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Shrnutí 
Záměr Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (dále CCRVM) vytvořit a rozvíjet 
Evropskou kulturní stezku svatých Cyrila a Metoděje (dále EKSCM) využije potenciál evropského 
historického a kulturního dědictví spojeného s cyrilometodějskou misií k všestrannému rozvoji kraje, 
zejména kulturní a poutní turistiky s přirozeným  centrem na Velehradě. Rozvoj mezinárodní sítě 
partnerů a s tím spojená realizace nejrůznějších projektů povede k budoucí a v České republice 
výjimečné certifikaci stezky v programu Kulturní stezky Rady Evropy. Řízení celkového záměru i 
dílčích projektů přešlo v roce 2014 plně pod založené zájmové sdružení právnických osob EKSCM a 
jeho stálý sekretariát při CCRVM, přičemž střednědobé financování jeho provozu je řešeno v rámci 
návrhu rozpočtu Zlínského kraje 2014 a rozpočtového výhledu 2015, 2016 a 2017. V současnosti se 
připravují a realizují dílčí projekty především v oblasti projektu kulturní cestovní ruch (více v kap. IV). 
 

I. Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, základní východiska 
Cyrilometodějské téma patří bezpochyby k nejvýznamnějším milníkům historie české a slovenské 
státnosti. Zlínský kraj se rozhodl u příležitosti 1150. cyrilometodějského jubilea zviditelnit toto téma a 
využít je pro přípravu mezinárodního projektu: „Kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje“. Rada 
Zlínského kraje schválila dne 25. 6. 2012 číslem usnesení 0572/R16/12 ideový záměr projektu 
EKSCM, jehož cílem je využít odkazu svatých bratří a vytvořit síť regionů, měst, vzdělávacích a 
výzkumných institucí, propojujících historicky významná poutní místa a využívajících společné kulturní 
dědictví pro zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu. Cíle záměru budou plněny realizací 
aktivit v následujících oblastech:  
1. Kooperace ve výzkumu a vývoji  
2. Posílení vědomí, historie a evropského kulturního dědictví 
3. Kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů 
4. Současné kulturní a umělecké praxe 
5. Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury 
 

Ekonomický přínos kulturních stezek 
Kulturní stezky jsou prostředkem zlepšení kvality života, nástrojem hospodářského, sociálního a 
kulturního rozvoje využitím historických a kulturních zdrojů existujících podél stezky. Jsou-li kulturní 
stezky správně řízeny, mohou být hnacím motorem umožňujícím zvyšování konkurenceschopnosti a 
atraktivity měst a regionů, přes které tyto cesty prochází. 
Koncept kulturních stezek přispívá k větší rozmanitosti nabídky evropského cestovního ruchu. Je 
reakcí na vzrůstající poptávku turistů po objevování nových destinací a kultur jiných národů. Kulturní 
stezky se rozvíjí do komplexního souboru služeb, z něhož mají užitek občané i podnikatelé.  Přispívají 
ke snížení vysoké koncentrace turistů v nejatraktivnějších oblastech a k lepšímu zvládnutí sezónního 
charakteru turistiky díky novému modelu cestování a posílení evropského občanství prostřednictvím 
objevování našeho společného dědictví. 
Zlínský kraj považuje cestovní ruch za jednu z priorit svého rozvoje. Církevní turistika má pro území 
Zlínského kraje s více než tisíciletou tradicí křesťanství, velkou koncentrací sakrálních památek od 
prvních slovanských věrozvěstů až po současnost, se silnou náboženskou tradicí a vazbou obyvatel 
na ni a s významnými poutními místy velký potenciál. 
Kulturní stezky představují pro rozvoj regionu příležitost pro místní obyvatele v oblasti podnikání, 
podporu investic a rozvoj infrastruktury a lidských zdrojů, rozvoj služeb, které lze využívat rovněž pro 
místní obyvatele, zvýšení výnosů v důsledku zvýšení koncentrace cestovního ruchu, vytváření 
pracovních míst a zvyšování zaměstnanosti. 
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Mezinárodní certifikace 
Program Kulturní stezky Rady Evropy byl založen Radou Evropy v roce 1987. Jejím cílem bylo 
prokázat, prostřednictvím cesty napříč časem a prostorem, jak dědictví různých zemí a kultur v Evropě 
přispívá ke společnému kulturnímu dědictví. V prosinci roku 2010 přijal Výbor ministrů Rady Evropy 
rezoluci o založení dohody (tzv. Enlarge Partial Agreement, EPA) o kulturních stezkách za účelem 
užší spolupráce mezi státy, zejména se zájmem o rozvoj kulturních stezek. 
Správní Rada EPA oceňuje certifikací „Kulturní stezka Rady Evropy“ a provádí pravidelné 
hodnocení již certifikovaných stezek v souladu s usnesením Výboru ministrů Rady Evropy (2013)67, 
které stanovuje pravidla k udělení certifikace „Kulturní stezka Rady Evropy“. Stezka žádající o 
certifikaci musí: 

- zaměřit se na téma představující evropské hodnoty, které musí být společné pro několik 
evropských států 

- držet se historické stezky, nebo (v případě kulturní turistiky) vytvořit stezku novou 
- vyvolat dlouhodobou mnohostrannou spolupráci na projektech v prioritních oblastech (věda a 

výzkum, zachování a posílení kulturního dědictví, kulturní a vzdělávací výměna mladých 
Evropanů, moderní kulturní a umělecké praxe, kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj 
kultury) 

- být řízena jednou nebo více nezávislými sítěmi (ve formě sdružení nebo federace 
společenství) 

Technický orgán, Evropský institut kulturních stezek byl zřízen v roce 1998 pro provozní účely 
programu Kulturní stezky Rady Evropy. Jeho úlohou je zkoumat žádosti nových projektů k certifikaci 
kulturních stezek, sledovat činnost v této oblasti, koordinovat práci partnerských organizací a 
archivovat dokumenty. Zlínský kraj má ambici projekt EKSCM rozvíjet tak, aby mohl v září 2015 
předložit žádost o mezinárodní certifikaci stezky. 
 

II. Doposud realizované aktivity 
1. Konference EKSCM – Velehrad 2012 

Zlínský kraj pořádal ve spolupráci s CCRVM dne 3. července 2012 I. mezinárodní konferenci 
k projektu s názvem "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje" v Hotelu U Skanzenu v obci 
Modrá. Na konferenci se Zlínskému kraji podařilo navázat kontakt se zahraničními zástupci veřejných i 
soukromých institucí z Řecka, Slovinska, Slovenska a Itálie.  
 

