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Cyrilometodějská stezka má definované tématické

vymezení zpracované Archeologickým ústavem

Slovenské akademie věd v Nitře panem PhDr. Peterem

Bednárem, CSc. a paní Mgr. Miriam Jakubčinovou, PhD.

Dokument obsahuje kapitoly: Hlavní téma a podtémata

Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském

příhraničí; Územní vymezení; Kdo byl i sv. Konstantin-

Cyril a Metoděj; Proč právě sv. Konstantin-Cyril a sv.

Metoděj?; Východiska tematického vymezení

Cyrilometodějské stezky. Tematické vymezení doplnilo

žádost o certifikaci Cyrilometodějské stezky coby

Kulturní stezka Rady Evropy předloženou v září 201 8

Evropskému institutu kulturních stezek sídlícímu v Lucemburku, výkonnému orgánu Rady Evropy v rámci programu

Kulturní stezky Rady Evropy. Kompletně zpracované vymezení je možné stáhnout na webu www.cyril -

methodius.eu/partnerstvicms/25305.

Společným a nosným bodem tematického vymezení CM stezky je život, působení, dílo a s ním spojená tradice díla sv.

Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje. Jak uvedl papež Jan Pavel I I "Jejich dílo je vynikajícím přínosem pro tvorbu

společných křesťanských kořenů Evropy. Ty svou pevností a vital itou tvoří jeden z nejsol idnějších výchozích bodů, ke

kterým musí přihlédnout každý vážný pokus obnovit novým a dnešním způsobem jednotu tohoto kontinentu".

Strategické lokalityCyrilometodějské stezkyvpříhraničí
Součástí tematického vymezení byla zpracována

identifikace a analýza strategických lokal it

Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském

příhraní, na území čtyř moravských krajů, tří

slovenských příhraničních krajů, a dále Nitranského

a Bratislavského kraje. Bylo definováno celkem 43

lokal it, z toho 1 7 v České republice a 26 ve Slovenské

republice, rozdělených do tří základních kategorií, které

mají vazbu na působení a dílo sv. Konstantina-Cyrila a

sv. Metoděje, nebo cyrilometodějskou tradici:

1 . Archeologické památky (např. archeologické

naleziště, archeoparky, hradiště Velké Moravy, apod.) -

lokal ity, které ve Velkomoravském období plnily funkci

správně-pol itických a církevních center; 2. Sakrální

památky a významná poutní místa s vazbou na

cyrilometodějskou tradici - tvoří je zpravidla památky

mladší, spojené s šířením křesťanství po zániku Velké

Moravy; 3. Ostatní památky se silnou cyrilo-

metodějskou nebo velkomoravskou tradicí.

Veškeré informace a aktivity projektu jsou postupně

zveřejněny na webu projektu:

www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/

Pro další informace o projektu prosím kontaktujte:

Ing. Martina Peterku, koordinátora projektu

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

+420 733 161 675, martin.peterka@cyril-methodius.eu

Informace a kontakt

Databáze strategických lokal it Cyrilometodějské stezky

je nástrojem pro jejich zviditelnění a prezentaci. Ta se

v současné době postupně zpracovává a měla by

obsahovat komplexní informace ke každé lokal itě

včetně praktických informací týkajících se dostupnosti,

otevírací doby, vstupného, mapy, fotogalerie

a multimediálních výstupů. Turista by tak měl získat

veškeré informace vážící se k jednotl ivým lokal itám.

Databáze by měla být dokončena v průběhu roku 201 9.
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Vzniká databáze dobrých praxíCyrilometodějské stezky
Cyrilometodějská stezka vytváří znalostní základnu prostřednictvím

identifikace dobrých praxí v oblasti kulturního cestovního ruchu (např.

uchování a zpřístupnění cenného historického a kulturního dědictví,

využití ICT technologie, zavádění marketingových nástrojů atd.) ,

vzdělávání a řízení. Ty jsou zveřejňovány v databázi dobrých praxí

Cyrilometodějské stezky na webu www.cyril -

methodius.eu/partnerstvicms/25394. Dobré praxe byly zpracovány na

základě připravené šablony se záměrem získat od každého zpracovatele

praxe stejné informace.

