
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
PARK ROCHUS, O.P.S., 

ZA ROK 2015 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2015 
 

2 

OBSAH 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 4 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 5 

ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 6 

1. PŘÍRODNÍ AREÁL A PÉČE O ÚZEMÍ NATURA 2000 6 

2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 8 

3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY 11 

4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 16 

5. SPOLUPRÁCE S MÉDII, PROPAGACE 20 

6. SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI A ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI, ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 22 

7. LIDSKÉ ZDROJE 25 

8. ZMĚNA ZAKLÁDACÍ SMLOUVY, AKTUALIZACE VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU A SBÍRKY LISTIN 25 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 26 

Přehled o stavu majetku, závazků, nákladů a výnosů za rok 2015 26 

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015 28 

Významné položky aktiv společnosti Park Rochus, o.p.s. 28 

Významné položky pasiv společnosti Park Rochus, o.p.s. 28 

Významné položky Výkazu zisku a ztráty společnosti Park Rochus, o.p.s. 29 

Vývoj a konečný stav vlastního jmění a fondů Park Rochus, o.p.s., v roce 2015 30 

Stav a pohyb majetku a závazků Park Rochus, o.p.s., v roce 2015 30 

Ověření účetní závěrky za rok 2015 auditorem 31 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 32 

PODPORA A SPOLUPRÁCE 34 

SLOVO ZÁVĚREM 36 

  



Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2015 
 

3 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Park Rochus, o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost zabývající se přípravou a realizací revitalizace přírodního, 
kulturně-naučného, rekreačního a výletního areálu bývalého vojenského cvičiště Rochus 
v Uherském Hradišti, který bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům města a s ohledem 
na ochranu zdejší přírody a krajiny nabízet všem zájemcům různorodé kulturní, volnočasové 
a rekreační vyžití. 

 

Sídlo a kancelář 

Studentské nám. 1531 

686 01 Uherské Hradiště 

 

Kontaktní a identifikační údaje 

Tel. +420 576 776 552 

E-mail: info@parkrochus.cz 

Internet: http://www.parkrochus.cz 

Facebook: Park Rochus Uherské Hradiště 

Bankovní spojení: 107 0000 182/2200 

IČ: 29234387 

DIČ: CZ29234387 

 

Zakladatelé 

Město Uherské Hradiště 

SYNOT REAL ESTATE, k. s. 

Obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s., vznikla dne 20. srpna 2010 zápisem 
do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, 
odd. O, vložka 422. 
 

Zahájení činnosti 

Zahájení provozu a otevření kanceláře společnosti proběhlo dne 1. října 2010. 

  

http://gis.mesto-uh.cz/tms/muuh_hr/index.php?client_type=map_resize&client_lang=cz_win&interface=tmv&Theme=XY&Command=ShowCoord&Zoom=ToMapExtent&Coords=-536855:-1180917&Extent=-537235:-1181137:-536478:-1180694&CLIENT_LANG=cz_win&Layers=dhriste_db,hriste_db,muuh_hr,katastrypu,ortofoto2008&Scale=3000
http://gis.mesto-uh.cz/tms/muuh_hr/index.php?client_type=map_resize&client_lang=cz_win&interface=tmv&Theme=XY&Command=ShowCoord&Zoom=ToMapExtent&Coords=-536855:-1180917&Extent=-537235:-1181137:-536478:-1180694&CLIENT_LANG=cz_win&Layers=dhriste_db,hriste_db,muuh_hr,katastrypu,ortofoto2008&Scale=3000
mailto:info@parkrochus.cz
http://www.parkrochus.cz/
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POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 

 

Posláním společnosti Park Rochus, o.p.s., je příprava, realizace a správa přírodního, kulturně-
naučného, rekreačního a výletního areálu Park Rochus v lokalitě Rochus v Uherském Hradišti, 
který slouží obyvatelům i návštěvníkům Uherského Hradiště a nabízí všem zájemcům kulturní, 
volnočasové a rekreační vyžití s ohledem na ochranu evropsky významné lokality Rochus. 

V rámci přípravy a budování areálu Park Rochus společnost usiluje zejména o: 

a) vytvoření atraktivního výletního místa s nabídkou tematicky provázaných kulturně-
historických, přírodních a sportovně-rekreačních aktivit spolu s širokou škálou možností 
zážitkových, vzdělávacích i oddechově-poznávacích příležitostí, 

b) založení a rozvoj národopisného muzea v přírodě se souborem lidových staveb regionu, 
jejich zařízení, popisů způsobu života, bydlení a hospodaření obyvatel včetně 
nezbytného zázemí, 

c) vytvoření expozice umožňující seznámení široké veřejnosti s tradicí sadařství a vinařství 
jihovýchodní Moravy (metodami pěstování ovocných dřevin, zejména krajových odrůd, 
a vinné révy, zpracování plodů, výroby vína apod.), 

d) zajištění ukázkového udržitelného hospodaření v tradiční kulturní krajině, zabezpečení 
ochrany a rozvíjení dochovaných prvků přírodního a kulturního dědictví 
Uherskohradišťska a Zlínského kraje, 

e) vytvoření podmínek pro zachování a rozvoj evropsky významné lokality NATURA 2000, 

f) podporu cestovního ruchu v regionu Uherskohradišťska. 