2. Tvorba sítě partnerů 
V průběhu roku do doby konání další konference byla síť partnerů postupně rozšiřována, do některých 
zemí – Slovensko, Řecko, Makedonie (FYROM), Itálie, Slovinsko, Bulharsko aj. byly vyslány delegace 
Zlínského kraje za účelem prezentace projektu a získání dalších partnerů. V minulosti projevilo zájem 
spolupracovat na rozvoji EKSCM 12 partnerů, kteří podepsali Deklaraci o spolupráci, neoficiálních 
zájemců o spolupráci je již několik desítek.  
 

stát partner 

ČR Jihomoravský kraj 

  Olomoucký kraj 

Slovensko Nitranský kraj 

  město Nitra 

  Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře 

  Archeologický ústav Slovenské akademie věd 

  Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě 

  Trenčínský kraj 

Slovinsko město Celje 

Itálie provincie Udine 

Makedonie (FYROM) město Ochrid 

Řecko Aristotelova univerzita v Soluni 
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Od 1.10. 2014 se stalo zájmové sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, které koordinuje 
rozvoj stezky, mezinárodním. Jeho řádnými členy jsou: 
  

1. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CZ) 
2. Zlínský kraj (CZ) 
3. Jihomoravský kraj (CZ) 
4. Nitriansky samosprávny kraj (SK) 
5. Cammini d‘Europe (IT) 
6. Město Ochrid (FYROM) 

 

3. Aktivity realizované v rámci projektu CERTESS 
Zlínský kraj je partnerem projektu CERTESS (Evropské kulturní stezky – Přenos zkušeností, Šíření 
řešení) v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce (INTERREG IV C), který se 
zaměřuje na vytvoření společného metodického rámce v oblasti rozvoje, řízení a zkvalitňování 
Evropských kulturních stezek s využitím rozvojových a řídících nástrojů zaměřených na podporu 
udržitelného kulturního cestovního ruchu. Do projektu je zapojeno 11 partnerů z Lucemburska (2), 
Itálie, Finska, Rakouska, Rumunska, Polska, Německa, Španělska (2). 

 
Strategie naplňování cílů projektu 
Na podzim roku 2012 byli pro odbornou garanci a spolupráci v každé z 5 definovaných oblastech 
(pilířích) dohodnuti lídři v tomto složení: 

číslo a název oblasti odborný garant (lídr) 

1. Kooperace ve výzkumu a vývoji * Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

  Akademie věd ČR 

2. Posílení vědomí, historie a evrop. kult. dědictví Slovácké muzeum Uherské Hradiště 

3. Kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů  Univerzita Palackého Olomouc 

  Stojanovo gymnázium, Velehrad 

  Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 

4. Současné kulturní a umělecké praxe  Krajská galerie výtvarného umění Zlín 

5. Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy  

*Od r. 2014 má oblast 1 na starosti Univerzita Palackého Olomouc 
 
Pro jednotlivé pilíře vypracovali vybraní lídři strategie naplňování cílů projektu, kde jsou definovány 
specifické cíle a konkrétní aktivity, které budou realizovány zapojenými partnery a stakeholdry. Dílčí 
strategie jsou shrnuty do jednoho dokumentu – celkové strategie naplňování cílů projektu. 
 

Implementační plán EKSCM  
Hlavním výstupem projektu CERTESS bude implementační plán aplikovatelný na kulturní stezky 
procházející zapojenými regiony. V případě Zlínského kraje bude zpracován Implementační plán 
EKSCM, který je nyní v přípravné fázi, dokončen bude v září 2014. 
 

4. Konference EKSCM – Velehrad 2013 
25. června 2013 pořádal Zlínský kraj k projektu II. mezinárodní konferenci, tentokrát ve 
Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, kam přijelo asi 40 účastníků z 5 zemí Evropy 
(kromě České republiky ze Slovenska, Itálie, Bulharska a Řecka). Prezentováno bylo téma významu 
cyrilometodějského jubilea pro současnost, byla shrnuta přípravná fáze projektu, nastíněn 
harmonogram dalších kroků a struktura řízení projektu. Součástí programu konference bylo 
představení strategií naplňování cílů projektu jednotlivými odbornými garanty (Dr. Junek - FF UK 
Praha, Dr. Vaškových – Slovácké muzeum UH, Dr. Černuška – UP Olomouc, Ing. Urbanovský 
CCRVM). S nastaveným směrem spolupráce, definovanými cíli, aktivitami i uvažovanými konkrétními 
projekty hosté konference souhlasili, což lze považovat za hlavní přínos jednání.  
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5. Velehrad 2013 – projekty v rámci oslav cyrilometodějského jubilea  
Pro Zlínský kraj byla oslava cyrilometodějského výročí zcela mimořádnou příležitostí, jak upozornit na 
hodnotu a šíři kultury, která vyrostla na základech křesťanství, a zároveň šancí ke zviditelnění 
Velehradu a celého regionu na celostátní i mezinárodní úrovni. Oslavy byly oficiálně zahájeny 25. 5. 
2012 v Římě koncertem Hradišťanu a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín „Brána poutníků“ v bazilice 
Santa Maria Maggiore, kde byla roku 868 papežem Hadriánem II. za přítomnosti Konstantina a 
Metoděje schválena slovanská bohoslužba. Oslavy vyvrcholily pro římskokatolickou církev vloni 5. 7. 
na Velehradě v rámci „Dnů lidí dobré vůle“. Slavnostní poutní mše svaté, kterou celebroval v češtině 
papežský legát, kardinál Josip Bozanić, se zúčastnilo několik desítek tisíc návštěvníků – mezi nimi i 
poutníci z mnoha zemí a biskupové z Polska, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Ruska či Slovinska. 
CCRVM  se v rámci oslav zaměřila na propagaci poutní turistiky, která se v Evropě v posledních 
letech těší stále vzrůstající oblibě. 
 

