou 
předložila lucemburskému institutu. Vcelku pozitivní zprávu poskytující cennou zpětnou vazbu 
od hodnotitelky sekretariát obdržel a jeho zástupci byli pozváni na obhajobu žádosti do Lucemburku 
10.4.2019. Přes doporučení výboru správní rady rozšířené dohody o kulturních stezkách (Bureau of 



EPA Governing Board) se žádost osobní prezentací pracovníky sekretariátu před zástupci 35 států 
Evropy obhájit nepodařilo. Nicméně jsme byli informováni o hlasování členů Řídicí skupiny Podunajské 
strategie (Steering Group of the PA 3 of EUSDR), že naši kulturní stezku vybrali společně se Stezkou 
doby železné za prioritní projekty se značným potenciálem v Podunají, jejichž rozvoj chce EU a Rada 
Evropy podpořit prostřednictvím společného projektu Routes4U řízeného Evropským institutem 
kulturních stezek v Lucemburku. Cílem je podpořit rozjezd aktivit v dalších zemích mimo ČR a SR 
a zapojit také více expertů z dalších zemí pro odborné vymezení stezky. Na to navázala účast zástupce 
sekretariátu na Řídicím výboru projektu Routes4U 2.7.2019 v Lucemburku, příprava projektové 
žádosti – Po stopách Cyrila a Metoděje v Podunají – předložené 9.9.2019 do výzvy Evropské unie 
a Rady Evropy do grantu Routes4U pro turistické produkty a služby kulturních stezek propagující 
kulturní dědictví Podunají (Cultural Routes grant 2016CE160AT111). Dle rozhodnutí z 18.10. zaslaného 
na sekretariát však podaný projekt schválen nebyl. Následovalo také pozvání na konferenci o nových 
kulturních stezkách v Podunají organizované bulharským Ministerstvem cestovního ruchu v Sofii 
30.9.2019 a na setkání se stakeholdery kulturních stezek v evropských makroregionech 
14. – 15.10.2019 ve Vídni. Zde proběhl workshop na téma Cyrilometodějské stezky se stakeholdery 
z Bulharska, Srbska, Chorvatska, Rumunska, Slovenska či Rakouska. Kromě Podunají existuje obrovský 
potenciál pro spolupráci i v oblasti Adriaticko-jónského makroregionu. Nový stakeholdeři vzešlí 
z těchto jednání, byli pozváni na mezinárodní konferenci a valnou hromadu konané 3. – 4.12.2019 
na Velehradě. 
 

    

Konference v Sofii přinesla prezentaci Cyrilometodějské stezky i setkání s jordánskou princeznou J.E. 

Danou Firas. Foto M. Janochová  

 

Setkání ve Vídni se zájemci o spolupráci na kulturních stezkách z evropských makroregionů. Foto archiv 

Routes4U 



Zpráva Zlínského kraje o jednání v Sofii: 

https://www.kr-zlinsky.cz/jordanskou-princeznu-pozvali-do-zlinskeho-kraje-fotogalerie-1111.html 

Akce v Sofii a Vídni na stránkách Rady Evropy: 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/-/conference-on-the-

creation-of-new-cultural-routes-in-the-danube-region 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/2019-routes4u-cultural-

routes-mrs 

V Bratislavském kraji proběhla první ze tří plánovaných studijních cest  

První studijní cesta v rámci přeshraničního projektu lídrovaného sdružením Evropská kulturní stezka 

sv. Cyrila a Metoděje se konala 20. – 21.2.2019 v Bratislavském kraji a nabídla prohlídku 

nejzajímavějších míst na značené cyrilometodějské trase. 

Začátek cesty byl na hradě Devín, pak účastníci zamířili do Vinotéky sv. Urbana v Devíne spojené 

s přednáškou o historii vinohradnictví. Potom následovaly zastávky v kostele sv. Kříže v Devíne 

a pokračování k hradišti Velké Moravy na Bratislavském hradě. První den ukončila návštěva Dómu sv. 

Martina. Na druhý den navštívili partneři kostel sv. Jiřího s přednáškou o starodávném 

velkomoravském hradišti Neštich nad Sv. Jurom. Cesta partnerů vedla směrem přes Pezinok 

na prohlídku na hradě Červený Kámen. Poslední zastávkou byla návštěva lokálního producenta 

v Modré, Slovenské ľudové Majoliky. 

 

Značené pěší cyrilometodějské trasy uvádíme v život 

V únoru 2019 předložil sekretariát sdružení EKSCM projektovou žádost do výzvy Fondu malých 

projektů s názvem Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům. 

Jednoletý projekt byl v červnu řídicím orgánem – Regionem Bílé Karpaty schválen a od srpna 2019 

(do července 2020) je realizován. Díky projektu budou na trasách v příhraničí (Šaštín – Velehrad, Skalka 

u Trenčína – Velehrad, Mikulčice – Velehrad, Svatý Hostýn – Velehrad) připravena veřejná putování, 

o kterých vzniknou krátká promo videa a polohraný dokument, budou připraveni mapoví průvodci 

a také nové poutní pasy a pamětní listy pro zvýšení návštěvnosti daných tras. Předfinancování projektu 

poskytl Zlínský kraj na základě žádosti o návratnou finanční výpomoc. 