Společnost tak svou činností rozšiřuje a doplňuje nabídku předmětných volnočasových, 
vzdělávacích, kulturních a turistických služeb v Uherském Hradišti. 
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OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

 
 
Obecně prospěšné služby společnosti Park Rochus, o.p.s., stanovuje zakládací smlouva uzavřená 
mezi zakladateli. Jedná se zejména o tyto: 

 

A. Příprava a provozování přírodního, kulturně-naučného, rekreačního a výletního areálu 
Park Rochus, jehož součástí bude především:  
 expozice o historii a současnosti vinařství jihovýchodní Moravy, 
 rozsáhlá expozice lidového stavitelství, způsobu bydlení, života a hospodaření 

obyvatel v regionu, realizovaná specifickou formou muzea v přírodě, 
 program výchovných, naučných a oddechových aktivit v přírodě, zejména 

s tématikou poznávání přírody, kulturních tradic a dědictví Slovácka 
a environmentálního vzdělávání a osvěty. 

 

B. Zajištění přípravy a administrace dotačních projektů v rámci areálu Park Rochus 
(podaných společností nebo jejími zakladateli), které naplňují ideový záměr 
komponované krajiny, koordinace dalšího rozvoje rekreačních, turistických, sportovních 
i ostatních navazujících aktivit v areálu, včetně zajištění propojení na další významné 
kulturně-historické fenomény regionu a služby pro obyvatele a návštěvníky Uherského 
Hradiště a Zlínského kraje, a to rovněž ve spolupráci s partnerskými organizacemi 
v řešených tematických oblastech činností a dále snaha o maximální zapojení 
soukromého kapitálu na financování činnosti společnosti. 

 

C. Společnost bude po vybudování provozovat areály muzea v přírodě včetně 
tzv. Mařatského dvora, environmentálního centra, popř. dalšího zakladateli nebo 
společností vybudovaného zařízení v areálu Park Rochus a jeho okolí, a to rovněž ve 
spolupráci s partnerskými organizacemi podílejícími se na činnostech a provozu areálu 
Park Rochus. 
 

D. Společnost bude zajišťovat mimoškolní výchovu a vzdělávání, poradenskou, 
průvodcovskou i lektorskou činnost a pořádání odborných kurzů, školení, seminářů 
i dalších kulturních akcí zejména v oborech 
 údržby krajiny a její využití zejména ve vztahu k pěstování vinné révy 

a ovocnářství, 
 regionálního rozvoje, obnovy venkova a podpory cestovního ruchu, 
 ochrany památek, ekologického hospodaření, ochrany přírody a životního 

prostředí, 
 etnografie a muzeologie se zvláštním zaměřením na oblast lidového stavitelství, 

zemědělství, rukodělné a řemeslné výroby, stravy, zvykových a obyčejových tradic 
apod. 

 
E. Společnost bude provádět vědecko-výzkumnou činnost vycházející z poskytovaných 

obecně prospěšných služeb nebo související s areálem Park Rochus, a to zejména 
v oborech muzeologie, archeologie, etnografie, ochrany přírody a životního prostředí.  
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ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 

1. PŘÍRODNÍ AREÁL A PÉČE O ÚZEMÍ NATURA 2000 

 
1.1 Údržba areálu 

Nejvýznamnějším způsobem údržby přírodního areálu zůstává i nadále pastva hospodářských 
zvířat. V roce 2015 bylo spásáno území o celkové výměře 16,5 ha. Pastevní plocha byla oproti 
předešlým letům zmenšena z původních 21 ha především z důvodu realizace projektu Expozice 
lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus. Mezi pastevní plochy byl naopak v roce 2015 
zařazen sad oskeruší.  

Pastvu realizují dva soukromé zemědělské subjekty: Bc. Zuzana Čevelová – Ekofarma Jarošov 
(v roce 2015 obhospodařovala 8 ha plochy) a společnost Agmopol s.r.o. (v roce 2015 
obhospodařovala 8,5 ha plochy). K pastvě jsou v mařatické části areálu využívány ovce, 
v jarošovské části pak kromě ovcí také kozy, krávy a koně.  