 
 

III. Řízení a financování projektu 
 

Založení zájmového sdružení právnických osob 
Založení zájmového sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ podle 
Občanského zákoníku ČR, schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0108/Z05/13 ze dne 
24. 4. 2013. Zájmové sdružení založili dne 30.8.2013 Zlínský kraj a CCRVM. Organizace bude 
sdružovat partnery z řad měst a regionů, kteří budou členy nejvyššího orgánu sdružení – valné 
hromady. Práva a povinnosti členů jsou dána stanovami.  
Účastníci konference na Velehradě v r. 2013 byli seznámeni se záměrem Zlínského kraje a CCRVM 
založit zájmové sdružení právnických osob, které bude dále tento projekt koordinovat a řídit, 
administrovat a naplňovat podmínky certifikace EKSCM v rámci programu Kulturní stezky Rady 
Evropy. V každé zemi chce Zlínský kraj jako koordinátor projektu najít klíčového partnera, který bude 
plnit roli národního koordinátora, bude se podílet na řízení celého projektu a bude komunikovat 
se zapojenými kulturními, vzdělávacími, vědecko-výzkumnými institucemi a subjekty cestovního ruchu 
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v daném státě. Budování kvalitní sítě partnerů v zapojených zemích je jedním z hlavních úkolů při 
tvorbě mezinárodní kulturní stezky.  
Z jednání v letošním roce vyplynulo, že na Slovensku se stává přirozeným hlavním koordinátorem 
Nitranský samosprávný kraj, v Řecku kraj Střední Makedonie, v Makedonii (FYROM) město Ochrid, 
v Itálii z důvodu nestabilní situace ve veřejné správě konsorcium Cammini d’Europa. Zástupci těchto 
subjektů budou zváni na III. ročník mezinárodní konference, která se uskuteční 15.10.2014 ve Starém 
Městě. Proběhne zde první mezinárodní valná hromada sdružení EKSCM. Aktuální seznam členů 
sdružení je uveden na str. 3. 
 

Stálý sekretariát  
Výkonnou složkou sdružení je stálý sekretariát zřízený od 1. 1. 2014 při CCRVM (1 výkonný 
pracovník). Počet pracovníků a rozsah činnosti se bude odvíjet od velikosti postupně vznikající agendy 
v rámci EKSCM a rozhodnutí Valné hromady. Jednou z hlavních činností bude hledání různých zdrojů 
financování dílčích projektů na regionální, národní i nadnárodní úrovni z různých dotačních titulů a 
také od různých donátorů. Stálý sekretariát je kontaktní kanceláří pro partnery stezky. 

Stálý sekretariát zodpovídá Valné hromadě zejména za: 

 aktivní činnost ve prospěch sdružení,  

 realizace rozhodnutí Valné hromady, 

 svolání a příprava jednání Valné hromady minimálně 1x ročně, 

 příprava a projednání koncepčních materiálů a jiných návrhů souvisejících s činností sdružení 
a jejich předkládání Valné hromadě, 

 koordinace, případně realizace projektů realizovaných sdružením a jejich controlling, 

 koordinace činnosti členů v jednotlivých zemích a úzká spolupráce s nimi, 

 komunikace se zástupci subjektů zapojených do projektu EKSCM ze všech zemí (nečleny 
sdružení), s cílem odhalovat potenciál a usnadnit vznik nových rozvojových projektů, 

 zřizování dočasných pracovních skupin na odborné nebo projektové bázi, definování jejich 
zadání, jmenování vedoucích těchto skupin, sledování a vyhodnocování práce odborných 
skupin, 

 garance naplňování podmínek certifikace EKSCM v rámci programu „Kulturní stezky Rady 
Evropy“, 

 koordinace a řízení hospodářských činností sdružení, 

 efektivní hospodaření Stálého sekretariátu, 

 zajišťování organizačních záležitostí a administrativní činnosti pro fungování a chod sdružení. 

Zaměstnanci stálého sekretariátu budou připravovat a realizovat projekty, jejichž financování do 
budoucna společně s členskými příspěvky a eventuálními příspěvky podnikatelského sektoru pokryje 
veškerou činnost sekretariátu. Projekt „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ bude udržitelný 
vlastní činností. 

Kontakt: 
Adresa:  
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika 
 
Ing. Martina Janochová  
tajemník Stálého sekretariátu  
tel: +420 577 043 904, mob: +420 733 161 674 
martina.janochova@cyril-methodius.eu 
 
Ing. Martin Peterka 
tel: +420 577 043 904, mob: +420 733 161 675 
martin.peterka@cyril-methodius.eu 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:martina.janochova@cyril-methodius.eu
mailto:martin.peterka@cyril-methodius.eu
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IV. Dílčí projekty naplňující cíle jednotlivých oblastí EKSCM 
Všechny dosud zahájené projekty naplňují především cíle oblasti 5 (Kulturní cestovní ruch a udržitelný 
rozvoj kultury). 

 
Zlínský kraj 
 

1. Mikroprojekt „EKSCM – prodloužení trasy“  
Zlínský kraj s partnery z města Gbely a Masarykova muzea v Hodoníně předložili do 10. výzvy FMP 
projektovou žádost "Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, prodloužení trasy", která byla 
schválena k realizaci dne 24. 5. 2013. Předmětem mikroprojektu je návrh značení stezky v terénu a 
návrh umístění infopanelů zajišťujících identitu stezky při respektování principu rovného přístupu na 
stezce Sv. Kopeček - Sv. Hostýn - Velehrad - Sv. Antonínek - Kopčany/Mikulčice Valy - Gbely - 
Šaštín. Z projektu vyplynuly tyto výstupy: návrh trasování, rozmístění nových infopanelů a 
pasportizace souvisejících služeb a zpracování manuál a grafiky pro značení. Projekt byl ukončen v 
dubnu 2014. 

Zdroje financování: OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, Oblast podpory 1.6 Fond 
mikroprojektů 
Finanční rámec: 588 tis. Kč, dotace EU 499 800 Kč (85%), podíl ZK 88 200 Kč  
Partneři: město Gbely (SK), Masarykovo muzeum Hodonín 

                              
 
 
 

2. Mikroprojekt „EKSCM – realizace“  
Do 11. výzvy FMP byla Zlínským krajem a partnery předložena projektová žádost "Poutní stezka sv. 
Cyrila a Metoděje, realizace", která byla schválena k realizaci dne 25.6.2013. Předmětem je realizace 
prodloužení Cyrilometodějské poutní stezky včetně značení v terénu a vybudování informačních 
panelů pro zajištění identity stezky po hranice se Slovenskem. Projekt nebyl v roce 2014 realizován 
z důvodu prodloužení realizace mikroprojektu 1.  

Zdroje financování: OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013,  
        Oblast podpory 1.6 Fond mikroprojektů 

Finanční rámec: 907 165 Kč, dotace EU 771 tis. Kč (85%), podíl ZK 136 165 Kč 
Partneři: město Gbely (SK), Masarykovo muzeum Hodonín  
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Průběh plánované trasy Cyrilometodějské poutní stezky po úpravě stávajících tras a prodloužení na Slovensko 

 
 

3. Mikroprojekt „Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web“ 
Zlínský kraj předložil projektovou žádost do 12. výzvy FMP mikroprojektu „Poutní stezka sv. Cyrila a 
Metoděje, průvodce a web“, která byla schválena k realizaci. Bude vytvořen průvodce 
Cyrilometodějské poutní stezky a webové stránky Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, kde 
budou publikovány výstupy všech tří mikroprojektů. Realizace projektu skončila v září 2014. 