V Nitrianském kraji proběhla studijní cesta v rámci projektu přeshraniční spolupráce 

Účastníci studijní cesty konané 16. – 17.5.2019 měli zajištěn vstup do depozitáře Archeologického 

ústavu SAV a archeoskanzenu na Martinském vrchu v Nitře, zúčastnili se představení z produkce 

Starého divadla Karola Spišáka v Nitře pod názvem "Setkání s Velkou Moravou", navštívili Diecézní 

knihovnu v semináři sv. Gorazda, areál Zoborského kláštera, prohlédli si areál Nitrianského hradu 

a biskupského paláce a navštívili Diecézní muzeum. Dále byly navštíveny lokality obcí Nitrianska 

Blatnica a Bojná, kde účastníci navštívili Rotundu sv. Juraje, jakož i velkomoravské hradiště Valy 

s místním muzeem Velké Moravy. 
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S župankou Žilinského samosprávného kraje jsme jednali o spolupráci 

V sídle Žilinského kraje se konalo 7.6.2019 jednání mezi župankou kraje Erikou Jurinovou a představiteli 

sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje s cílem představit činnost mezinárodního 

sdružení a přimět poslední z krajů na česko-slovenské hranici, který ještě není aktivně zapojen 

do rozvoje cyrilometodějské kulturní stezky, a přitom má rozhodně co nabídnout, ať už poutní místa 

(Turzovka neboli Korňa) či hradiska (Divinka, Vyšný Kubín). Z Pusteven přes Turzovku do Terchové by 

podle představeného návrhu v budoucnu mohla vést pěší značená cyrilometodějská trasa. Aktivnější 

spolupráce na tomto území probíhá zatím zejména s obcí Terchová, která se stala letos členem 

sdružení. 

 

Díky aktivitám Slovenského domu Centrope se dostává Cyrilometodějská stezka na Slovensku 

do širšího povědomí 

Díky grantovému projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda 

na území Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja realizovanému Slovenským domem 

Centrope se sídlem v Bratislavě vznikly v 1. polovině r. 2019 tyto výstupy: Online Storymapa 

(kaskádová webová stránka, responzívní webová aplikace, mobilní mapová aplikace); trhací mapa (SK 

a AJ verze), skládací mapa – plánovač výletů (pomůcka pro plánování výletů žáků SŠ); knížka o sv. Cyrilu 

a Metodějovi pro děti (vzdělávací pomůcka pro MŠ a ZŠ), zvukový interaktivní infopanel pod hradem 

Devín slouží návštěvníkům celoročně. Značení pěší trasy: cyrilo-metodská cesta je na úseku Bratislava 

– Doľany dlouhá 74,5 km a je značená na směrovkách KST. V rámci realizace grantových aktivit se 

uskutečnila i malá marketingová kampaň v médiích (5 článků v odborných časopisech, e-kampaň 

na portálech TASR a SITA – zveřejněno 37 článků v různých elektronických médiích). Projekt byl 

podpořen z grantu Úradu vlády SR pre regionálny rozvoj a finančních prostředků Bratislavského, 

Trnavského, Nitrianskeho samosprávného kraje a města Svätý Jur.  

    

Ukázka značení trasy na směrovkách KST, logo Story-may, interaktivní banner na Devíne, mapa – 

plánovač výletů (obr Slovenský dom Centrope). Foto archiv Slovenského domu Centrope 

 

Veřejnosti slouží průvodce značenou pěší trasou Svatý Hostýn – Velehrad 

Díky spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a MAS Buchlov jsme na jaře podnikli 

čtyřdenní putování po vyznačené trase ze Svatého Hostýna přes Hostýnské vrchy, hrad Lukov, poutní 

místo Zlín-Štípu, funkcionalistické město Zlín, Napajedla, Halenkovice, Jankovice a Košíky, Modrou 

do Velehradu. Článek o putování byl zveřejněn v zářijovém časopise Turista. 70 kilometrů zážitků 

krásnou moravskou krajinou včetně mnoha tipů a rad jsme zpracovali do praktického průvodce, 

kterého si může každý zájemce o tuto trasu kdykoliv stáhnout a využít pro své putování. Průvodce 

a další informace jsou všem zájemcům k dispozici na speciálním webu www.putujmebezhranic.cz  

http://www.putujmebezhranic.cz/


V Močenku u Nitry se konala výroční Valná hromada sdružení 

V Močenku, jedné z členských obcí, se konalo 20.6.2019 výroční jednání Valné hromady sdružení. Bylo 

zrekapitulováno a schváleno vyrovnané hospodaření sdružení za rok 2018 a související výroční zpráva, 

podány informace o projekty v realizaci a přípravě, a jejich financování, přijati noví slovenští členové – 

obec Terchová a Slovenský dom Centrope, sdružení právnických osob sídlící v Bratislavě. Také byl 

schválen statut pozorovatele u obce Zalavár (Maďarsko) a Centra pro studium v kulturním rozvoji 

v Bělehradě (Srbsko). Valné hromadě předcházelo přípravné jednání Řídicího výboru, které se konalo 

2.7.2019 ve Zlíně. Jednání se účastnila také zástupkyně Bulharského kulturního institutu v Bratislavě, 

navrhla zorganizovat studijní cestu do Bulharska ve spolupráci se Slovenským domem Centrope. 

