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Projekt spolupráce místních akčních skupin Dolní Morava (Podluží a Hodonínsko) a 
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko nazvaný „Po stopách prapředků“ je zaměřen 
na zvyšování povědomí veřejnosti o historické a kulturní hodnotě území, konkrétně 
na nové zmapování prehistorického dědictví na Břeclavsku, Hodonínsku, Moravsko-
krumlovsku a Jevišovicku, v minulosti bohatě osídlených různými kulturami, s cílem 
zvýšit zájem široké veřejnosti o tuto tematiku.

Myšlenka realizace projektu plně vychází z nutnosti podpory, propagace a snahy  
o zachování hmotného a nehmotného kulturního dědictví, v tomto případě význam-
ných archeologických lokalit s lidskými sídlišti z prehistorické doby, jimiž jsou oba 
regiony doslova protkány.

V úvodní části realizace bylo provedeno zmapování a sběr dat v obou územích pro vy-
tvoření společné databáze informací. Historie osidlování těchto území byla mapována 
od dob nejzazších, tedy starší a střední doby kamenné, až po období Velké Moravy, 
tedy 9. století našeho letopočtu. Získaná data a podklady byly základem pro vytvoření 
veřejně přístupné www databáze. 

Po provedeném mapování a sběru podkladů v oblasti prehistorického dědictví a ar-
cheologie, které jsou pro každý region specifické, vznikla společná publikace nesoucí 
název „Po stopách prapředků“, která je dostupná široké veřejnosti. Publikace, dopl-
něná fotografiemi i mapovými podklady, je psána populárně vzdělávací formou tak,  
aby byla čtivá i pro zájemce, kteří se doposud s touto tematikou nesetkali. 

V rámci realizace projektu byla také vytvořena tematická expozice v prostorách kos-
telní věže v Lanžhotě a vytvořeny a označeny naučné stezky po archeologických loka-
litách na Moravskokrumlovsku a Jevišovicku.

Projekt byl rovněž protkán zajímavými společenskými akcemi určenými např. žákům 
ZŠ, užšímu okruhu odborníků v dané problematice, ale i široké veřejnosti.

Jedním z neposledních cílů je také snaha o zlepšení kvality života ve venkovských 
územích. V projektu je tento cíl naplněn zejmena nákupem zázemí pro společenské 
a kulturní akce. Konkrétně se jedná o dva velkokapacitní stany a mobilní výstavní 
panely.

www.mas-dolnimorava.cz/prapredci

Po stopách prapředků
(2012–2013)
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Řemeslná a výtvarná dílna u rozhledny Na Podluží, Nový Poddvorov, 18. 5. 2012 

Plánovací workshop, Josefov, 11.10. 2012
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Dvoudenní workshop s exkurzí, Josefov, Mikulčice, Pohansko, 11.–12. 4. 2013



Na území MAS Dolní Moravy, tedy území obcí části Břeclavska a Hodonínska, byly 
zmapovány doposud známé archeologické lokality. Největší pozornost patřila loka-
litám Slovanské hradiště v Mikulčicích a Pohansko u Břeclavi. Zpracovatelem studie  
i následné tištěné publikace bylo občanské sdružení Malovaný kraj, vydavatel stejno-
jmenného časopisu.

Ve vydané publikaci „Po stopách prapředků“ si tak pozorný čtenář může udělat kom-
plexní představu o rozsahu osídlení, způsobu života, ale i o dochovaných předmětech 
napříč jednotlivými časovými epochami.

MAS Dolní Morava v rámci projektu uspořádala dva workshopy pro odbornou ve- 
řejnost, zaměřené na danou tematiku (11.10. 2012 a 11.–12. 4. 2013, KD Josefov), 
dále řemeslnou a výtvarnou dílnu „Život na dolním toku Moravy“ pro žáky základních 
škol (18. 5. 2012, rozhledna Na Podluží u Nového Poddvorova) a závěrečný happening 
s představením výsledků projektu široké veřejnosti (24. 5. 2013, Slovanské hradiště  
v Mikulčicích).

Mezi další významné cíle projektu patří částečná rekonstrukce věže římskokatolického 
kostela v Lanžhotě, kterou se podařilo oživit vytvořením tematické expozice věnované 
jednotlivým historickým obdobím.

Pro zabezpečení kvalitnějšího zázemí pro pořádání společenských akcí na území Dolní 
Moravy byl v rámci projektu pořízen velkokapacitní stan o rozměrech 10x20 metrů a 
podesta o velikosti 50 m2.

Realizační tým MAS Dolní Morava pracuje na projektu ve složení:
Ing. Josef Smetana, předseda sdružení a manažer projektu
Patrícia Juráňová, místopředsedkyně sdružení
Bc. Eliška Tesaříková, manažerka Regionu Podluží   

„Po stopách prapředků“ na Dolní Moravě
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Vytvoření expozice „Po stopách prapředků“ v kostelní věži v Lanžhotě ...