Zdroje financování: OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013,  
        Oblast podpory 1.6 Fond mikroprojektů 

Finanční rámec: 590 243 Kč, dotace EU 501 400 tis. Kč (85%), podíl ZK 88 843 Kč 
Partneři: město Gbely (SK), Masarykovo muzeum Hodonín 
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Návrh webové stránky www.cyril-methodius.eu a obálka tištěného průvodce. 
 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
1. Projekt Studie možnosti využití kulturně historického odkazu dědictví Velké Moravy 

jako turistického potenciálu destinace 
 

2. Společná propagace turistického potenciálu Velké Moravy v příhraničním území 
 

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava společně s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a 
obcí Kopčany (SK) zahájily v roce 2013 realizaci těchto projektů, které se přímo váží na odkaz Velké 
Moravy a svatých Cyrila a Metoděje. 
Realizace dvou mikroprojektů Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy v programu přeshraniční 
spolupráce SR-ČR. Partnery jsou Centrála cestovního ruchu Východní Moravy a obec Kopčany. 
V rámci projektů byla vytvořena odborná studie na toto téma a brožura propagující památky spojené 
s obdobím Velké Moravy (Památky Velké Moravy), byl uspořádán workshop pro odborníky, připraveny 
webové stránky Putujeme Velkou Moravou, propagační materiál Putujeme Velkou Moravou, záložka 
pro děti či seminář pro učitele základních škol a průvodce. Oba projekty byly ukončeny v květnu 2014. 
Webová stránka – výstup 2. projektu je www.velka-morava.eu   

Zdroje financování: OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 

Finanční rámec: 1 024 tis. Kč, CCRVM bez finanční účasti (pomoc při řízení projektu) 
Partneři: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, obec Kopčany (SK) 
 

3. Nadnárodní projekt ECROCYM (European Cultural ROute of saints CYril and 
Methodius) 

Dne 31.7.2013 předložila CCRVM projektovou žádost do výzvy Evropské komise č. 
69/G/ENT/PPA/13/411 „Projekty spolupráce pro podporu cestovního ruchu založené na nadnárodním 
evropském kulturním a průmyslovém dědictví." Žádost byla zpracována ve spolupráci s odborem 
strategického rozvoje kraje a specifikuje mezinárodní aktivity, které mají být realizovány v období 1,5 
roku (2014, 2015). Projekt ECROCYM je jedním z konkrétních výstupů loňské konference na 
Velehradě a započaté mezinárodní spolupráce při vývoji kulturní stezky. Jeho cílem je vytvořit lokální i 
nadnárodní itineráře “Putování po stopách svatých Cyrila a Metoděje“ a podstatně přispět k rozšíření 
mezinárodní sítě partnerů. Projektu vyjádřili formální podporu např. Evropský institut kulturních stezek 

http://www.cyril-methodius.eu/
http://www.velka-morava.eu/


 

9 
 

(Lucembursko), město Řím, Italská geografická společnost či město Celje (Slovinsko). Schvalovací 
proces byl Evropskou komisí ukončen zasláním rozhodnutí v dubnu 2014 – projekt se stal 1. 
náhradním projektem a grant nezískal. Projekt chce CCRVM po mírných úpravách předložit do další 
výzvy Evropské komise na podporu projektů nadnárodní spolupráce v oblasti kulturního turismu 
(termín ukončení přijímání žádostí je 21. října 2014).  
 
Definované aktivity: 

 Komunikace – 3 společná jednání řídicí skupiny (Zlín, Řím, Soluň), 2 veřejné konference 
(2014 Řím, 2015 Soluň), webové stránky, videokonference, monitorovací zprávy 

 Výzkumné a dokumentační aktivity (pořízení dokumentace ke kulturnímu dědictví, bodům 
zájmu, turistickým atraktivitám vč. fotografické a geografické databáze) – tvorba podrobné 
dokumentace stezky v 5 evropských státech 

 Tvorba logomanuálu a certifikačního systému pro zapojené subjekty CR podél stezky 
 Vývoj lokálních i nadnárodních turistických produktů 

 

Zdroje financování: rámcový program Evropské komise Konkurenceschopnost a inovace 

Finanční rámec: 2,24 mil. Kč (CCRVM), dotace EU 1,68 mil. Kč (75%), podíl CCRVM 560 tis. Kč 
Partneři: Kraj Střední Makedonie (Řecko), FEDERCULTURE – Federace pro veřejné služby, kulturu, 
sport, turistiku a volný čas (Itálie), Nitranská organizace cestovního ruchu (Slovensko) a společnost 
Simbio se svým Regionálním rozvojovým partnerstvím Střední Celje (Slovinsko) + tour operátoři 
 

Další připravované projekty 
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy společně se Zlínským krajem (STR) a sdružením 
EKSCM v současnosti připravují pro IROP rozsáhlý projekt s pracovním názvem Velehrad – 
evropské poutní místo a centrum kulturních stezek. Cílem je přimět k synergické spolupráci 
Velehrad a okolní obce spojené velkomoravskou tematikou, ale i okolní kraje (Jihomoravský, 
Olomoucký a Moravskoslezský), církevní a jiné subjekty. Globálním cílem je vytvoření návrhu a 
realizace takových opatření a nástrojů, které povedou ke zvýšení podílu cestovního ruchu na 
hospodářské prosperitě definovaného území. Předkladatelem projektu bude Zlínský kraj. 
Do Integrovaného operačního programu (IOP) je Centrálou cestovního ruchu Východní Morava 

připravován projekt Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země zaměřený na propagační a 

vzdělávací aktivity v objemu 22 mil. Kč. Partnery v projektu jsou Moravskoslezský kraj, Centrála 

cestovního ruchu- Jižní Morava. 

 
Nadnárodní projekty uvedené subjekty připravují do programu INTERREG EUROPE a INTERREG 
CENTRAL EUROPE. 
 