  

Valná hromada jednala v Močenku. Foto archiv obce Močenok a M. Peterka 

 

Na Slovensku a v Česku proběhly začátkem července hlavní Cyrilometodějské slavnosti 

Bohatý program nabídly četné cyrilometodějské slavnosti, zejména v Terchové, Nitře, na Velehradě 

a v Bojné. Dnů lidí dobré vůle na Velehradě jsme se zúčastnili v propagačním stánku společně 

se spřáteleným spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Předseda sdružení Jan Pijáček zavítal osobně 

na slavnosti do Terchové, Nitry i na Velehrad. Slavnosti Nitra, milá Nitra jsme obohatili putování 

výstavou školních prací Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem uvedenou přes celé školní prázdniny 

v Synagóze Nitra. Součástí slavností byl již. 3. ročník zážitkového putování pro veřejnost na osvědčené 

trase Nitra-Dražovce – Zobor – Martinský vrch – centrum města Nitra. Nitranští poutníci získali 

Certifikát pútnika, velehradští poutníci Pamětní list. 

   

Na infostánku Cyrilometodějské stezky a při přebírání Pamětního listu u velehradského infocentra. Foto 

M. Janochová 



Série kulturně-duchovních setkání Musica Cordis se konala na Butkově, Svatém Hostýně, Velehradě 

a v Nitře 

Europske Fórum Vínnej Kultury z Nitry a Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského 
kraje spojili své síly a iniciovali uskutečnění série setkání Musica Cordis – Hudbou k srdci na čtyřech 
poutních místech – Skalním sanktuáriu Božího milosrdenství Butkov v Trenčínském kraji (2.6.), 
v bazilikách na Svatém Hostýně (29.6.) a Velehradě (6.7.) ve Zlínském kraji a na Nitrianském hradě 
v Nitře (14.9.). Při každém koncertu mimořádné umělecké kvality díky zapojení předních umělců 
(Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Slovácký komorní orchestr s Jiřím Pospíchalem, operní sólista Gustav 
Beláček, Gospel Family z Nové Dubnice s Jurajem Hortem) bylo prezentováno poselství spojení hodnot 
křesťanského odkazu, kultury, lidské důstojnosti a sounáležitosti. Precizní příprava česko-slovenského 
scénáře i filozofického obsahu projektu přinesly své ovoce v podobě mimořádného kulturního zážitku, 
záštit ministerstva kultury, hejtmanů krajů, biskupů i osobní účastí významných hostů, diplomatů, 
předsedů krajů. Mezinárodní projekt byl realizován díky těmto subjektům: Považská cementárna a.s. 
Ladce ve spolupráci se Zlínským, Žilinským a Nitranským krajem, Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila 
a Metoděje, s Evropským Fórem Vinné Kultury, s městem Nitra, obcí Velehrad, s Centrálou cestovního 
ruchu Východní Moravy, s Krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín region, s Arcidiecézí 
olomouckou, Diecézemi žilinskou a nitrianskou, s farnostmi zúčastněných lokalit, s obcemi, městy 
a regionálními spolky. Připravovaný projekt Musica Cordis 2020 připomene také100. výročí narození 
papeže sv. Jana Pavla II. a 350 výročí úmrtí učitele národů, Jana Amose Komenského. 

Zprávy Zlínského kraje: 

https://www.kr-zlinsky.cz/musica-cordis-hudbou-k-srdci-poselstvi-spojeni-hodnot-krestanskeho-

odkazu-kultury-lidske-dustojnosti-a-sounalezitosti-fotogalerie-1023.html 

https://www.kr-zlinsky.cz/musica-cordis-hudbou-k-srdci-poselstvi-spojeni-hodnot-krestanskeho-

odkazu-kultury-lidske-dustojnosti-a-sounalezitosti-aktuality-15819.html 

Videozáznam: Hradišťan vystoupil ve skalním sanktuáriu na Butkově: https://youtu.be/9LNPpdBpZFQ 

 

V červenci měl premiéru cyklus rozhlasových reportáží o významných místech Cyrilometodějské 

stezky v česko-slovenském příhraničí 

Díky spolupráci PhDr. Petra Slintáka, koordinátora PR aktivit na poutním místě Velehrad a zároveň 