Pastva probíhala od května do konce října, kdy byla stáda postupně přesouvána po vymezených 
travnatých plochách za pomoci elektrických ohradníků. Některé části území byly také sečeny 
a na určených místech byly po pastvě likvidovány nedopasky. Údržba pastvou je částečně 
financována zemědělskými dotacemi (Program rozvoje venkova ČR), většina nákladů je však 
hrazena společností Park Rochus, o.p.s., z neinvestiční dotace města Uherské Hradiště.  

V roce 2015 prováděla společnost Park Rochus, o.p.s., pravidelnou údržbu nejvíce využívaných 
pěších tras v areálu včetně odpočinkových míst, naučné stezky Parkem Rochus, sadu starých 
odrůd, mařatické a jarošovské aleje. 

Údržbu prostoru kolem kaple sv. Rocha i péči o kapli samotnou zabezpečuje Spolek přátel kaple 
sv. Rocha. Louka pod kaplí je udržována pravidelnou sečí, kterou provádí Bc. Zuzana Čevelová. 
Území Parku Rochus je součástí honebních pozemků pod správou Mysliveckého sdružení 
Rochus Jarošov. 

Veškerá opatření, která jsou v lokalitě Rochus prováděna, jsou předem konzultována 
s  pracovníky Oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se 
zabývají odbornou péčí o lokality soustavy Natura 2000 na území celého kraje. Ředitel 
společnosti také dle potřeby referuje a diskutuje o záměrech v lokalitě s Komisí životního 
prostředí Rady města Uherské Hradiště. 

V měsících říjnu a listopadu proběhla v jarošovské části areálu údržba území prohlášeného za 
Přírodní památku Rochus. S ohledem na hlavní předmět ochrany území – bourovce trnkového – 
byly na ploše 2 ha odstraněny náletové dřeviny (porosty svídy, šípku a ostružiníku) a přibližně 
z 50% této plochy také stařina. Údržbu realizovala společnost KOPČA LESY s.r.o. 

Dále v areálu během roku proběhly v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji II 
následující managementové zásahy: 

 Příprava území pro bourovce trnkového - na území o velikosti 1500 m2 
 Obnova a správa květnatých luk – na území o velikosti 8500 m2 
 Odstranění a redukce invazních druhů – na území o velikosti 19240 m2 

 
Na ploše s výskytem tořiče včelonosného zajistila společnost na podzim údržbu sečením.  
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1.2 Monitoring biodiverzity 

V roce 2015 proběhly v Parku Rochus v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji II 
následující biomonitoringy: 

1. Průzkum a potvrzení výskytu bourovce trnkového provedl Mgr. Michal Zapletal. Na území 
parku bylo v roce 2015 nalezeno jedno larvální hnízdo.  

2. Analýzu výskytu nočních motýlů provedl Mgr. Michal Zapletal. Za účelem rozšíření informací 
o území evropsky významné lokality a s ohledem na uplatňovaný management území byl zadán 
inventarizační průzkum nočních motýlů vybraných čeledí (Hepialidae, Cossidae, Limacodidae, 
Thyrididae, Drepanidae, Lasiocampidae, Brahmaeidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, 
Geometridae, Notodontidae, Erebidae, Nolidae a Noctuidae). Bylo zjištěno 231 druhů nočních 
motýlů, což je asi 21,63% ze všech druhů vyskytujících se na území České republiky.  

3. Analýzu výskytu denních motýlů v závislosti na uplatňovaném managementu provedl Albert 
Gottwald. Opakovaně byl proveden průzkum ve dne aktivních motýlů. Byla zvolena metoda 
transektového monitoringu, trasa byla rozdělena na 6 dílčích úseků. Pozorováním bylo zjištěno 
39 druhů, z toho 2 druhy nové: soumračník jahodníkový (Pyrus malvae) a soumračník 
jitrocelový (Carterocephalus palaemon). Při průzkumu nebyly zaznamenány 3 indikační druhy 
identifikované v roce 2012. 

4. Ornitologický průzkum prováděl stejně jako v minulých letech Jiří Sviečka. Na území bylo při 
průzkumu zjištěno celkem 127druhů ptáků, z toho bylo 54 druhů hnízdících v parku (3 druhy 
NATURA 2000, 6 druhů ohrožených, 4 druhy silně ohrožené), 21 druhů hnízdících v okolí parku 
(5 druhů NATURA 2000, 5 druhů ohrožených a 4 druhy silně ohrožené) a 52 druhů protahujících 
parkem (7 druhů NATURA 2000, 1 druh silně ohrožený a 1 druh kriticky ohrožený). Za 
nejvýznamnější hnízdící druhy jsou považovány: moták pochop, pěnice vlašská a ťuhýk obecný. 