Další projekty související s tématem EKSCM připravují odborní lídři – Stojanovo gymnázium Velehrad 
(Festival duchovní hudby středních škol), další projekty realizuje např. Univerzita Palackého 
Olomouc: Živé kameny, Velehradské dialogy, Fórum Velehrad).  
Slovácké muzeum Uherské Hradiště připravuje nadnárodní projekt ROSTISLAV zaměřený na 
popularizaci Cyrilometodějského odkazu: 
 
Projekt ROSTISLAV (ROutes and STorIes of SLAVs) – program Creative Europe 
Projekt zaměřený na vývoj interaktivní publikace a řadu doprovodných aktivit zaměřený na příběhy 
Sedmipočetníků, tedy sedm slovanských apoštolů. Mezi ně se řadí kromě svatých Cyrila a Metoděje 
jejich učedníci Naum, Kliment, Angelár, Sáva a Gorazd, kteří rozvíjeli odkaz soluňských bratří ve velké 
části Evropy, šířili křesťanskou kulturu a překládali knihy do slovanského jazyka. Realizace projektu je 
plánována na období 2015-2016.  
Aktivity projektu budou spočívat v přípravě interaktivní publikace přinášející komplexní obraz příběhu 
Sedmipočetníků, jejich dílo a odkaz. Současně bude interaktivní publikace připomínat široké 
veřejnosti, že Evropané sdílejí společné kořeny a historii, bez ohledu na širokou kulturní rozmanitost. 

Koordinátor projektu: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o. 

Finanční rámec: max. 400 tis. EUR, dle podmínek programu Creative Europe (až 60% zdrojů EU) 

Termín předložení žádosti (deadline): 1.10.2014 
Partneři: Univerzita Tomáše Bati Zlín, FMK (ČR), Regionální knihovna L. Karavelova v Ruse 
(Bulharsko), Institut pro ochranu kulturního dědictví a národní muzeum Ochrid (FYROM) a obec 
Bojná. 
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Dny slovanské kultury  
Nová tradice kulturního festivalu zaměřeného na zviditelnění slovanské kultury, tradic i místní 
gastronomie a výrobků byla založena v r. 2013 Domem kultury Kroměříž v souvislosti s oslavami 
Cyrilometodějského jubilea. Festival by se mohl stát hlavním kulturním festivalem Cyrilometodějské 
stezky. V roce 2014 se představila makedonská a rusínská kultura, tématem ročníku 2015 má být 
slovenská a slovinská kultura. Festival se koná vždy koncem května. Velvyslanci slovanských zemí 
vyjádřili festivalu podporu, stejně jako Fórum slovanských kultur v Ljubljani, několik českých 
ministerstev či prezident České republiky.  
 

 
 

V. Vývoj spolupráce se subjekty v České republice 
 

Obce 
Na seminář konaný 26.6.2014 ve Starém Městě jsou zváni zástupci asi 80 obcí podél trasy vzešlé 
z Mikroprojektu „EKSCM – prodloužení trasy“ v ose Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad – 
Svatý Antonínek – Sudoměřice – Mikulčice – Skalica – Šaštín převážně ze tří moravských a jednoho 
slovenského kraje. S užší skupinou samospráv na Uherskohradišťsku (Velehrad, Modrá, Osvětimany, 
Staré Město, Uherské Hradiště) byla zahájena komunikace pro přípravu projektu do IROP – Velehrad 
poutní místo evropského významu a centrum kulturních stezek.  

 

Kraje 
Do rozvoje stezky je potřeba zapojit i okolní moravské kraje, jedním z důvodů je záměr 
Cyrilometodějské poutní trasy postupně a hvězdicovitě prodlužovat do okolních států. O spolupráci již 
projevil Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, které přicházejí s vlastními nápady na zapojení (v 
Jihomoravském kraji je to např. možnost rozšíření spolupráce s archeologickým areálem Mikulčice-
Kopčany, v Moravskoslezském Institut pro studium Hedvábné cesty a jeho projekty Cesty víry 
Hedvábné cesty s tématem EKSCM také úzce souvisí; nabízí se také možnost propojení trasy přes 
Opavu na Polsko). Olomoucký kraj (stejně jako Jihomoravský kraj) již v roce 2012 deklaroval zájem o 
zapojení. Příležitost k rozvoji spolupráce s okolními kraji přinesl projekt připravovaný do IOP (Cyril a  
Metoděj – autentický příběh naší země). Všem jmenovaným sousedním moravským krajům bylo 
nabídnuto členství ve sdružení EKSCM a účast na mezinárodní valné hromadě 15.10.2014. Do konce 
roku 2014 mají zájem vstoupit do sdružení všechny jmenované kraje.  

 

Ministerstva 
Hejtman Zlínského kraje se obrátil koncem března dopisem s žádostí o podporu a prezentaci záměru 
EKSCM na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a 
Ministerstvo kultury ČR (MK). MZV poskytlo projektu a sdružení záštitu. Prezentace na odboru 
veřejné diplomacie byla uskutečněna 16.6.2014 – ministerstvo je připraveno stezku podporovat. MMR 
také vyjádřilo dopisem ministryně zájem EKSCM podpořit a schůzka u náměstka pro cestovní ruch se 
uskutečnila 23.6.2014. Z jednání vzešly návrhy na vytvoření dohody o spolupráci s ministerstvem, 
poskytnutí záštity nebo zapojení CzechTourismu do propagace stezky. MK si vyžádalo písemné 
podklady. V přípravě je i jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

 



 

11 
 

 

Církevní subjekty 
Protože jedním z cílů stezky je podpora spolupráce mezi různými církevními subjekty, obrátil se 
hejtman Zlínského kraje s žádostí o představení projektu také na Českou biskupskou konferenci. 
Arcibiskupství olomoucké (AO) je o aktivitách EKSCM průběžně informováno a je tematice poutního 
turismu nakloněno. S představiteli AO byl a nadále bude konzultován projektový záměr „Velehrad – 
poutní místo evropského významu a centrum kulturních stezek“. Pokračuje spolupráce s maticemi 
(sdruženími při římskokatolických farnostech) podél plánovaných tras ze Svatého Kopečku na 
Velehrad a z Šaštína na Velehrad. Na seminář do Starého Města 26.6.přijali pozvání zástupci několika 
církví včetně pravoslavné, farností i matic. Stezka je pojímána jako ekumenická, spojující různé 
náboženské směry.  
 

Seminář pro stakeholdry 26.6.2014 
Téma: Cyrilometodějská kulturní stezka jako příležitost pro samosprávy, církve i cestovní ruch 
Místo: Kongresové centrum REC Group ve Starém Městě, fakultativní program na Velehradě 
 
Seminář byl určen především zástupcům samospráv a církví podél Cyrilometodějské stezky, která je 
dnes popsána na trase Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad – Svatý Antonínek – Mikulčice – 
Kopčany – Skalica – Šaštín, ale i dalším zástupcům z oblasti kulturní, vzdělávací, regionálního rozvoje 
či cestovního ruchu. Pozváno bylo cca 220 osob z krajů Zlínského, Moravskoslezského, 
Olomouckého, Jihomoravského a ze Slovenska (zejm. Trnavského a Nitranského kraje). 
Účastníci (stakeholdři stezky) byli seznámeni s dlouhodobým záměrem Zlínského kraje rozvíjet 
Cyrilometodějskou kulturní stezku, tedy síť míst spojených s odkazem svatých Cyrila a Metoděje 
s centrem na Moravě. Kromě zástupců pořádajících subjektů a církví na semináři vystoupili také hosté 
ze zahraničí – zástupci Evropského institutu kulturních stezek v Lucemburku a Cammini d’Europa – 
konsorcia evropských poutních stezek. 
Seminář byl pořádán Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy ve spolupráci se Zlínským krajem  
a sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje v rámci projektu „CERTESS – Evropské 
kulturní stezky – přenos zkušeností, sdílení řešení“ financovaného z programu INTERREG IVC. 
 
