
 
 

Informace o projektu 
 

Název projektu: Po stopách Veľkomoravských Slovanov 

Program:  Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj 

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí 

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c) 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky 
přeshraničního regionu 

Kód projektu: 304021BKH5 

Přeshraniční partneři: Mesto Holíč (vedoucí partner) 

                                   Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (hlavní přeshraniční partner) 

Termín realizace projektu: 07/2022 – 06/2023 

Celkové výdaje na realizaci aktivit projektu: 1 177 035,15 EUR, z toho příspěvek z Evropské unie 
(Evropského fondu pro regionální rozvoj): 1 000 479,87 EUR 

 

Stručný popis, cíl a výsledky projektu: 

Projekt "Po stopách velkomoravských Slovanů" je zaměřen na oživení společné historie velkomoravských 
Slovanů, která se nacházela na území řešeném projektem. Projekt si klade za cíl přilákat cílové skupiny k 
poznávání regionálních atraktivit a zároveň je obohatit o informace k navštíveným místům, aby byl zážitek 
co nejintenzivnější. To umožní právě vybudování stálé výstavní digitální a virtuální expozice „Po stopách 
velkomoravských Slovanů“ včetně praktické keramické dílny v prostorách hospodářské budovy Holíčského 
zámku. V areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mikulčicích bude vytvořeno muzeum, 
které bude prezentovat historii a současnost archeologického výzkumu centrální aglomerace, která byla 
prokazatelně identifikována v dané lokalitě jako přední významné centrum Velké Moravy. 

Projekt dále obsahuje audiovizuální prezentaci v délce 12 minut o historii výzkumu z období 
Velkomoravské říše, která bude sloužit k propagaci společného území jako celku a budou ji prezentovat 
oba partneři ve svých expozicích. V rámci doprovodného programu se u obou partnerů uskuteční společné 
Muzejní noci, kde návštěvník zažije noc v muzeu s programem "Po stopách velkomoravských Slovanů". 
Společné Muzejní noci se budou opakovat každoročně i po ukončení realizace projektu. Společný projekt 
dává také smysl jako jeden ucelený turistický balíček, který je dosažitelný na kole do 20 minut a to díky 
vybudovaným cyklostezkám spojujících Holíč a Mikulčice a lávce přes řeku Morava Kopčany - Mikulčice. 
Cykloturistický balíček nabídne návštěvníkům společného průvodce oběma regiony v podobě společné 
informační brožury „Na kole po stopách velkomoravských Slovanů“, která bude prohlídkou 
nejdůležitějších událostí souvisejících se vznikem, životem, osobnostmi a zánikem Velké Moravy včetně 
prezentace archeologického výzkumu, kde byl prokázán význam lokality jako předního centra Velké 
Moravy. 

 