Pořízení vybavení – velkoprostorový stan
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Závěrečný happening k výstupům projektu, Slovanské hradiště v Mikulčicích, 24. 5. 2013



Občanské sdružení Místní akční skupina Dolní Morava pracuje na území členských 
obcí Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a obcí Čejč, Mutěnice a Terezín. 
Jedná se o územní působnost v celkem 21 obcích, mimo měst Břeclav a Hodonín. 
Sdružení vzniklo v roce 2004 na základě dohody představitelů obcí Regionu Podluží 
a v roce 2006 bylo rozšířeno o obce na Hodonínsku. Od roku 2004 je předsedou ob-
čanského sdružení Ing. Josef Smetana. V současnosti prochází sdružení dynamickou 
transformací, je budována nová organizační a personální struktura. 

V roce 2011 byla otevřena nová kancelář v budově Regionálního centra v Hodoníně, 
kde sdružení pracuje po boku Mikroregionu Hodonínsko, Regionu Slovácko či mikro-
regionu Obce pro Baťův kanál.

Členskou základnu tvoří obce, neziskové organizace a podnikatelé a cílem sdružení 
je práce na rozvoji venkova, zejména pak v oblasti zemědělství, podnikání, agrotu-
ristiky, vinařství a folkloru. Snahou sdružení je využívat při rozvoji území přístupů a 
metod evropské iniciativy LEADER. MAS také podporuje ochranu životního prostředí  
a krajinotvorbu. Mezi hlavní cíle sdružení také patří práce s dětmi, mládeží, ale i se 
seniory a podpora společenského života v obcích.

Kontakt:

MAS Dolní Morava, o.s.
Náměstí 177, 691 51  Lanžhot
IČ: 26667401
info@mas-dolnimorava.cz  
www.mas-dolnimorava.cz

Místní akční skupina Dolní Morava
občanské sdružení
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Řemeslná dílna pro žáky ZŠ „Po stopách prvních zemědělců“, Vedrovice, 20. 4. 2012
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Na území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, tj. v severozápad-
ní části okresu Znojmo, jsme realizovali projekt týkající se známých, méně známých, 
a hlavně málo prezentovaných archeologických lokalit. Byly zmapovány lokality na 
celém území a hlavní pozornost byla soustředěna na obce Vedrovice, Hluboké Mašův-
ky, Boskovštejn, Střelice a Jevišovice, kde byl projekt „Po stopách prapředků“ završen 
realizací archeologických stezek. Stezky zahrnují tabule v místech archeologických 
lokalit, k tabulím v terénu navádí návštěvníky směrovky.

Součástí projektu bylo i pořízení party stanu o velikosti 8x16 m, včetně podlahy a také 
10 ks výstavních panelů. Veškeré vybavení je k zapůjčení pro obce a další subjekty  
v regionu pro pořádání kulturních a jiných akcí.

Dalším výstupem projektu, realizovaným společně s MAS Dolní Morava, bylo vydá-
ní publikace „Po stopách prapředků“, která mapuje archeologicky cenné lokality na 
území obou partnerských MAS. Brožura obsahuje komplexní rozsah osídlení, způsob 
života a přehled dochovaných předmětů napříč jednotlivými časovými epochami.  

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko uspořádalo v rámci projektu dva workshopy pro 
odbornou veřejnost zabývající se danou tématikou (16.11. 2012 v Moravském Krum-
lově a 16.–17. 5. 2013 napříč územím MAS v místech budoucích archeostezek), dále se 
uskutečnila řemeslná dílna pro žáky ZŠ „Po stopách prvních zemědělců“ (20. 4. 2012, 
Muzeum Vedrovice a okolí) a závěrečný happening, kde byly představeny výstupy 
projektu široké veřejnosti (22. 6. 2013, Hluboké Mašůvky).

Realizační tým MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko pracuje ve složení:
Ing. Jitka Schneiderová, manažerka místní akční skupiny
Ing. Hana Kunčáková, asistentka
Bc. Marta Skoumalová, asistentka
Bc. Hana Kolegarová a Richard Janderka za partnera projektu (Obec Vedrovice)

„Po stopách prapředků“ na Moravskokrumlovsku a Jevišovicku
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Dvoudenní workshop na Moravskokrumlovsku-Jevišovicku, 16.–17. 5. 2013
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Závěrečný happening, Hluboké Mašůvky, 22. 6. 2013



Region MAS leží v Jihomoravském kraji, v severozápadní části okresu Znojmo, při hra-
nici Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Území je v souhrnu vymezeno 52 obcemi 
Znojemska. Největšími sídly jsou město Moravský Krumlov (cca 6000 obyv.), město 
Jevišovice (cca 1200 obyv.) a městys Blížkovice (cca 1300 obyv.). 

Místní akční skupina byla založena v červenci 2006. Byla iniciována a založena mikro-
regiony a dalšími aktivními subjekty za účelem podpory udržitelného rozvoje regionu. 
Přímá působnost organizace je vymezena zejména územím 4 mikroregionů a dalších 
obcí v Jihomoravském kraji. Kancelář sídlí v Okružní ulici v Moravském Krumlově a 
působí zde tři zaměstnanci. 

Pro region je typická zemědělská výroba, zejména rostlinná konvenční prvovýroba. 
Velké lány polí protínají údolí řek Jihlavy, Rokytné a Jevišovky s okolnímí lesními po-
rosty, které přispívají k rázu zdejší krajiny. Území je osídleno již od pravěku a jedná se  
o historicky a přírodně zajímavou část Jihomoravského kraje.

Kontakt:

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ: 27037215
office@zivepomezi.cz 
www.zivepomezi.cz

MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
 občanské sdružení