člena Vědeckého výboru sdružení, Českého rozhlasu Vltava a sdružení Evropská kulturní stezka 

sv. Cyrila a Metoděje vznikla série deseti rozhlasových reportáží po cca 12 minutách na význačných 

místech Cyrilometodějské stezky. V plánu je pokračovat v tvorbě dalšího cyklu reportáží a postupně 

tak pořizovat autentické audio nahrávky a představovat historická místa díky spolupráci s odborníky, 

kteří mají k těmto místům mnohdy osobní vztah. Nahrávky je možné poslechnout např. v databázi 

strategických lokalit na https://www.cyril-methodius.cz/lokality/ nebo v archivu ČRo: 

https://vltava.rozhlas.cz/putovani-po-cyrilometodejskych-stezkach-7970383  

Koncem roku 2019 byly autorem zpracovány na základě spolupráce se sdružením další dvě 

audioreportáže z Nitry přibližující Zoborský kláštor, Martinský vrch a Nitrianský hrad. 
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Letní putování po první značené česko-slovenské trase ze Skalky u Trenčína do Velehradu bylo 

slavnostně zahájeno v klášteře na Veľké Skalce 

První z připravované série putování se uskutečnilo ve spolupráci s poutníkem Petrem Hirschem 

ve dnech 21. – 24.8.2019 se slavnostním zahájením ve Skalce u Trenčína s cílem na Velehradě. Tam 

vyvrcholila letní hvězdicová pouť směřující na toto poutní místo z různých směrů. Zahájení v klášteře 

Veľká Skalka se zúčastnili nejvyšší představitelé obou sousedících krajů – Trenčínského a Zlínského, 

kteří vyprovodili asi třicet poutníků na jejich 90 km trasu přes Biele/Bílé Karpaty a Prakšickou vrchovinu.  

  

Slavnostní zahájení putování ve Skalce u Trenčína s představiteli Zlínského kraje. Foto J. Balát 

 

Zpráva Zlínského kraje: 

https://www.kr-zlinsky.cz/poutnici-se-vydali-na-prvni-znacenou-cesko-slovenskou-poutni-trasu-ktera-

spojuje-skalku-nad-vahom-s-velehradem-aktuality-15766.html 

 

Cyrilometodějská stezka se představila ve Zlíně na Dni Zlínského kraje i na českém velvyslanectví 

v Budapešti 

Během druhého setkání českých a maďarských partnerských měst na českém velvyslanectví 

v Budapešti konaného 5.9.2019 se představila na prezentačním stánku společně s turistickou nabídkou 

Východní Moravy také Cyrilometodějská stezka. Propagační materiály doplnila výstava fotografií 

Martina Peterky realizovaná díky spolupráci se Zlínským krajem, který významná i méně známá místa 

spojené s odkazem sv. Cyrila a Metoděje postupně fotograficky dokumentuje. Výstava se po této 

jednodenní akci přesunula do galerie Slovanského hradiště v Mikulčicích. 

Zlínský kraj umožnil 21.9.2019 během svého již tradičního programu pro veřejnost Den Zlínského kraje 

https://denzk.cz/ na platformě 14|15 Baťova institutu ve Zlíně představit propagační materiály 

o Cyrilometodějské stezce a Východní Moravě. Stovky zájemců je během bohatého celodenního 

programu rozebraly. 

Zpráva Zlínského kraje: 

https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-se-predstavil-v-budapesti-na-setkani-ceskych-a-madarskych-

partnerskych-mest-aktuality-15807.html 

https://www.kr-zlinsky.cz/poutnici-se-vydali-na-prvni-znacenou-cesko-slovenskou-poutni-trasu-ktera-spojuje-skalku-nad-vahom-s-velehradem-aktuality-15766.html
https://www.kr-zlinsky.cz/poutnici-se-vydali-na-prvni-znacenou-cesko-slovenskou-poutni-trasu-ktera-spojuje-skalku-nad-vahom-s-velehradem-aktuality-15766.html
https://denzk.cz/
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-se-predstavil-v-budapesti-na-setkani-ceskych-a-madarskych-partnerskych-mest-aktuality-15807.html
https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-se-predstavil-v-budapesti-na-setkani-ceskych-a-madarskych-partnerskych-mest-aktuality-15807.html


      

Výstavka fotografií Martina Peterky se přesunula z českého velvyslanectví v Budapešti na Slovanské 

hradiště v Mikulčicích. Foto M. Janochová 

 

Zástupci krajů z Moravy a Slovenska poznávali velkomoravského dědictví Zlínského kraje 

Z Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 byla 
podpořena dvoudenní studijní cesta ve Zlínském kraji s cílem podrobně se seznámit s tím nejlepším, co 
region z pohledu velkomoravského dědictví nabízí. Kulturní dědictví Velké Moravy měli možnost 
poznat ve dnech 24. – 25.9.2019 zástupci pěti sousedících krajů na Uherskohradišťsku. Více jak dvě 
desítky odborníků z Nitranského, Trnavského, Bratislavského, Jihomoravského a samozřejmě Zlínského 
kraje navštívili v rámci dvoudenní studijní cesty ve Zlínském kraji místa, co kraj z pohledu 
cyrilometodějského a velkomoravského dědictví, tedy dědictví, pro které je náš kraj v evropském 
měřítku zcela jedinečným, nabízí. Potvrzují to i slova hejtmana Jiřího Čunka: „Toto dědictví neodhaluje 
naše nejhlubší kulturní kořeny, ty sahají daleko za velkomoravské období, ale je pro nás zcela zásadní, 
protože se tak Slované začlenili mezi vyspělé civilizované národy, protože přijali křesťanství. To jde dnes 
třeba stále připomínat.“ Účastníci navštívili Modrou, Velehrad, Staré Město a Uherské Hradiště, kde se 
setkali také s představiteli Zlínského kraje. 