 
 
1.3 Výsadby a sadové expozice v přírodním areálu 
 

Společnost v průběhu roku pečovala o dřeviny vysázené 
v předchozích letech, ale také pokračovala ve výsadbě 
dalších stromů a keřů. Základní péče zahrnovala 
pravidelnou zálivku, výchovný řez a také výměnu 
opěrných kůlů a ochranných obalů stromů.  

V rámci akce 72 hodin bylo žáky Střední školy MESIT, 
o.p.s., a žáky Základní školy Za Alejí vysazeno 9 stromů – 
8 sazenic vrby jívy (pod sadem starých ovocných odrůd 
a u kříže) a 1 sazenice hrušně Santa Maria (v sadu 
starých ovocných odrůd).  

V rámci akce Stromy pro Rochus proběhlo již tradičně 
sázení stromů s veřejností. Při akci byly vysazeny 
v mařatické aleji 3 sazenice slivoní (švestka – valjevka) 
a 1 hrušeň obecná. V sadu starých odrůd pak dvě jabloně 
– bláhovo oranžové a malinové holovouské. Díky těmto 
výsadbám tak v roce 2015 přibylo v Parku Rochus 
15 nových stromů.  
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2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 

 
2.1 Výstavba muzea v přírodě 

V průběhu roku 2015 probíhala výstavba Muzea v přírodě Rochus, která byla finančně 
podpořena z dotačního programu Regionálního operačního programu Střední Morava (viz 
kapitola 3.2). Z výběrového řízení na dodavatele stavby vyšla vítězně společnost CGM Morava 
s.r.o., která výstavbu zrealizovala. Stavební práce se naplno rozběhly na přelomu února a března 
2015 a byly zahájeny přípravou stavební plochy – odstraněním náletových dřevin, stromů 
a keřů, terénními úpravami a s nimi spojenou částečnou modelací stávajícího terénu. 
Po základních terénních úpravách se přistoupilo k položení sítí – kanalizace splaškové a dešťové 
vody, vodovodu a elektrifikace. Následně byla budována tlaková stanice pro vodovod 
a trafostanice, která je součástí objektu sociálního zařízení pro veřejnost v jižním cípu areálu 
muzea v přírodě. Ve vedlejší samostatně stojící správní budově ve tvaru zalomeného písmena L 
se nachází vstupní hala s recepcí a sociálním zařízením pro imobilní návštěvníky areálu, 
místnost pro průvodce a učebna, která bude sloužit pro výukové vzdělávací programy muzea 
v přírodě, přednášky, příp. k instalaci menších výstav. 

Přímo v areálu Muzea v přírodě byly terénními úpravami připraveny plochy pro stavbu nových 
objektů, které jsou kopiemi památek tradiční lidové architektury zachycenými při etnografickém 
terénním výzkumu v oblasti Uherskohradišťska. Konkrétně se jedná se o zemědělskou usedlost 
z Boršic č. p. 288, dům s patrovou komorou z Veletin č. p. 25 a vinohradnický nadsklepní dům 
z Tučap č. p. 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na muzejní expozici. 

Expoziční areál muzea v přírodě je oplocen, byla vysazena nová zeleň v podobě několika desítek 
ovocných stromů. Ráz krajiny v horní části muzea doplňuje ukázková vinice s šedesáti hlavami 
vinné révy. 
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V noci ze soboty na neděli 7. 6. 2015 neznámý vandal či vandalové podřezali vyřezávaný dubový 
kříž stojící na okraji Parku Rochus. Případem se z podnětu společnosti následně zabývala Policie 
České republiky. I přes příslib finanční odměny skupiny SYNOT za informace vedoucí k dopadení 
pachatele se však policii nikoho dopadnout nepodařilo a případ byl proto v říjnu 2015 odložen. 
Správní rada společnosti rozhodla o opravě kříže a jeho nové instalaci na původní místo v roce 
2016. 

 
2.1.1 Výzkum a dokumentace 
 
V roce 2015 probíhala převážně dokumentace zaměřená na vybrané detaily lidového 
stavitelství, sběr historických fotografií, které dokumentují technologické postupy využívané při 
výstavbě objektů muzea v přírodě. Jednalo se např. o konstrukce chlévů (podlah, zásobníků pro 
krmivo, osazení kování) a hnojišť, zednické práce na dýmnících a komínových hlavách, 
o technický postup zednických prací při kombinaci kamenného a hliněného zdiva, o truhlářské 
a zámečnické detaily stavebních prvků výplně otvorů (panty, kování, kličky, zámky, rámy 
a překlady). Detailně byly zpracovány postupy nátěrů omítek, dřevěných i kovových prvků 
stavby.  