Databáze bude fungovat jako inspirace pro členy, partnery

a stakeholdery sdružení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje,

aby měli přehled o tom, co je nutné procesně uskutečnit k tomu, aby

praxi mohli implementovat ve svém území. Databáze bude v první etapě

obsahovat minimálně 20 dobrých praxí zpracovaných partnery projektu

PartnerstvíCMS. V další etapě bude doplňována o praxe dalších subjektů,

kteří projeví zájem prezentovat své projekty, aktivity, modely řízení,

metodiky apod.

Druhé jednáníPřeshraničnípracovnískupiny se konalo vNitře
Přeshraniční pracovní skupina se setkala dne

5. prosince 201 8 v Aule Seminára sv. Gorazda v Nitře,

kterého se zúčastnil i partneři společně s odborníky

spolupracující na projektu PartnerstvíCMS. Mimo

povinné administrativní záležitosti týkající se

monitorování a vyúčtování projektu vznikla diskuse,

jakými aktivitami chtěji jednotl iví partneři rozvíjet

Cyrilometodějskou stezku (dále jen "CM stezka") ve

svých území. Konkrétně se dabatovalo nad vyznačením

a propagaci "poutních" tras CM stezky na území České

republiky a Slovenska. Zatímco v ČR bylo v letošním

roce vyznačeno celkem 31 8 km vedoucích po trasách

Klubu českých turistů, na Slovensku je problematika

vyznačení komplikovanější, jel ikož je nutné

zkombinovat pěší trasy a cyklotrasy. Koncem roku 201 8

došlo k vyznačení prvních kilometrů CM stezky na

území Bratislavského kraje, které prostřednictvím

Slovenského domu Centrope získalo grant z národních

zdrojů Slovenského republiky. V rámci grantu bude

vytvořena mobilní apl ikace Story map "Tematická cesta

sv. Cyrila a Metoda", která pomůže poutníkovi/turistovi

naplánovat trasu napříč Bratislavským, Trnavským

a Nitranským krajem a při orientaci v terénu poskytne

informace o možnostech ubytování a stravování,

památkách a kulturních akcích.

Účastníci jednání byl i pozváni na prohlídku diecézní

knihovny s nejcennější sbírkou původní l iteratury na

Slovensku, jejíž počátky sahají do 1 2. stol. Po skončení

jednání mohli účastníci zajít na prohlídku hradu.

Foto: Druhé jednáníPřeshraničnípracovnískupiny vNitře
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Foto: Kulatý stůlMAS Buchlov, TICVelehrad

Kulatý stůlMAS Buchlovhostilo Turistické centrum Velehrad
Dne 21 .1 1 .201 8 se v Turistickém centru na Velehradě

uskutečnilo první jednání KULATÉHO STOLU

Cyrilometodějské stezky se starosty, zástupci Zlínského

kraje, destinačních managementů, místních akčních

skupin, farností, muzeí, památek a dalších místních

subjektů, které organizovala MAS Buchlov. V rámci

tohoto setkání proběhly prezentace k aktivitám

v projektu Cyrilometodějské stezky, k analýze území a

dotazníkovému šetření, příklady dobré praxe a záměry

dalšího rozvoje stezky na území MAS Buchlov. Cílem

jednání bylo především představení prvotního záměru

regionální pracovní skupiny MAS Buchlov k dalšímu

rozvoji stezky a podnícení zájmu partnerů k další

spolupráci na rozvoji, což se dle příspěvků v diskuzi

podařilo. V dohledné době budou probíhat pracovní

jednání se subjekty na Uherskohradišťsku, na kterých

bude záměr rozpracován dopodrobna a bude sloužit

jako podklad pro tvorbu Akčního plánu

Cyrilometodějské stezky na území Zlínského kraje –

Uherskohradišťsko. Prezentace z jednání je možné

stáhnout na webu www.buchlov.cz.