Zpráva Zlínského kraje: 

https://www.kr-zlinsky.cz/zastupci-kraju-z-moravy-a-slovenska-navstivili-velkomoravske-dedictvi-

zlinskeho-kraje-fotogalerie-1114.html 

 

  

Účastníci studijní cesty při prohlídce Živé vody na Modré a na setkání s představiteli Zlínského kraje 

v Uherském Hradišti. Foto M. Peterka 

https://www.kr-zlinsky.cz/zastupci-kraju-z-moravy-a-slovenska-navstivili-velkomoravske-dedictvi-zlinskeho-kraje-fotogalerie-1114.html
https://www.kr-zlinsky.cz/zastupci-kraju-z-moravy-a-slovenska-navstivili-velkomoravske-dedictvi-zlinskeho-kraje-fotogalerie-1114.html


Komponovaná akce Filmšlap přilákala na Slovácko zájemce o pěší poutnictví 

Pilotní, rozsahem malý filmový festival zaměřený na poutnickou tematiku spojený s reálným pěším 

putováním nazvaný Filmšlap se uskutečnil 18. – 19.10.2019 v Uherském Hradišti, ve Starém Městě 

a na Velehradě. Program kombinoval filmové projekce, výstavu fotografií, besedy s tvůrci 

a představiteli filmu Camino na kolečkách a jiných snímků s tématem poutnictví i zdravotního omezení, 

Nechybělo pěší putování ze Starého Města do Velehradu zahájené mší sv. celebrovanou Mons. Janem 

Peňázem v kostele Svatého Ducha. Na organizaci se podíleli ŘK farnost Velehrad, ŘK farnost Staré 

Město, Matice velehradská, Městská kina Uherské Hradiště, Eventcentrum Staré Město, Petr Hirsch 

a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Záštitu akci poskytla radní Zlínského kraje 

Michaela Blahová, která se zúčastnila zahájení ve Starém Městě. 

Fotogalerie Radka Šipky na odkazu: 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/c7bc2821-61ac-4e6f-9377-4248f3f20a0b 

     

Na CM trase mezi Starým Městem a Velehradem během Filmšlapu. Foto R. Šipka, M. Janochová 

 

Klub českých turistů a Klub slovenských turistů letos pokračovali ve značení pěších 

cyrilometodějských tras odkazujících ke kulturním kořenům Slovanů 

Vloni bylo na území Moravy označeno symbolem cyrilometodějské stezky přibližně 300 kilometrů tras 

KČT směřujících na Velehrad z různých směrů (Vranov nad Brnem, Pustevny, Žítková). Koncem roku se 

začal značit ve spolupráci Slovenského domu Centrope a KST také úsek v bratislavském regionu. Letos 

značkaři na obou stranách státní hranice pokračovali ve značení. Trasa z Pusteven je prodlužována 

k polským hranicím přes Jablunkov a chybí vyznačit již jen asi dvacetikilometrový úsek kolem známé 

rekreační oblasti Bílá v Beskydech. Dále byla vyznačena trasa směřující na Velehrad od nové lávky přes 

řeku Moravu v Mikulčicích spojující SR a ČR pokračující dále přes Hodonín, Strážnici, Bzenec na horu 

sv. Klimenta v Chřibech. Více o moravských trasách na www.putujmebezhranic.cz Na Slovensku bylo 

prodlouženo značení od Žítkové do nejstaršího slovenského poutního místa Skalka u Trenčína 

v Trenčianském kraji a pokračovalo značení tras v Bratislavském, Trnavském a Nitrianském kraji. 75 

kilometrová trasa v bratislavském kraji vede hlavním městem Slovenska a dále převážně atraktivní 

krajinou Malých Karpat a spojuje hrad Devín na soutoku Moravy a Dunaje a dále Bratislavský hrad, 

poutní Marianku, Svätý Jur, Modru, hrad Červený Kameň a Doľany. Více informací o slovenských 

trasách přináší on-line story mapa Veľká Morava vytvořená Slovenským domem Centrope. 

https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html?bookmark=Mapa%20s%20príbehom 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/c7bc2821-61ac-4e6f-9377-4248f3f20a0b
http://www.putujmebezhranic.cz/
https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html?bookmark=Mapa%20s%20príbehom


   

Modré piktogramy přibyly také na trase mezi Starým Městem a Velehradem nebo u Slovanského 

hradiště v Mikulčicích. Foto M. Janochová 

 