V letních měsících bylo provedeno stavebně technické zaměřování drobných staveb v terénu – 
hliněné stodoly v Ostrožské Lhotě za domem čp. 537 a menší dřevěné stodůlky z Hradčovic 
za usedlostí čp. 41, která byla společnosti nabídnuta k přenesení do areálu muzea. Zaměření 
a následné vypracování stavebně-technických výkresů provedla Ing. arch. Edita Vlčková.  
 
S uvedeným výzkumem objektů souvisí také konkrétní sbírkotvorná činnost, která 
v jednotlivých obcích probíhá souběžně s etnografickým výzkumem a zaměřuje se na konkrétní 
předměty odpovídající záměrům prvních expozic muzea v přírodě. 
 
 
2.1.2 Expertní skupina pro výstavbu Muzea v přírodě Rochus 
 

Realizace Muzea v přírodě Rochus je průběžně konzultována se skupinou vybraných odborníků 
pro oblast lidové kultury, především pak se zaměřením na lidovou architekturu a stavitelství. Již 
v roce 2011 byla z iniciativy správní rady společnosti ustavena Expertní skupina pro výstavbu 
Muzea v přírodě Rochus, která na svých jednáních konzultuje a připomínkuje přípravu 
a zpracování projektové dokumentace, přenos a zasazení uceleného souboru konkrétních 
lidových staveb do prostředí muzea, včetně všech odborných souvislostí spojených s výstavbou 
a organizací provozu muzea.  

Jednání expertní skupiny v roce 2015 proběhlo dne 28. července. Členové na něm diskutovali 
především o realizaci výstavby jednotlivých objektů muzea v přírodě – mj. o dodržení tradičních 
materiálů a technologií. Proběhla návštěva stavby za účasti stavbyvedoucího i technického 
dozoru investora. Z jednání byl zpracován zápis, který je uložen v archivu společnosti.  

Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu muzea v přírodě Rochus v roce 2015: 
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. 
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 
PhDr. Ivo Frolec 
PhDr. Věra Kovářů 
PhDr. Jiří Langer, CSc. 
PhDr. Lubomír Procházka, CSc. 
Mgr. Jiří Severin 
Tajemník expertní skupiny: Mgr. Jan Káčer 
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2.2 Sbírkotvorná činnost, evidence sbírkového fondu a fotoarchiv 
 
I v roce 2015 byl postupně rozšiřován sbírkový fond společnosti s důrazem na předměty 
s budoucím využitím v expozičních objektech muzea. Na začátku roku daroval několik kusů 
drobného vybavení kuchyně Josef Vilímek z Uherského Hradiště – Sadů, Libor Svozil 
ze Spytihněvi věnoval trdlici na lámání lnu a stolářský ponk. Roman Kapusta z Ostrožské Lhoty 
daroval společnosti fukar na obilí a starý ruční medomet. Společnost dále získala několik desítek 
sbírkových předmětů od rodiny Rezků z Jankovic – především truhlářských nástrojů, keramiky 
a zemědělského nářadí. Miroslav Klobáska poskytl drobné doplňky z domácnosti v Domaníně – 
čakan, skleněné nádoby, kancionál, bakelitové vypínače a zásuvky. V závěru roku se podařilo 
nákupem získat starý vinařský lis, stahovací svítidla, petrolejové lampy, skříně na oděvy, 
pomůcky na praní prádla a další drobné kuchyňské předměty, které při výzkumech v terénu již 
nelze zachytit, ani nebyly společnosti v uplynulých letech nabídnuty jako dar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce kachlového sporáku z Míkovic            Vinný lis z Březolup 

Celkový počet sbírkových předmětů získaných v roce 2015 darem a nákupem je 217. Dalších 62 
kusů předmětů je použito v pomocném fondu jako funkční nářadí a nástroje. 

Při sbírkotvorné činnosti společnost Park Rochus, o.p.s., úzce spolupracuje se Slováckým 
muzeem v Uherském Hradišti a se Společností přátel slivovice České republiky. Odborní 
pracovníci Slováckého muzea v Uherském Hradišti jsou zastoupeni ve sbírkotvorné komisi 
společnosti, která pomáhá s oceněním vykupovaných předmětů. Slovácké muzeum také pro 
společnost dodavatelsky zajišťuje konzervaci fondu. Základní očištění po převozu předmětů do 
skladových prostor společnosti provádí údržbář Milan Dvorský. Opětovně byli v rámci 
sbírkotvorné činnosti osloveni představitelé místních samospráv s žádostí o pomoc při hledání 
předmětů na vymezeném sběrném území Uherskohradišťska. 

