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Vítejte ve světě, kde pečujeme o slovácké tradice i o krajinu, v níž 
je radostí pobýt i odpočívat. Pojďte s námi krátce nahlédnout, 
co Vám přírodní a kulturně historický areál může nabídnout. 
Podrobnější informace o jednotlivých projektech, nabídce  
i aktuálních aktivitách společnosti Park Rochus, o.p.s., najdete 
na www.skanzenrochus.cz.

Park Rochus a jeho okolí
Přírodní a kulturně historický areál Park Rochus najdete na okraji 
Uherského Hradiště, mezi místními částmi Mařatice a Jarošov, 
na vrcholu Černé hory, zvané též Rochus. Jedná se o území bý
valého vojenského cvičiště, které je od roku 2010 systematicky 
přetvářeno v kulturní, turistickou, sportovní a oddychovou zónu 
pro obyvatele i návštěvníky města. Zajímavých míst je v Parku 
Rochus a jeho okolí hned několik. Najdete zde značený vyhlíd
kový turistický okruh, naučnou stezku, sad starých ovocných 
odrůd a sad oskeruší i starobylé kulturní památky – kapli sv. 
Rocha nebo měšťanské vinné sklepy v nedaleké Vinohradské 
ulici. Zajímavým turistickým cílem je také rozhledna Rovnina 
a v neposlední řadě muzeum v přírodě – SKANZEN ROCHUS.

Skanzen Rochus
Ve skanzenu Rochus uvidíte původní lidové stavby – přenesené 
originály nebo přesné kopie objektů lidové architektury, které  
v uceleném souboru prezentují tradiční lidovou kulturu regionu 
Uherskohradišťska. Rozrůstající se muzeum postupně vytvoří 
zjednodušený model tradičního venkovského sídla, v němž lze  
v přirozené formě prezentovat původní lidovou kulturu v celé její 
šíři (stavitelství, zemědělství, bydlení, odívání, výtvarnou kulturu, 
stravu, obyčeje a obřady, zaměstnání nebo folklorní projevy). 
Přijďte se k nám vypravit proti proudu času a nahlédnout do 
obydlí našich babiček a prababiček. Komentované prohlídky 
probíhají od dubna do konce října.

Kaple sv. Rocha
Poutní kaple je pamětihodností a historickým středobodem 
areálu Park Rochus. Je zasvěcena sv. Rochu, sv. Šebestiánovi a sv. 
Rozálii, kteří měli jako patroni pomoci při odvrácení božího hně
vu a k překonání morové rány, jež zachvátila Uherské Hradiště  
v roce 1680. Kaple, jejíž základní kámen byl položen 12. 11. 1680, 
má bohatou historii. Za vlády Josefa II. byl tento původně poutní 
kostelík odsvěcen, věž sňata a počátkem 19. století byl užíván 
jako prachárna. Dochovaná část kostelíku byla znovu vysvěce
na až v r. 1931, kdy se zde začaly konat také pravidelné poutě.  
V nelehké době po roce 1948 patří poděkování řadě stateč
ných občanů, kteří se zasloužili o opravy a údržbu této církevní 
památky. Po roce 1989 došlo k obnovení poutí v době svátku 
sv. Rocha (16. srpna). V roce 2009 byla kaple městem Uherské 
Hradiště obnovena do podoby odkazující na poutní barokní 
kostel, který zde v minulosti stával.

Sad starých ovocných odrůd 
Sad byl založen na podzim roku 2010 a představuje expozici 
vzácných starých ovocných odrůd, které se dříve na Slovácku 
běžně pěstovaly, dnes však z naší krajiny téměř vymizely. V sadu 
najdeme na sedmdesát ovocných odrůd, zejména jabloní a hruš
ní. Z těch méně známých a dnes již téměř zapomenutých druhů 
ovocných dřevin můžeme zmínit kdouloně, mišpule, klokoče 
nebo například moruše. Do budoucna bude mít sad význam jak 
z hlediska ovocnářského (produkce ovoce a zachování genofon
du tradičních odrůd), tak i z hlediska naučného a v neposlední 
řadě také z hlediska krajinářského a ekologického, kdy skupina 
vzrostlých ovocných stromů vytvoří významný přírodní prvek, 
který navýší biodiverzitu celé lokality.