Zástupci Slovenské samosprávy Budapešti navštívili Zlínský kraj 

Jedním z přidružených členů sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je také Slovenská 

samospráva v Budapešti. Slováci působící v Budapešti jsou podporováni městem Budapešť, kde hájí 

své zájmy a kulturu. Její představitelé v čele s předsedkyní Editou Hortiovou se přijeli 4. – 5.10.2019 

seznámit s památkami vážícími se k cyrilometodějskému odkazu. Ve spolupráci se sdružením navštívili 

velehradskou baziliku i její podzemí, které ukrývá zlatou růži věnovanou jako výraz mimořádné 

papežské přízně sv. Janem Pavlem II., výstavu Příběh sochy o životě a díle Otmara Olivy v Turistickém 

centru Velehrad za účasti starosty obce Aleše Mergentala, Archeoskanzen, Živou vodu a Centrum 

Slováckých tradic v Modré v doprovodu starosty Miroslava Kováříka, královské město Uherské 

Hradiště, Buchlovice i krajské centrum Zlín. I díky aktivitám samosprávy je udržována živá 

cyrilometodějská úcta v maďarském Zalaváru, kde se koná v červnu každoroční cyrilometodějská pouť 

za účasti vojenských biskupů Slovenska a Maďarska. 

  

Zástupci Slovenské samosprávy v Budapešti zavítali na Slovácko, v Archeoskanzenu je doprovodil 

starosta Modré Miroslav Kovářík. Foto M. Janochová 

 



V Nitře proběhlo setkání s představiteli Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje 

Krátké setkání představitelů Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje se zástupci sdružení Evropská 

kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje proběhlo na Nitrianském hradě 17.10. u baziliky sv. Emeráma. 

Rektor Nikola Jankulovski se svými kolegy přijeli do Nitry na oslavy 60. výročí vysokoškolského 

vzdělávání na místní Univerzitě Konstantina Filozofa. Byli pozváni na Mezinárodní konferenci 

Cyrilometodějské stezky konané 3.12. na Velehradě, kam je zván i další významný zástupce Severní 

Makedonie, starosta města Ochridu Konstantin Georgieski. 

 

Setkání u baziliky sv. Emeráma na Nitrianském hradě se zástupci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře 

s představiteli Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje. Foto V. Pleštinská 

 

Trnavský a Jihomoravský kraj spojuje nová lávka přes řeku Moravu  

Projekt lávky spojující Slovanské hradiště v Mikulčicích se slovenskými Kopčany, kde stojí jediná, dosud 

částečně zachovalá sakrální památka Velké Moravy – kostel sv. Margity Antiochijské, trval od příprav 

do zprovoznění nové stavby asi 13 let. Při slavnostním otevření lávky 29.10.2019 nechyběli ani zástupci 

sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, neboť právě přes ni vede značená pěší 

cyrilometodějská trasa spojující tuto unikátní lokalitu s Velehradem na české straně a v budoucnu 

po propojení plánovaných tras na Slovensku s Devínem u Bratislavy. 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=401469&TypeID=2 

 

Mezinárodní konference Cyrilometodějské stezky uzavřela dvouletý přeshraniční projekt 

Konference, která se konala 3.12.2019 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě, byla 

příležitostí získat informace o aktivitách mezinárodního sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila 

a Metoděje. Na 100 účastníků z 5 evropských zemí mělo prostor k debatám a navázání nových 

kontaktů. Připraven byl i doprovodný program ve velehradské bazilice a Archeoskanzenu Modrá. 

Následně, 4.12. se na Velehradě uskutečnila Valná hromada sdružení EKSCM a jednání jeho Vědeckého 

výboru. Přípravný Řídicí výbor se sešel v Nitře 17.10.2019. 

Webová stránka konference: https://www.cyril-methodius.cz/konference2019/ 

 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=401469&TypeID=2
https://www.cyril-methodius.cz/konference2019/


  

Zahájení konference na Velehradě za účasti představitelů Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova 

Slovenské republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Arcibiskupství olomouckého, obce 

Velehrad a Stojanova gymnázia Velehrad. Foto J. Balát 

 

Adventní putování ze slovenského Šaštína do Velehradu  

Putování po cyrilometodějské trase přes novou lávku přes Moravu mezi Kopčany a Mikulčicemi a dále 

na Strážnici, Bzenec, Osvětimany a Chřiby (horu sv. Klimenta) na Velehrad ve dnech 5. – 8.12. uspořádal 

se skupinou asi 20 poutníků Petr Hirsch jako třetí ze série 4 putování v rámci projektu 

„Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům“, který realizuje 

sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Poslední, 4. putování se má konat v první 

polovině května 2020 na trase Jablunkov – Velehrad (bude záležet na aktuální situaci). 