Evidence předmětů sbírkového fondu je zpracována v databázovém systému BACH. Ten je 
využíván i pro vedení fotografického archivního fondu. Z výstavby Muzea v přírodě Rochus byla 
pořízena obsáhlá a detailní fotodokumentace, která je uložena v archivu společnosti.   
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3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY 

 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 
V roce 2015 probíhala následná péče u obou projektů realizovaných v roce 2013:  
 
Projekt Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa 
 
V roce 2015 bylo u zhotovitele průběžně reklamováno 5 ks uschlých sazenic stromů, tyto stromy 
byly nahrazeny dne 24. 10. 2015 na akci Stromy pro Rochus.   
V průběhu roku probíhala v aleji následná péče, kterou zajišťoval zhotovitel. Jednalo se 
především o údržbu vysázených dřevin, sečení buřeně a zálivku. Následnou péči ukončil 
zhotovitel ke dni 30. 10. 2015. Dílo bylo následně předáno objednateli.  
 
Projekt Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 
 
V průběhu roku 2015 probíhala v celé aleji následná péče o stromy, především se jednalo 
o zálivky stromů. Dne 20. 8. 2015 byla realizační firmě (VYKRUT zahradní služby a.s.) zaslána 
reklamace na 21 ks uhynulých stromů (19 ks Quercus petraea a 2 ks Tilia cordata), tato 
reklamace byla zhotovitelem odmítnuta. Průběžně bude probíhat výměna uschlých stromů. 
Dne 23. 9. 2015 bylo zjištěno trvalé poškození 1 stromu (Tilia cordata), bylo podáno oznámení 
na Policii České republiky. Ta následně zaslala dne 22. 10. 2015 oznámení o odložení věci. Dne 
18. 11. 2015 byl na místo poškozeného vysazen nový strom. 
Dne 19. 11. 2015 byla schválena závěrečná zpráva projektu poskytovatelem dotace. 
 
 

 

Pohled na vrchní část mařatické aleje u křížení cest pod kaplí svatého Rocha. 
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3.2 Regionální operační program Střední Morava (ROP Střední Morava) 
 

Revitalizace území Parku Rochus a realizace první etapy výstavby muzea v přírodě Rochus 
z prostředků ROP Střední Morava byly systematicky připravovány již od roku 2009. V roce 2012 
město Uherské Hradiště, ve spolupráci s partnery (společností Park Rochus, o.p.s. a Synot Real 
Estate, k.s.) předložilo v rámci výzvy č. 29/2012 v podoblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán 
pro města nad 5 000 obyvatel Koncept Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus. Ten byl 
Výborem Regionální rady ROP Střední Morava schválen k dopracování.  

Město Uherské Hradiště mělo v rámci Konceptu realizovat dotační projekt pod názvem Veřejná 
infrastruktura Parku Rochus – rekonstrukce a výstavba komunikací a inženýrských sítí, terénní 
úpravy v prostoru muzea, vybudování amfiteátru s parkovou úpravou okolních ploch. Celkově byly 
náklady tohoto projektu vyčísleny na 44,5 mil. Kč. Potřebné zdroje na kofinancování tohoto 
záměru vyčlenilo zastupitelstvo města v září 2012. 

Dalšími dotačními projekty uvažovanými v rámci Konceptu byly projekt č. 2 Obslužná a správní 
infrastruktura Parku Rochus s celkovými náklady ve výši 14,5 mil. Kč (z toho požadovaná dotace 
z ROP měla činit 10,8 mil. Kč) a projekt č. 3 Objekty expozice Muzea v přírodě Rochus s celkovým 
rozpočtem ve výši 12,4 mil. Kč (z toho požadovaná dotace z ROP měla činit 9,3 mil. Kč). 
Investorem projektů č. 2 a č. 3 měla být společnost Park Rochus, o.p.s. 

Nedílnou součástí Konceptu a nutnou podmínkou, bez níž by nebylo možné Koncept realizovat, 
byla související soukromá investice. V uvedeném Konceptu se jednalo o projekt č. 4 Mařatský 
dvůr, který by měl být situován na začátku historické části Vinohradské ulice (u křižovatky s ulicí 
Družstevní). Jeho investorem, bez nároku na dotaci, měla být společnost Synot Real Estate, k. s. 

V únoru 2013 byli předkladatelé Konceptu seznámeni se zjištěními posudku zadaného Úřadem 
Regionální rady ROP Střední Morava ohledně souladu Konceptu s pravidly Evropské unie pro 
oblast veřejné podpory. Podle tohoto posudku by navržené financování Konceptu mohlo 
naplňovat všechny znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107, odstavce 1 Smlouvy o založení 
Evropské unie. Přitom projekt zakládající veřejnou podporu může obdržet dotaci ve výši pouze 
40 % celkových způsobilých výdajů. Takové krácení poskytnuté dotace by realizaci Konceptu 
prakticky znemožnilo.  