Sad oskeruší 
Sad symbolického stromu Slovácka, jeřábu oskeruše, byl zalo
žen na podzim roku 2010. Jeřáb oskeruše je mohutný listnatý 
strom, který se dožívá úctyhodného věku 300 až 500 let. První 
plody se na mladých stromech objevují nejdříve v deseti letech. 
Používaly se často v léčitelství, běžně pak na výrobu kompotů 
a marmelád a také k výrobě vína a vzácné pálenky. Celkem zde 
bylo vysazeno 15 sazenic oskeruší pocházejících z různých koutů 
jižní a jihovýchodní Moravy a západního Slovenska.

Naučný okruh
Naučný okruh Vám pomocí jednotlivých za stavení představí 
přírodovědné i historic ké zajímavosti, ukázky udržitelného 
hospodaření a typické části krajiny tohoto území. Délka okruhu 
je 2,3 km a nachází se na něm celkem 9 zastavení.

Městský turistický okruh 
Značený městský turistický okruh (červená značka místního zna
čení) začíná i končí na Masarykově náměstí. Velký okruh (dlouhý 
12 km) Vás provede také Vinohradskou ulicí, částí mařatických 
vinohradů i Parkem Rochus kolem kaple sv. Rocha.

Vinohradská ulice
Mařatice patří k vinorodým lokalitám, oblast místních vino
hradů s Vinohradskou ulicí jsou oblíbeným cílem procházek. 
Upo mínkou na někdejší bohatou vinohradnickou tradici zůstaly 
měšťanské vinné sklepy, stejně jako vinné búdy obyvatel z při
lehlých vesnic. 
Nejstarší datované sklepy pocházejí z poloviny 18. století a nej
hodnotnější z nich byly vyhlášeny kul turními památkami. Košt 
vína pro veřejnost nabí zí například sklepy U Lisu, U Marholtů, 
restaurace U Dvořáků a po dohodě i řada dalších místních vinařů.

Rozhledna Rovnina
Rozhledna se nachází na trase zelené turistické značky, u cesty 
z Mařatic do Mistřic na kótě 336 m n. m. Celková výška věže 
je 50 m a vyhlídková plošina je ve výšce 24 m (cca 190 m nad 
hladinou řeky Moravy). Plošina nabízí atraktivní panoramatic
ký pohled na údolní nivu řeky Moravy, na masiv Chřibů, Bílé 
Karpaty, Hostýnské a Vizovické vrchy. Rozhledna je přístupná 
denně od 1. dubna do 31. října.

Ochrana přírody
Území o rozloze 58 ha bylo v roce 2005 zařazeno do soustavy 
Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita (EVL) Rochus. Cí
lem soustavy Natura 2000 je zabezpečit ochranu živočichů, rost
lin a přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nej
cennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem 
jen na určitou oblast. Hlavním předmětem ochrany EVL Rochus 
je motýl bourovec trnkový, který se u nás v současnosti vysky
tuje již jen vzácně na jižní a jihovýchodní Moravě. Hostitelskými 
rostlinami jeho housenek jsou především keře planých trnek  
a hlohy. Dospělci tohoto vzácného nočního motýla se vyskytují 
od konce září do poloviny října. Mimo to je Park Rochus význam
ným biotopem pro velké množství druhů ptáků a najdeme zde 
také řadu vzácných rostlin. Pro toto pří
rodní bohatství byla centrální část 
EVL Rochus v roce 2013 
vyhlášena přírodní 
památkou.
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