Video o putování: https://www.youtube.com/watch?v=9dT47KSCtfU 

Tisková zpráva: https://www.kr-zlinsky.cz/ze-sastina-na-velehrad-adventni-putovani-proveri-dalsi-

znacenou-cesko-slovenskou-trasu-aktuality-15938.html 

 

2020 

V Jablunkově a Wisle jednali představitelé sdružení o spolupráci 

Stovky kilometrů cyrilometodějských tras připomínajících křesťanské kulturní kořeny již propojují 

Moravu se Slovenskem a u Jablunkova vzniká perspektiva prodloužení trasy z vrcholu Malý Stožek 

na hranici s Polskem směrem do Wisly a dál ke Krakowu. Úvodní jednání o spolupráci města Jablunkova 

a města Wisly se konalo 22. ledna 2020. Představitelé sdružení byli přivítáni na obou městských 

úřadech, v Jablunkově si prohlédli i unikátní muzeum Bible. Jednání se zúčastnili starosta Jablunkova 

Ing. Jiří Hamrozi, starosta Wisly Tomasz Bujok, předseda zájmového sdružení Evropská kulturní stezka 

sv. Cyrila a Metoděje a zároveň radní Zlínského kraje pro cestovní ruch, rozvoj venkova a dotační 

programy Jan Pijáček, ředitel Světového muzea a knihovny Bible Petr Hamrozi a další. 

Aktéři se shodli, že kulturní trasa usilující v budoucnu o uznání Rady Evropy může být dalším z klíčových 

témat pro přeshraniční rozvojové projekty a společnou propagaci obou měst, která mají z hlediska 

přírodního i kulturního dědictví co nabídnout. V obou městech by mohly fungovat tzv. infopointy 

Cyrilometodějské stezky, kde by zájemci získali informace o mezinárodní síti tras a také třeba razítko 

do speciálního pasu. Sdružení připravuje pro trasu procházející Jablunkovem novou turistickou mapu. 

https://www.youtube.com/watch?v=9dT47KSCtfU
https://www.kr-zlinsky.cz/ze-sastina-na-velehrad-adventni-putovani-proveri-dalsi-znacenou-cesko-slovenskou-trasu-aktuality-15938.html
https://www.kr-zlinsky.cz/ze-sastina-na-velehrad-adventni-putovani-proveri-dalsi-znacenou-cesko-slovenskou-trasu-aktuality-15938.html


Zkušební, jarní putování na trase Wisla – Jablunkov – Radhošť – Svatý Hostýn – Velehrad organizuje 

známý poutník Petr Hirsch (www.pout.eu) ve dnech 9. – 17.5.2020. 

Navazující jednání se má konat ve Wisle 27. 4. 2020, přizváni jsou i zástupci krajského úřadu 

v Katowicích nebo Ostravsko-opavské diecéze. Zda se uskuteční, bude záležet na vývoji situace. 

 

Jednání se starosty Jablunkova a Wisly. Foto M. Peterka 

 

CM stezka se prezentovala na veletrhu Holiday World Praha na stánku České biskupské konference 

Česká biskupská konference umožnila prezentaci Cyrilometodějské stezky během veletrhu cestovního 

ruchu Holiday World Praha v sekci Památky – muzea – řemesla. Veletrh se konal ve dnech 

13. – 16.2.2020. 

   

 

V Bratislavě byla zahájena výstava fotografií Martina Peterky  

V Bulharském kulturním institutu v Bratislavě byla 25.2.2020 zahájena výstava představující 20 

vybraných míst cyrilometodějské stezky prostřednictvím fotografií Martina Peterky, projektového 

manažera, ale také fotografa sdružení EKSCM. Trvala do 6.3.2020. Od července 2020 má být k vidění 

v sídle Zlínského kraje, Baťově mrakodrapu ve Zlíně spolu s výstavou vybraných prací školní mládeže 

„Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem“.  

Reportáž z výstavy zpracovala RTVS – Národnostní magazín: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15241/217535 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15241/217535


Sdružení podepsalo na třicet nových memorand o spolupráci s nejrůznějšími partnery 

V rámci dvouletého přeshraničního projektu PartnerstvíCMS se sdružení a projektovým partnerům 

podařilo navázat nové kontakty pro rozvoj spolupráce na Moravě a západním Slovensku. Sdružení 

s nimi začalo podepisovat memoranda o spolupráci, kde je deklarována vůle spolupracovat, přitom ale 

nezavazují k členství. Memoranda byla uzavřena s těmito partnery:  

ČR: Obec Velehrad, obec Modrá, město Uherské Hradiště, obec Zašová, Slovácké muzeum Uherské 

Hradiště, Masarykovo muzeum Hodonín, Luhačovské Zálesí, Region Slovácko, spolky Matice 

svatohostýnská, Matice zašovská, Velkomoravané, Město Bučovice, Moravská stezka z.s., MAS 

Moravský kras, Dům přírody Moravský kras, Mikroregion Buchlov, Junák – český skaut, středisko 

Modrá, město Strážnice, obec Radějov. 