 

VI. Vývoj spolupráce se zahraničními partnery  
 

Přehled vytvořených vazeb v rámci budování mezinárodní partnerské sítě Evropská kulturní 
stezka sv. Cyrila a Metoděje. 

 
Slovenská republika 
 
V Nitranském kraji mají zájem být do EKSCM zapojeny tyto organizace: 

Hlavní koordinátor 
Nitranský samosprávný kraj 
město Nitra 

Koordinace ve výzkumu a vývoji 
Archeologický ústav SAV 
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře 

Posílení vědomí, historie a evropského 
kulturního dědictví 

Ponitranské muzeum 

Kulturní a vzdělávací výměna mladých 
Evropanů 

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře 

Současné kulturní a umělecké praxe 
Nitranská galerie 
Divadlo Andreja Bagara v Nitře 

Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj 
kultury 

Nitranská organizace cestovního ruchu 

 
Nitranský samosprávný kraj (NSK) na zastupitelstvu 19.5.2014 odsouhlasil vstup kraje do 
sdružení EKSCM. Dále pan předseda Belica informoval, že NSK usiluje o zařazení regionu do 
Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2014-2020. Obdobou našich církevních cyrilometodějských 
slavností na Slovensku je festival Nitra, milá Nitra, jehož se účastní podobně jako v ČR desetitisíce 
návštěvníků včetně vrcholných představitelů státu. Město Nitra nabídlo sdružení se v rámci letošního 
ročníku prezentovat se záměrem EKSCM.  
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Nitranská organizace cestovního ruchu byla partnerem projektu ECROCYM  (European Cultural 
ROute of CYril & Methodius), předloženého do výzvy Evropské komise č. 69/G/ENT/PPA/13/411 
„Projekty spolupráce pro podporu cestovního ruchu založené na nadnárodním evropském kulturním a 
průmyslovém dědictví". Partnerství bylo této organizaci nabídnuto znovu při přípravě nové projektové 
žádosti stejného projektu do nové výzvy Evropské komise. 
Dále probíhá na Slovensku spolupráce ve věci prodloužení poutní stezky na Velehrad směrem ze 
Šaštína s městem Gbely jako partnerem krajských mikroprojektů.  
Zájem zapojit se do aktivit EKSCM projevil také Trenčínský kraj (oddělení komunikace a 
mezinárodních vztahů v Kanceláři předsedy kraje), město Skalica (oddělení strategického rozvoje a 
marketingu), sdružení FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť při Spišské Kapitule) či 
bratislavské sdružení Dědičstvo otcov. V průběhu Cyrilometodějského jubilea realizoval se Zlínským 
krajem (odborem kultury a památkové péče) společný projekt Putovanie (po)slov Žilinský kraj. Město 
Banská Bystrica a sdružení Terra Montanae, které společně rozvíjejí Barborskou cestu, nabídli 
sdružení prezentaci na workshopu, který pořádali 11.6.2014. EKSCM zde byla představena a setkala 
se s pozitivní odezvou.   
 

Italská republika 
 
Pro trasu spojující Velehrad jako centrum Cyrilometodějské kulturní stezky s Římem, kde byla 
schválena slovanská liturgie a kde jsou uloženy ostatky svatého Cyrila (Bazilika sv. Klimenta nedaleko 
Kolosea), bylo po jednáních v Miláně a Udine letos na jaře navrženo jako hlavní partner 
EKSCM konsorcium poutních tras Cammini d’Europa, které sdružuje zapojené subjekty z několika 
italských regionů (Lazio, Lombardie, Ravenna, Benátsko, Furlansko), provincie Udine, Kulturní 
asociace Mitteleuropa.  
 
Od samého počátku jsou rozvoji stezky nakloněni a svými silami ji podporují honorární konzulové 
ČR a Slovinska v Miláně a honorární konzul ČR v Udine. Při italské Federaci honorárních konzulů 
(FENCO) vznikla pracovní skupina zaměřená na podporu Cyrilometodějské stezky, koordinátorem je 
zástupce Cammini d‘Europa. Kompetence této skupiny zjišťujeme. Pro zvýšení mezinárodního 
povědomí o stezce doporučují konzulové představení záměru EKSCM u Svatého stolce i v Evropské 
komisi v Bruselu. V kraji Lombardie vznikl průvodce Českou republikou (i Velehradem) pro italské 
poutníky, který napsal obdivovatel Velehradu Mons. Panzeri. Ve spolupráci s KH – tiskovým 
oddělením byl pro průvodce připraven úvodník pana hejtmana. Ve spolupráci s konzulátem v Udine, 
asociací Mitteleuropa a DK Kroměříž se uskutečnila v Kroměříži v termínu 3.4. – 29.5.2014 putovní 
výstavu Aquileia – křižovatka římské říše. Záštitu nad výstavou poskytl hejtman Zlínského kraje a 
starostka města Kroměříž. Výstava je vnímána jako první krůček k dalšímu rozvoji spolupráce 
s provincií Udine; její prezident i viceprezident jsou EKSCM velmi nakloněni. Cammini d’Europa 
vyjádřilo zájem podat žádost o certifikaci EKSCM Radou Evropy již letos v září. Příležitost pro 
prezentaci stezky na mezinárodním poli skýtá veletrh EXPO v Miláně v roce 2015; Zlínský kraj se 
ovšem EXPA účastnit svojí prezentací nemá. 10.10.2014 přijede na Velehrad zájezd italských 
poutníků z kraje Lombardie. Vzhledem k přítomnosti zástupců lombardského krajského úřadu a hon. 
konzula Alettiho se uskuteční setkání se zástupci Zlínského kraje a CCRVM.   