Zároveň bylo sděleno, že jediným relevantním orgánem kompetentním v této věci rozhodnout je 
Evropská komise. Po projednání situace s odborníkem na problematiku veřejné podpory JUDr. 
Michaelem Kinclem z Brna a následně i s ředitelem Úřadu regionální rady ROP Střední Morava 
Ing. Ivanem Matulíkem požádal bývalý starosta města Květoslav Tichavský úřad o zahájení 
notifikace souladu Konceptu Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus s pravidly Evropské 
unie pro oblast veřejné podpory. Výsledek notifikace však ještě v březnu roku 2014 nebyl 
známý. Vzhledem ke končícímu programového období, kdy podle tehdejších pravidel Úřadu 
Regionální rady, měla být fyzická realizace projektů ukončena nejpozději do 30. 6. 2015, hrozilo, 
že by na samotnou výstavbu podle Konceptu zůstalo prakticky jen několik málo zimních měsíců. 
Město Uherské Hradiště, jako předkladatel Konceptu, proto usnesením Zastupitelstva města 
č. 351/21/ZM/2014 ze dne 22. 4. 2014 rozhodlo o stažení Konceptu z ROP Střední Morava. 

Předkladatelé Konceptu ovšem z důvodu nejasného termínu stanoviska Evropské komise již 
v průběhu druhé poloviny roku 2013 podnikli kroky k získání náhradních zdrojů na financování 
připravených projektů. Náhradní varianta předpokládala přepracování projektů Konceptu 
v rámci schváleného finančního rámce a jejich předložení do aktuálních výzev ROP Střední 
Morava pro fyzickou revitalizaci území a  veřejnou infrastrukturu a služby pro cestovní ruch. 

Ve spolupráci mezi Park Rochus, o.p.s., Odborem architektury, plánování a rozvoje města 
Uherské Hradiště a společností JVM-RPIC byly připraveny projektové žádosti pro následující 
záměry: 
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1. Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském 
Hradišti – předkladatel město Uherské Hradiště 

2. Využití bývalého vojenského cvičiště Rochus v Uherském Hradišti pro kulturně-poznávací 
formy cestovního ruchu – předkladatel město Uherské Hradiště 

3. Expozice lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus – předkladatel Park Rochus, o.p.s. 

Nový projekt č. 1 byl předložen v rámci výzvy č. 46 pro podoblast podpory Regionálního 
operačního programu 2.2.1 Fyzická revitalizace území dne 11. 10 2013. Individuální projekty 
č. 2. a č 3. byly předloženy v rámci výzvy č. 47 pro oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura 
a služby pro cestovní ruch dne 25. 11. 2013. 

Projekt č. 3 společnosti Expozice lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus byl schválen 
k dopracování rozhodnutím Výboru Regionální rady dne 12. 2. 2014. 

Do 33 pracovních dnů od doručení oznámení o schválení projektu k dopracování bylo potřeba 
zpracovat a odevzdat popis proveditelnosti projektu (včetně dokladů o vyřešení 
majetkoprávních záležitostí), čestné prohlášení žadatele o dodržování pevných lhůt a vědomí 
o následném vyřazení, doklady o zajištění financování realizace projektu a udržitelnosti 
projektu. Do 66 pracovních dnů musela společnost doložit projektovou dokumentaci, 
vč. rozpočtu projektu, žádost o stavební povolení potvrzenou stavebním úřadem a doklady 
o vedení běžného účtu. 

V souvislosti se změnou původního záměru realizovat Koncept, přechodem na individuální 
projekty a následným rozhodováním o pokračování realizace projektů po neúspěšné žádosti 
města Uherské Hradiště o dotační podporu individuálního projektu č. 2 (amfiteátr a související 
infrastruktura) došlo i k posunu průběžných termínů zpracování projektové dokumentace 
a zahájení zadávacího řízení. Prakticky se tak zkrátila doba určená pro samotnou výstavbu 
(podle původního plánu měly být stavební práce rozloženy do dvou let). Výše popsaný vývoj 
administrace dotačního projektu ale zkrátil fyzickou realizaci na 10 měsíců, z nichž více než 
polovinu představovalo podzimní, zimní a předjarní období, které je pro výstavbu expozičních 
objektů z nepálených hliněných cihel z hlediska klimatických podmínek nevhodné. Správní rada 
proto svým usnesením č. 1/2014/7/SR ze dne 14. 7. 2014 pozastavila zahájení zadávacího řízení 
a společnost následně požádala o prodloužení termínu ukončení projektu Expozice lidové 
architektury – muzeum v přírodě Rochus. Výbor Regionální rady dne 30. 9. 2014 změnu termínu 
ukončení fyzické realizace projektu schválil a potvrdil nový termín realizace projektu do 30. 11. 
2015. Výbor následně na svém jednání dne 7. 11. 2014 projekt schválil k uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava. Projekt byl podpořen částkou v předpokládané výši 
24 992 054,45 Kč. Dne 11. prosince 2014 byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny 
informace o zadávacím řízení a současně byly všechny podmínky zadávacího řízení zveřejněny 
na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/park-rochus. 