SR: Obec Bojná, Obec Nitrianska Blatnica, Trenčianská univerzita A. Dubčeka Trenčín, FMK Univerzita 

Cyrila a Metoda Trnava, Domov národov RADUANA Banská Bystrica, Európske Fórum Vínnej Kultúry 

Nitra, KOCR Trenčín región, KOCR Bratislava Region Tourism, Renesanční vinohradnícky dom Svätý Jur, 

Zeppelin cafe & souvenirs Bratislava. 

Sdružení s nimi bude jednat například o zavádění tzv. infopointů Cyrilometodějské stezky, kde by 

zájemci mohli v budoucnu získat informace o mezinárodní kulturní stezce a také třeba razítko 

do speciálního pasu. 

 

Uskuteční se konference s cyrilometodějskou tematikou? 

17. – 19. 6. má pořádat Cyrilometodějské výzkumné centrum v Sofii v prostorách Bulharské akademie 

věd ve Varně vědeckou konferenci na téma Cyrilometodějské stezky. Zástupce sdružení EKSCM byli 

pozváni. V případě zájmu o účast na této akci pište organizátorům na kmnc_bas@abv.bg . 

V Nitře se měla uskutečnit konference Cyrilometodějská tradice jako spojující fenomén 2. – 3.7., 

na začátku národních cyrilometodějských oslav. Hlavními organizátory jsou: Rada Konferencie 

biskupov pre históriu, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva 

Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Nadácia 

Konštantína Filozofa, Nitriansky samosprávny kraj. 

Zda se tyto a jiné akce z Kalendáře akcí CM stezky na r. 2020 uskuteční, bude záležet na vyhodnocení 

mimořádné situace v Evropě. 

 

Hejtman Zlínského kraje Čunek oslovil ke spolupráci Ministerstvo kultury Bulharské republiky 

S žádostí o spolupráci a záštitu se v únoru 2020 obrátil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek na ministra 

kultury Bulharské republiky Boila Banova. Po vyhnání cyrilometodějských žáků z Velké Moravy tito našli 

a tradici dále rozvíjeli právě na území dnešního Bulharska, ale také Severní Makedonie. Kulturní stezka 

má v těchto oblastech velký potenciál. 

 

Projekt „Cyrilometodějská stezka – živé kulturní dědictví“ byl doporučen ke schválení 

Regionální výbor doporučil ke schválení projektovou žádost „Cyrilometodějská stezka – živé kulturní 

dědictví“ podanou v r. 2019. Sekretariátu to oznámil 5.3.2020 Region Bílé Karpaty, správce VP Fondu 

malých projektů programu INTERREG V-A SK-CZ a vyzval k doplnění dalších dokladů. Díky ročnímu 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/60371889/junak-cesky-skaut-stredisko-modra-z-s/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/60371889/junak-cesky-skaut-stredisko-modra-z-s/
mailto:kmnc_bas@abv.bg
https://www.cyril-methodius.cz/kalendar-akci/


projektu by se mohly realizovat další marketingové aktivity Cyrilometodějské stezky, např. 

na strategických lokalitách v česko-slovenském pomezí, pokud bude projekt schválen a mezinárodní 

situace dovolí. V únoru 2020 byl na Region Bílé Karpaty sekretariátem podán další projekt 

„Cyrilometodějská stezka – nový model řízení“, který vzešel z podnětu setkávání pracovní skupiny 

sdružení EKSCM v lednu a únoru 2020 ve Zlíně na krajském úřadě. 

 

Vznikají nové tiskoviny, videa a dokumenty pro podporu putování na cyrilometodějských trasách 

V rámci projektu „Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům“ jsou 

připravovány tři mapoví průvodci, nové poutní pasy a pamětní listy a také květnové putování na trase 

Wisla – Velehrad, které uzavře cyklus 4 putování na různých trasách. Během nich vzniká také polohraný 

dokument o moderním poutnictví v režii Evy Toulové. Premiéru by měl mít 22.8.2020 ve 14 h 

na Velehradě v závěru letního česko-slovenského putování ze Skalky nad Váhom do Velehradu 

(19. – 22.8.). Sekretariát je postupně vkládá na youtube kanál: 

https://www.youtube.com/channel/UCNz7tUDjHly7c9ktK_olZTw 

 

Díky projektu Routes4U má být zpracována studie proveditelnosti CM stezky v Podunají 

Studii má zpracovávat Cyrilometodějské výzkumné centrum Sofie ve spolupráci se Staroslovanským 

institutem Záhřeb. Díky projektu Routes4U, což je společný program Rady Evropy a Evropské unie, má 

být také sekretariát sdružení proškolen ve věci žádosti o certifikaci. O vlivu pandemie nemoci Covid-19 

na aktivity projektu Routes4U zatím nebyl sekretariát informován. Díky projektu je např. možné 

samovzdělávání o kulturních stezkách. Vyzkoušejte 5 e-learningových modulů!  

 

K 25.3.2020 zpracoval sekretariát Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje 

info@cyril-methodius.eu 

https://www.cyril-methodius.cz/lokality/
https://www.youtube.com/channel/UCNz7tUDjHly7c9ktK_olZTw
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development
vhttps://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/e-learning

