Na Velehrad se dá putovat po celý rok, třeba po značených
cyrilometodějských trasách
ZLÍN, VELEHRAD – Na Velehrad, poutní místo evropského významu, se dá putovat po celý rok, třeba s
pasem a mapou Cyrilometodějské stezky po značených dálkových trasách Klubu českých turistů.
Směrovky KČT jsou podél těchto tras označeny nálepkou se symbolem věrozvěstů, ale orientovat
v terénu se dá i prostřednictvím mapového portálu mapy.cz, kde jsou značené turistické trasy
zaneseny pod názvem Cyrilometodějská stezka. Zájemci mohou vyzkoušet například trasu Žítková –
Velehrad, Jablunkov – Velehrad, Vranov u Brna – Velehrad nebo Mikulčice – Velehrad. Mapy a pasy
lze bezplatně získat v tzv. InfoPointech Cyrilometodějské stezky. Pokud do pasu nasbírají turistépoutníci alespoň tři razítka podél trasy a ujdou pěšky alespoň doporučených 15 kilometrů, mohou
dostat ve velehradském informačním nebo turistickém centru pamětní list jako upomínku vykonané
cesty.
O podporu celoročního individuálního putování na Velehrad se tímto způsobem snaží mezinárodní
neziskové sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Trasy jsou značeny obousměrně,
Velehrad tedy nemusí být jediným cílem putování, jenom zde ale na poutníky čeká speciální pamětní
list. Podrobné informace včetně seznamu InfoPointů najdou zájemci na www.putujmebezhranic.cz
„Trasy s tematikou pobytu a očisty v přírodní krajině, návratu ke kulturním kořenům a posouvání
vlastních hranic spojují významnější archeologické lokality, poutní místa, sakrální a jiné památky a
prochází krajinou ideální pro pěší putování. V České republice bylo vyznačeno již kolem 450 kilometrů
cyrilometodějských tras. Pasy a mapy si lze vyžádat ve vybraných infocentrech nebo na zlínském
sekretariátu sdružení na 22. budově továrního areálu,“ uvedla Martina Janochová ze sdružení
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.
18. 9. 2020
Zpracovala: Ing. Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu , mob. +420 733 161 674
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, zájmové sdružení právnických osob
www.putujmebezhranic.cz, www.cyril-methodius.cz

Doplňující informace
Od roku 2013, kdy Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy založily sdružení
právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM), rozvíjí toto sdružení mj.
soubor značených cyrilometodějských tras. V České republice je jejich spojujícím bodem poutní místo
evropského významu – Velehrad. Dálkové, obousměrně značené pěší trasy využívající existující trasy
Klubu českých turistů (KČT) byly značeny v letech 2018-2020 dle připravené metodiky ve spolupráci se
značkaři KČT. Na české straně bylo dosud označenou nálepkou se symbolem Cyrilometodějské stezky
cca 450 km tras; na Slovensku je to zatím kolem 200 km tras ve spolupráci s KST a slovenskými partnery.
Pro podporu putování po těchto trasách byly připraveny pasy Cyrilometodějské stezky, skládací
turistické mapy, webová stránka www.putujmebezhranic.cz o trasách a zajímavých lokalitách v československém příhraničí, promovidea, audioreportáže, nebo také pamětní listy pro upomínku na
vykonaná putování. Na trasách byl dotočen dokumentární film Evy Toulové Pěšky bez hranic, který měl
premiéru 22. 8. na Velehradě a TV Noe jej odvysílá 27. 9. ve 20:05. Již několik let jsou na trasách
organizována putování pro veřejnost, např. na trase Skalka u Trenčína – Velehrad bylo uspořádáno pěší
putování 17.-22. 8. ve spolupráci s poutníkem Petrem Hirschem (www.pout.eu), který chystá adventní
putování na trase Vranov – Velehrad koncem listopadu 2020.
Sdružení EKSCM (www.cyril-methodius.cz) má mezinárodní charakter a usiluje na základě aktuálního
doporučení Evropského institutu kulturních stezek v Lucemburku o získání uznání Kulturní stezka Rady
Evropy (www.culture-routes.net), o které mohou žádat partnerské sítě splňující daná kritéria a
spolupracující nejméně ve 3 evropských zemích.

