
 

  

Vážení členové, partneři, přátelé, 

přinášíme přehled stěžejních událostí z pohledu sekretariátu sdružení Evropská kulturní 
stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. (dále jen „EKSCM“) za období leden až květen 2021. 

 

  

 

  

Cyrilometodějská stezka se uchází podruhé o uznání 
Kulturní stezka Rady Evropy  

 

  

Certifikační cyklus 2020/2021 začal pro Cyrilometodějskou stezku podáním žádosti o 
certifikaci 31. 7. 2020 pracovníky sekretariátu a skončil online obhajobou 29. 4. 2021 před 
Správní radou Rozšířené dílčí dohody o kulturních stezkách složené ze zástupců 35 států 
Rady Evropy připojených k této dohodě. Samotnou prezentaci provedl mezinárodní tým ve 
složení Martina Janochová (ředitelka EKSCM), Vania Radeva (ředitelka Bulharského 
kulturního institutu Bratislava) a Tatiana Mikušová (ředitelka Slovenského domu Centrope). 
Jak druhý pokus o uznání Cyrilometodějské stezky Radou Evropy dopadl, se dozví sekretariát 
oficiálně koncem května 2021. Věříme, že to tentokrát vyjde a zapíše se do historie 
certifikovaných kulturních stezek jako první Kulturní stezka Rady Evropy, která je zaměřená 
na slovanské kulturní dědictví a má svůj původ v České republice. Zvedne se tak zájem nejen 
o cyrilometodějský kulturní odkaz v ČR, SR a dalších zapojených zemích, ale i mezinárodní 
spolupráci a kulturní turismus s potenciálem ve více než 20 státech Evropy. 

 

  

 

  

Řídící výbor sdružení EKSCM jednal online  
 

  

Dne 23. 3. sekretariát uspořádal online Řídicí výbor, který projednával zásadní otázky, se 
kterými se sdružení aktuálně potýká: řízení, akční plán, společná strategie, realizace dotačních 
projektů a aktuálně neobsazené, čestné pozice ve sdružení – předseda sdružení a předseda 
Řídícího výboru. Výbor stanovil pracovní skupinu pro tvorbu zadání společné strategie CM 
stezky 2022-2030, která se má letos vypracovat. Zadání by mělo vzniknout nejpozději v 
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červnu 2021. Valná hromada EKSCM, která by měla zvolit nového předsedu sdružení, se 
bude konat předběžně v 07/2021, místo je v jednání. 

 

  

 

  

Mezinárodní vědecká spolupráce pokračuje  
 

  

Na Velehradě v prosinci 2019 došlo v rámci setkání Vědeckého výboru sdružení k dohodě, 
že stručný vědecký základ Cyrilometodějské stezky připraví Dr. Vida Vukoja se 
Staroslovanského institutu v Záhřebu a následně bude připomínkován ze strany expertů 
z různých zemí a různé specializace. Následně mají být po dosažení konsenzu rozpracovány 
analýzy pro jednotlivé relevantní země. Aktuálně je zapracováváno třetí kolo 
připomínek.  Tyto aktivity se zapojením různých vědecko-výzkumných pracovišť jsou 
solidním základem pro tvorbu nové společné strategie rozvoje kulturní stezky (2022-2030), 
jejíž vypracování je hlavním úkolem pro r. 2021. 

 

  

 

  

Velvyslanec ČR při Svatém stolci jednal s 
představiteli Zlínského kraje o spolupráci na CM 

stezce  
 

  

Velikonoční cestu do svého rodného Zlínského kraje, využil velvyslanec ČR při Svatém stolci 
J. E. Václav Kolaja, k jednání s novým vedením Zlínského kraje. Již v loňském roce se aktivně 
zapojil do spolupráce na Cyrilometodějské stezce pořádáním akcí v Římě souvisejících s 
připomínám cyrilometodějského odkazu. Mezi poslední patřily například oslava 40. výročí 
prohlášení věrozvěstů spolu-patrony Evropy v prosinci 2020 nebo připomenutí úmrtí sv. 
Cyrila v Říme vzpomínkovou akcí v bazilice sv. Klementa v blízkosti Colossea za účasti 
velvyslanců z Česka, Slovenska, Slovinska a Chorvatska v únoru 2021. Navrhl zařadit aktivity 
pro rozvoj stezky do plánovaného předsednictví ČR Radě EU v 2. pol. 2022. 
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Pan velvyslanec v Baťově výtahu v krajském sídle, tzv. Baťově mrakodrapu s hejtmanem Zlínského kraje 
Radimem Holišem, jeho náměstkem Lubomírem Traubem a radní Zuzanou Fišerovou, autor: J. Balát. 

 

  

 

  

Pokračuje realizace přeshraničního projektu CM 
stezka – živé kulturní dědictví  

 

  

V srpnu 2020 začalo sdružení EKSCM realizovat projekt „Cyrilometodějská stezka – živé 
kulturní dědictví“, který se zaměřuje na marketingovou strategii a propagaci vybraných 32 
lokalit v česko-slovenském příhraničí (dle území definovaného programem Interreg VA SK-
CZ – tj. moravskoslezský, zlínský a jihomoravský kraj na české straně a žilinský, trenčianský 
a trnavský kraj na slovenské straně) vážících se k cyrilometodějské nebo velkomoravské 
tradici. Zejména jde o bývalá slovanská hradiska nebo sakrální památky. Aktuálně sekretariát 
oslovuje členy a partnery ve věci spolupráce na tvorbě obsahu turistických karet pro 
jednotlivé památky a na vybraných 10 lokalitách natáčí ve spolupráci s rozhlasovým 
reportérem Petrem Slintákem audio reportáže. Připravené jsou zatím audia pro 5 moravských 
lokalit: Pohansko u Břeclavi, Hradiště sv. Hypolita Znojmo, Poutní místo Svatý Hostýn, 
Archeoskanzen Modrá a hradní areál Hradec nad Moravicí. Na Slovensku budou reportáže 
pořízeny na těchto lokalitách: kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech, Trenčianský hrad, 
kostel sv. Cyrila a Metoda Terchová, hrad Branč a hradisko Kostolec-Ducové. Nové 
reportáže tak navazují na cyklus 12 reportáží již dříve zpracovaný stejným autorem zejména 
pro Český rozhlas. V přípravě je také microsite a mobilní aplikace k produktu. Protože 