 
Řecká republika 
 
Se zájmem o další spolupráci s řeckými partnery se setkali zástupci Zlínského kraje a Centrály 
cestovního ruchu Východní Moravy na jednání 5.6.2014 v Soluni, v sídle kraje Střední Makedonie. 
Jde o největší kraj Řecka o populaci 1,875 milionu obyvatel s největší koncentrací akademických 
institucí. Vůbec největší řeckou vysokou školou je Aristotelova univerzita sídlící v Soluni, která 
deklarovala zájem spolupracovat na EKSCM mezi řeckými subjekty jako první. S představiteli kraje a 
krajského úřadu rozvíjíme vztahy přibližně rok. Naše delegace nabídla kraji členství ve sdružení 
EKSCM, jeví se jako klíčový partner pro budování kulturní trasy spojující Velehrad se Soluní, ev. 
Istanbulem, tedy jihovýchodem Evropy. Jednání byli přítomni zástupci Aristotelovy univerzity, 
Ministerstva zahraničních věcí Řecka – pobočky v Soluni, města Soluň, Muzea byzantské 
kultury, Diakonie a Soluňské hotelové asociace. Většina přicházela s konkrétními návrhy další 
možné spolupráce. Diakonie s vyšší církevní školou má např. zájem o pobyty našich studentů, protože 
poskytuje kromě duchovních i ubytovací a stravovací služby, má k dispozici kongresový sál i další 
víceúčelovou místnost. Ubytování je připravena poskytnout našim partnerům za výrazně nižší ceny. 
Muzeum byzantské kultury, které vloni i letos pořádalo několik výstav spojených s cyrilometodějským 
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odkazem má zájem se zapojit do projektu Slováckého muzea ROSTISLAV. Hotelová asociace 
připravuje turistický itinerář pro zájemce o poznávání Soluně a chce se spojit s našimi tour operátory. 
Jsou zde i individuální zájemci o spolupráci, např. chrámový sbor Akadimaikos mousikos 
sindesmos thessalonikeon zaslal sdružení nabídku na představení oratoria o sv. Cyrilovi a 
Metodějovi na Velehradě – s organizátory Dnů lidí dobré vůle a Zlínským krajem je v jednání jejich 
vystoupení v r. 2015 při příležitosti 1130. výročí úmrtí sv. Metoděje. Kraj Střední Makedonie byl jedním 
z partnerů projektu ECROCYM, má zájem s CCRVM předložit obdobný projekt do další výzvy na 
podporu nadnárodního kulturního turismu Evropské komise. Ředitelství plánování regionálního rozvoje 
kraje Střední Makedonie má 18 zaměstnanců a s projekty financovanými z evropských fondů má 
bohaté zkušenosti. Krajský úřad celkově zaměstnává 2400 pracovníků. Během služební cesty do 
Soluně byly navázány dobré vztahy se zástupci honorárního konzulátu ČR v Soluni a 
Velvyslanectví ČR v Athénách. Jejich pracovníci jsou připraveni našim partnerům být nápomocni. 
Zástupce velvyslance nabídl možnost prezentace kraje a EKSCM na veletrhu cestovního ruchu 
"Greek Tourism" konaného ve dnech 5.-7.12.2014 v Athénách, minimálně formou prezentace 
materiálů, jejichž převoz zajistí velvyslanectví.  

Makedonská republika (FYROM) 

Město Ochrid letos korespondenčně potvrdilo zájem stát se hlavním partnerem EKSCM v Makedonii 
(FYROM). Čeká na zaslání oficiálních dokumentů pro vstup do sdružení. Město pomohlo získat pro 
projekt Slováckého muzea ROSTISLAV významného partnera - Institut pro ochranu kulturního 
dědictví a národní muzeum Ochrid, které má zkušenosti s projekty financovanými z evr. zdrojů. 

Bulharská republika 

Komunikace s Ministerstvem kultury Bulharské republiky letos ustala; podporu EKSCM 
v Bulharsku projevuje České centrum v Sofii. Pomohlo zajistit partnera pro projekt Slováckého 
muzea ROSTISLAV – Regionální knihovnu L. Karavelova v Ruse. 

Evropský institut kulturních stezek  
Díky projektu CERTESS přijeli ve dnech 25.-.27.6.2014 na krajský úřad za účelem mentorování (tzv. 
Mentoring Session) při zpracovávání implementačního plánu Cyrilometodějské kulturní stezky 
zástupci Evropského institutu kulturních stezek – Sorina Capp, zástupkyně ředitelky EIKS, Michel 
Thomas Penette, bývalý ředitel EIKS, dnes manažer sdružení Evropských historických termálních 
měst, Giovanni Pattoneri, generální sekretář Cammni d’Europa a Ivo Tartaglia, technický asistent 
EIKS v projektu CERTESS. Všichni se dlouhodobě specializují na rozvoj kulturních stezek, ať už 
evropského, nebo lokálního charakteru a mají také dlouholeté zkušenosti s řízením nadnárodních 
projektů v oblasti kulturního turismu. 26.6. vystoupili na semináři ve Starém Městě a zúčastnili se 
jednání o možnosti zapojení Luhačovic do Evropské kulturní stezky Evropských historických 
termálních měst (EHTTA). EIKS nabídl konzultace v Lucemburku související s přípravou dokumentace 
k certifikaci stezky Radou Evropy. 

 
VII. Cyrilometodějská stezka jako produkt cestovního ruchu 

 
 

Plánovaný rozvoj Cyrilometodějské stezky v dlouhodobém horizontu 
Protože hlavním cílem evropských kulturních tras je rozvíjet turistické itineráře založené na společném 
kulturním dědictví, CCRVM se letos zaměřila především na uchopení Cyrilometodějské stezky jako 
turistického produktu. Rozvoj Cyrilometodějské stezky je plánován ve dvou fázích. První fáze (2014-
2024) se zaměří na rozvoj tří páteřních tras (hvězdicovité trasy A s centrem na Velehradě, trasy B 
spojující Velehrad s Římem, kde jsou uloženy ostatky sv. Cyrila a trasy C spojující Velehrad se Soluní, 
místem původu věrozvěstů). Záměr předpokládá zapojení 10 států na trasách o délce kolem 4 tisíc 
kilometrů. Další fáze (2020 – 2030) bude zaměřena na rozvoj těchto stezek a trasování na další státy 
Evropy.  
Půjde především o virtuální propojování míst spojených s odkazem svatých a jejich následovníků 
(knihovny, muzea, vzdělávací a výzkumné instituce, církevní, velkomoravské, římské a byzantské 
památky atd.). Propojování fyzickými značenými poutními trasami bude až následné a dlouhodobé. 
Spolupráce se Slovenskem, Itálií a Řeckem se jeví pro rozvoj definovaných páteřních tras 
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klíčová, proto byla upřednostněna jednání v těchto zemích. V příštím roce je plánováno 
oslovování potenciálních partnerů z okolních států (Rakousko, Polsko a Maďarsko) za účelem 
rozvoje trasy A ve střední Evropě. V současnosti CCRVM připravuje strategii těchto 
turistických produktů v rámci projektu CERTESS, dokončena má být koncem září 2014. 
 