Cyrilometodějské trasy v česko-slovenském příhraničí
Skalka u Trenčína – Žítková – Bojkovice – Luhačovice – Uherské Hradiště – Velehrad (85 km)
Trasa se sestává z pěti denních etap, vychází ze Skalky u Trenčína, pokračuje přes mystickou Žítkovou
a Bojkovice, lázeňské místo Luhačovice a velkomoravské památky v Uherském Hradišti, Starém Městě
a Modré. S Žítkovou je již značenou trasou propojena i Skalka u Trenčína.
Jablunkov – Bílá – Pustevny – Radhošť – Rožnov p. R. – Svatý Hostýn – Zlín – Velehrad (203 km)
Trasa začíná na hranici s Polskem (Malý Stožek - tam lze dojít např. z polské Wisly), vede přes
Jablunkov a Bílou v Beskydech a pokračuje na čtyři významná poutní místa: Radhošť, Svatý Hostýn,
Zlín-Štípu a Velehrad.
Vranov u Brna – Adamov – Křtiny – Bučovice – Buchlov – Hora sv. Klimenta – Velehrad (100 km)
Druhá trasa vychází z poutního Vranova u Brna a její zastávky rozdělené do pěti denních etap tvoří
Adamov, poutní místo Křtiny, hradisko svatého Klimenta nebo hrad Buchlov.
Hodonín – Mikulčice – Kopčany – Skalica – Strážnice – Bzenec – Hora sv. Klimenta (92,5 km)
Tato trasa napojující se na hoře sv. Klimenta na trasu z Vranova spojující významné velkomoravské
lokality jako Kopčany a Mikulčice pokračuje na Slovensku již téměř souvisle na poutní místo Šaštín a
dále směrem na Marianku a Bratislavu-Devín.

Vybrané trasy jsou dostupné také na webu www.putujmebezhranic.cz. Mimo značení tras v terénu
prostřednictvím turistických rozcestníků KČT je Cyrilometodějská stezka vyznačena na nejužívanějším
turistickém portálu mapy.cz a to online i offline. Stačí si jen dostatečně přiblížit mapu, aby byly vidět
turistické trasy. Pak jen stačí sledovat nápis Cyrilometodějská stezka. Jedná se o užitečný doplňkový
orientační systém.

InfoPoint – místo označené nálepkou „InfoPoint Cyrilometodějská stezka“ nacházející se na nebo
v blízkosti značené pěší cyrilometodějské trasy (označené na směrovkách KČT nálepkou se symbolem
Cyrilometodějské stezky), kde lze získat tiskoviny (mapové průvodce, pasy, případně další aktuální
materiály o Cyrilometodějské stezce).

Pas

Mapoví průvodci

Pas Putujme bez hranic – tištěný pas pro sbírání razítek pro individuální turisty a jiné klienty
informačních center vydávaný bezplatně na vyžádání, ideálně i s mapou pro danou trasu. Slouží jako
upomínkový předmět z putování i jako tiskovina pro evidenci absolvovaného putování. Na základě
jeho předložení v IC/TC na Velehradě s minimálním počtem 3 razítek nasbíraných na 3 místech podél
cyrilometodějské trasy prokazujících absolvování alespoň 15 km pěšky (cca jedna jednodenní etapa
na CM trase), mu bude v případě zájmu na IC/TC Velehrad vystaven pamětní list jako další
upomínkový předmět z putování po stopách odkazu Cyrila a Metoděje, resp. Velké Moravy.

Pamětní list – tištěný upomínkový list A4, který může klient získat na IC/TC Velehrad po předložení
pasu Putujme bez hranic s minimálně 3 razítky a absolvování aspoň 15 km pěší trasy, přičemž klient
pěší putování nemusí prokazovat (otázka svědomí/zdravotních schopností a jiných možností klienta).

Směrovka KČT se symbolem (nálepkou) CM stezky
Cyrilometodějská trasa – nálepkami se symbolem Cyrilometodějské stezky označená dálková, pěší
trasa využívající existující trasy KČT spojující významná místa z hlediska šíření kulturních tradic od
raného středověku až po současnost.
Cyrilometodějská stezka – značka pro různé aktivity mezinárodního sdružení Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje (zkrác. EKSCM), například vytváření a propagaci značených
cyrilometodějských tras.