pandemická situace přeshraniční spolupráci komplikuje, sekretariát požádal Region Bílé 
Karpaty o prodloužení doby realizace do 12/2021. Hlavním přeshraničním partnerem je 
KOCR Trenčín Región. 

 

  

  

  

Reportér Petr Slinták při natáčení reportáže na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě s pedagogem Bohuslavem 
Klímou z MU Brno, autor: M. Janochová 

 

  

 

  

Slovenský dom Centrope pořádá webináře o 
tematických cestách a uvedl web kulturnecesty.sk  

 

  

Člen sdružení EKSCM Slovenský dom Centrope (se sídlem v Bratislavě) realizuje řadu aktivit 
a projektů na podporu rozvoje a propagace mezinárodních tematických cest včetně 
Cyrilometodějské stezky. Aktuálně realizuje projekt „Oživenie a rozvoj domáceho 
cestovného ruchu prostredníctvom tematických kulturných ciest s využitím digitálnych 
interaktívnych nástrojov vrátane VR/AR“. Jeho cílem je zviditelňování kulturních cest na 
Slovensku, vytvoření VR/AR na významných kulturních památkách nebo vytvoření 
komunikační strategie ke kulturním cestám včetně nástrojů a kampaně. V rámci projektu se 
konají také webináře zaměřené na tematiku kulturních stezek – poslední měl název „Branding 
a marketing kultúrnych ciest“ a konal se 29. 4. Na webové stránce kulturnecesty.sk propaguje 
kulturní stezky Rady Evropy na Slovensku. 
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Probíhají online jednání s hlavními organizátory 
cyrilometodějských slavností Nitra, milá Nitra 2021  

 

  

Dne 3.-5. 7. se uskuteční významné slovenské cyrilometodějské slavnosti Nitra, milá Nitra. 
Sdružení EKSCM bylo i letos přizváno mezi hlavní partnery slavností a stejně jako v minulých 
ročnících přispěje k rozšíření plánovaného programu, např. infostánkem, zajištěním 
prezentací či videopozdravů od partnerů, výstavami atd. Opět se bude konat také zážitkové 
putování na trase Nitra-Dražovce – Nitrianský hrad, které bude již tradičně v režii 
Nitrianského samosprávného kraje. 

 

  

 

  

Díky spolupráci s evropskou asociací Romea Strata 
se koná pěší putování z Velehradu do Poysdorfu  

 

  

Putování pro veřejnost pod hlavičkou Romea Strata se uskuteční od 16. 5. do 21. 5. mezi 
Velehradem a Mikulovem (ev. až rakouským Poysdorfem). První den, 16. 5. se začíná v 8:30 
mší svatou na Velehradě a končí pobožností na Klimentku v 17 h. Na Moravě vede trasa 
nejprve po Cyrilometodějské stezce (úsek Velehrad–Křtiny) a následují další etapy po 
jihomoravské Svatojakubské cestě (Křtiny–Brno–Židlochovice–Mikulov, příp. až Poysdorf). 
Moravské poutní cesty se staly součástí mezinárodní evropské stezky Romea Strata od 
Baltského moře do Říma, kterou rozvíjí evropská asociace Romea Strata se sídlem v italské 
Vicenze. Na květnovou česko-rakouskou promo tour naváží další mezinárodní putování a 
postupně se takto zpropaguje celá trasa až do Říma. Info: Velehrad – Klimentek | Církevní 
turistika (cirkevnituristika.cz) 

 

  

 

  

Etapové putování ke cti sv. Ludmily po 
Cyrilometodějské stezce má odstartovat 9. 6.  

 

  

Letošní rok byl v ČR vyhlášen rokem svaté Ludmily, neboť si v září připomeneme 1100. 
výročí umučení první české světice na Tetíně. Se spřátelenými spolky (Ultreia a Svatá Ludmila 
1100 let) pořádá sdružení EKSCM pěší, symbolické, etapové Putování ke cti sv. Ludmily z 
Velehradu na Tetín, využívající převážně značenou nebo plánovanou cyrilometodějskou 
trasu. Na trase Velehrad–Koryčany–Bučovice–Olšany–Křtiny–Vranov–Tišnov (130 km) se 
má uskutečnit 1. etapa putování v termínu 6.–13. 6. Druhá etapa má proběhnout v červenci 
přes kraj Vysočina a třetí etapa v září přes Středočeský kraj a hl. m. Prahu s ukončením na 
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Národní svatoludmilské pouti na Tetíně 18. 9. Zde bude mít Cyrilometodějská stezka svůj 
prezentační stánek.  

 

  

  

  

 

  

Vzhledem k dlouhodobé pandemické situaci se mohou plánované aktivity v průběhu roku měnit. 
 

  

 

  

       
 

  

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 

J. A. Bati 5520 
760 01 Zlín 
Česká republika 
  
Tel: +420 577 043 904 
E-mail: info@cyril-methodius.cz 
Web: www.cyril-methodius.cz 
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