 

 
 
Vize sítě Cyrilometodějských stezek 2030 
 

 
Návrh organizační struktury EKSCM 
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VIII. Plán aktivit 2014 
 
měsíc Aktivita 

1-12 Plnění cílů definovaných ve Strategii EKSCM – příprava a realizace projektů 

1 Zahájení činnosti Stálého sekretariátu sdružení EKSCM (tajemník) 

2 Schválení loga Cyrilometodějské stezky Radou Zlínského kraje, newsletter 4 

1-9 Technická jednání s potenciálními partnery v zahraničí         

1-9 
Příprava implementačního plánu a další strategie rozvoje stezky EKSCM v rámci projektu 
CERTESS 

6 Seminář pro stakeholdry ve Starém Městě 

6 
Mentorování Evropského institutu kulturních stezek pro zpracování implementačního lánu 
stezky – CERTESS 

7 Newsletter 5 

9 Dokončení produktové strategie a implementačního plánu stezky 

10 
III. Mezinárodní konference EKSCM – projekty spolupráce,  
Valná hromada sdružení – rozšíření o zahraniční členy 

10 Prezentace výstupu projektu CERTESS – implementačního plánu v Lucemburku 

12 Prezentace EKSCM ve Štrasburku 

 
 

III. ročník mezinárodní konference EKSCM 15.10.2014 
Letos v říjnu se uskuteční třetí ročník mezinárodní konference Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a 
Metoděje, tentokrát v Kongresovém centru ve Starém Městě. Na konferenci bude představena 
produktová strategie dalšího rozvoje stezky a implementační plán stezky, bude se konat první 
mezinárodní valná hromada sdružení a přijímání nových členů do sdružení. Chybět nebudou odborné 
přednášky. Zváni jsou čeští, slovenští, italští, řečtí, slovinští a makedonští (FYROM) partneři. 
 
 

Prezentace v Evropském parlamentu ve Štrasburku 16.-18. 12. 2014 
Ve spolupráci s českými europoslanci, Olgou Sehnalovou a Martinou Dlabajovou, je v plánu připravit 
prezentaci EKSCM v Evropském parlamentu a využít italského předsednictví v roce 2014. Evropské 
instituce projekty kulturních stezek dlouhodobě finančně podporují řadou vypisovaných dotačních 
titulů a spolupracují i s Evropským institutem kulturních stezek v Lucemburku. Stezka bude 
prezentována na cca 10, vizuálně zajímavých panelech.  
 

Program oficiálního zahájení prezentace 17.12.2014 
  
17:30 - 18:00 - Úvodní projevy  
  
Zahájení: MEP Olga Sehnalová  
Prezentace projektu: PhDr. Dana Daňová 
MEP Sylvia Costa, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání  
MEP Michael Cramer, předseda Výboru pro Dopravu a cestovní ruch  
Zástupce Italského předsednictví v Radě EU  
Závěrečné slovo: MEP Martina Dlabajová  

  
18:00 - 19:00 - Recepce 
 

Prezentace ve Vatikánu v roce 2015 
V přípravě je informativní schůzka, na které by měl být přítomen Ginafranco kardinál Ravasi, 
předseda Papežské rady pro kulturu, Papežské biblické komise a Papežské komise pro archeologii. 
Jednání bude svoláno za účelem zvýšení povědomí o mezinárodním rozměru projektu EKSCM v Itálii, 
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jedné z klíčových zemí pro úspěšný rozvoj mezinárodní sítě míst spojených s odkazem sv. Cyrila a 
Metoděje. 
Při Federaci honorárních konzulů (FENCO) v Itálii vznikla pracovní skupina pro Cyrilometodějské 
stezky ke kořenům Evropy. Zapojení konzulové doporučují potkat se se zástupci Svatého stolce 
(stejně jako se zástupci Evropské komise v Bruselu) a prezentovat před nimi záměr EKSCM 
celoevropského rozsahu, který se týká jak římskokatolické, tak pravoslavné křesťanské církve.  
Cílem schůzky s kardinálem Ravasim by bylo poskytnout základní informace o plánované mezinárodní 
kulturní stezce, předat reprezentativní materiály o stezce, ev. získat informace o kontaktní osobě při 
Svatém stolci pro pravidelné informování o aktivitách EKSCM či tip na člena mezinárodní vědecké 
komise EKSCM, kterou je třeba ustanovit pro mezinárodní zdůvodnění stezky (jedna z podmínek 
certifikace stezky Radou Evropy). 
Prezentace posílí mezinárodní povědomí o stezce a pomůže předejít možné dezinterpretaci, pokud by 
se informace o stezce dostaly do Vatikánu jinými cestami. Představitelé Svatého stolce by měli stezku 
začít vnímat jako jedinečnou šanci nejen pro rozvoj zapojených regionů, ale také jako příležitost pro 
sjednocování křesťanské církve, jejíž rozkol trápí mnoho věřících.   
V budoucnu, jakmile budou navázány kontakty s Tureckem, by mohl být záměr představen také 
v Konstantinopolském patriarchátu. 
 
 

IX. Aktuální kontakty  
 

Kontaktní osoby 
Zlínský kraj  
Ing. Ladislav Kryštof, člen Rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a 
spolupráci s církvemi; předseda sdružení EKSCM ladislav.krystof@kr-zlinsky.cz 
Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje milan.filip@kr-zlinsky.cz 
Ing. Jana Koldová, vedoucí oddělení absorpční kapacity odboru STR jana.koldova@kr-zlinsky.cz 
Ing. Monika Daňková, projektová manažerka odboru STR monika.dankova@kr-zlinsky.cz 
 
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 
PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a ředitelka sdružení 
EKSCM dana.danova@vychodni-morava.cz 
Ing. Veronika Krahulová, projektový manažer veronika.krahulova@kr-zlinsky.cz 
 
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 
Ing. Martina Janochová, tajemník Stálého sekretariátu EKSCM martina.janochova@cyril-methodius.eu 
Ing. Martin Peterka, projektový manažer, martin.peterka@cyril-methodius.eu 
 
 
Stránky www.cyril-methodius.eu jsou v přípravě. 
 
 
 
Zpracovali: Sdružení EKSCM ve spolupráci s odborem strategického rozvoje kraje KÚ ZK, 9.10.2014. 
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