Provádíme dotazníkové šetřeníse stakeholdery
V průběhu letních prázdnin připravil i pracovníci

Mendelovy univerzity v Brně dotazníky pro města

a obce, farnosti, památky a muzea, ubytovací

a stravovací zařízení. Dotazníky byly v průběhu měsíců

září a října 201 8 rozeslány jednotl ivými partnery

místním subjektům ve svých území. Předmětem šetření

je zjistit vybavenost obcí a subjektů na značených

stejně tak i na připravovaných trasách

Cyrilometodějské stezky, míru ochoty zapojení se do

jejího fungování, potřeby a problémy obcí a dalších

subjektů. Zpracované dotazníky budou následně

vyhodnoceny dle metodiky z důvodu zajištění

jednotného postupu. Výsledky dotazování budou

sloužit pro zpracování Strategie rozvoje a komuniční

strategie Cyrilometodějské stezky v moravsko-

slovenském příhraničí a zároveň akčních plánů

jednotl ivých partnerů v rámci jimi zvolených území

rozvoje stezky. Zpracované dotazníky budou sloužit

následně i pro další území, kde je plánováno další

trasování poutních tras Cyrilometodějské stezky.

Obrázek: Dotazníky v české a slovenské verzi
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Foto: Okrúhlý stol Nitriansky samosprávny kraj

Rokovanie partnerov za okrúhlym stolom o Cyrilo-metodskej ceste
V Nitre sa 29. 1 1 . 201 8 uskutočnilo 1 . rokovanie

partnerov za okrúhlym stolom na tému budovania

a oživenia Cyrilo-metodskej cesty na území

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za okrúhlym

stolom sa stretl i členovia pracovnej skupiny,

zástupcovia miest a obcí, Katolíckej cirkve, cestovného

ruchu, múzeí, kultúrnych, umeleckých, vzdelávacích

a vedecko-výskumných inštitúcií, či organizácií

a občianskych združení. Zaznel i kritické vyjadrenia ku

skutočnosti, že samotný projekt nerieši budovanie

kultúrnej cesty ako takej, lebo sa venuje už priamemu

oživovaniu jej trasy, ktorá však v rámci Nitrianskeho

regiónu do súčasnosti nebola vyznačená, teda

neexistuje. Kriticky bola hodnotená aj skutočnosť, že

Foto: Okrúhlý stol Trnavsky samosprávny kraj

Úvodné rokovanie pri okrúhlych stoloch vTrnave
Trnavský samosprávny kraj, ako Hlavný cezhraničný

partner projektu, zorganizoval dňa 29.1 1 .201 8

v budove úradu úvodné rokovanie pri okrúhlych

stoloch. Cieľom bolo oboznámiť zástupcov obcí, Klubu

slovenských turistov, Slovenského cykloklubu

a Krajského pamiatkového úradu Trnava s aktivitami

projektu, aktuálnym stavom analýzy územia,

spracovanými príkladmi dobrej praxe a najmä zámermi

ďalšieho rozvoja Cyrilo-metodskej cesty. Rozsiahla

a prínosná diskusia sa podľa očakávania venovala

najmä návrhu trasovania Cyrilo-metodskej cesty,

hraničným prepojeniam a historicky významným

lokal itám. Nasledujúce rokovanie Regionálnej pracovnej skupiny Trnavského samosprávneho kraja so zástupcami

subjektov, ktorí úvodné rokovanie zhodnotil i ako prínosné a podnetné, sa uskutoční v polovici roka 201 9.

projekt v konečnom dôsledku nerieši ani financovanie konkrétnych aktivít, ktoré by mali partneri v záujme oživovania

trasy real izovať, alebo investičné aktivity, ktoré by bolo potrebné na niektorých lokal itách real izovať, pričom

v začiatočnej fáze projektu očakávania tohto druhu boli aktuálne. V záujme trvalej udržateľnosti cesty bude potrebné

hľadať spôsoby, ako inštitucional izovať cestu v Nitrianskom regióne, z akých zdrojov financovať jej vybudovanie

a život. Prvé kroky podnikne Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby finančne podporoval regionálne subjekty

a ich projekty.



Připravované aktivity a schůzkyvprojektu

02/201 9: Studijnícesta v Bratislavském kraji
03/201 9: Zpracovánískládacímapy strategických lokalit Cyrilometodějské stezky
05/201 9: ZpracováníStrategie rozvoje a komunikačnístrategie Cyrilometodějské stezky
05/201 9: Studijnícesta vNitranském kraji
06/201 9: JednáníPřeshraničnípracovnískupiny vTrnavě

Přejeme všem našim spolupracovníkům úspěšné vkročenído roku 2019
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