Na základě zadávacího řízení byla dne 20. 2. 2015 podepsána smlouva o dílo s CGM Morava s.r.o., 
a následně bylo předáno staveniště. Technický dozor investora zajišťoval pro Park Rochus, o.p.s., 
Ing. Petr Skřivánek, kontrolu stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví společnost BT 
SERVIS Stanislav Houdek, autorský dozor Ing. arch. Marcela Horová. Archeologický výzkum 
a dozor na stavbě provádělo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Kontrolní dny se konaly 
v pravidelných týdenních intervalech. Dokončení díla proběhlo ve smluvně stanoveném termínu. 
Dne 30. 11. 2015 podala Park Rochus, o.p.s., žádost o povolení zkušebního provozu, k projednání 
žádosti nařídil stavební úřad ústní jednání spojené s místním šetřením dne 18. 12. 2015. Dne 
21. 12. 2015 pak bylo vydáno Rozhodnutí o zkušebním provozu stavby. Dne 28. 12. 2015 Park 
Rochus, o.p.s., odeslala žádost o závěrečnou platbu na Úřad regionální rady ROP Střední Morava 
včetně všech nezbytných dokumentů. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/park-rochus
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3.3 Švýcarské fondy 
 

Na konci února 2015 byla zahájena realizace projektu Společně k udržitelnému rozvoji II 
(registrační číslo: 35/FEO/2014), který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Projekt byl realizován městem Uherské Hradiště ve spolupráci se společností Park Rochus, o.p.s., 
která byla oficiálním partnerem projektu a podílela se na realizaci dílčích aktivit a také 
na spolufinancování projektu. 

Celkový rozpočet činil 2.075 tis. Kč, dotace byla přiznána ve výši 85% z celkových způsobilých 
výdajů projektu, tj. 1.764 tis. Kč. Celkové výdaje na aktivity realizované společností Park Rochus, 
o.p.s., představovaly 990 tis. Kč, společnost se na financování měla podle původního rozpočtu 
podílet částkou 148 tis. Kč. 

Tento neinvestiční projekt byl zaměřen především na vzdělávání a aktivní zapojení veřejnosti 
v tematice udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Projekt byl realizován 
prostřednictvím čtyř vzájemně propojených klíčových aktivit: 

1. Tvorba odborných dokumentů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje 

Součástí první aktivity byl biomonitoring území parku zaměřený na významné skupiny 
živočišných druhů. Nejdůležitější výsledky získané v roce 2015 jsou shrnuty v kapitole 1.2 
Monitoring biodiverzity. 

Další náplní této klíčové aktivity byly managementové zásahy v lokalitě – zvyšování biodiverzity 
v důsledku šetrného využívání krajiny a hospodaření.  

Pro zachování populace bourovce trnkového byla provedena údržba – prořez a zmlazení křovin 
trnek a hlohů v mozaikovité struktuře na ploše 1500 m2. Upravená plocha se stala novým 
pozorovacím územím. 

Dále byla provedena správa a údržba květnatých luk (s výskytem rostlin hořec křížatý, čilimník 
zelenavý a třešeň křovitá) – vysékání a následné odstranění travní hmoty v místě výskytu 
chráněných druhů rostlin o celkové ploše 8500 m2. 

Bylo provedeno odstranění a redukce výskytu invazních druhů (slunečnice topinambur, 
trnovník akát a třtina křovištní). Vysékání a následné odstranění travní hmoty bylo provedeno 
na ploše 19240 m2. 

V rámci této aktivity byl zakoupen křovinořez a byla založena bylinková zahrádka. 

 2. Park Rochus – živá učebnice 

Druhá aktivita se zaměřovala na vzdělávání, vybudování informačního systému a vytvoření 
elektronické virtuální prohlídky. 

Ve druhé polovině roku 2015 začala příprava výukových programů Neházej věci za hlavu a Vše 
o včelách a na podzim proběhly pilotní běhy těchto výukových programů s žáky základních 
a středních škol. Následně byly předloženy první návrhy pracovních listů k výukovým 
programům. V rámci školení lektorů této aktivity byl zakoupen dataprojektor a promítací pláno.  

Byla vytvořena virtuální prohlídka. Jedná se o prezentaci zajímavých přírodních mikrolokalit 
areálu Park Rochus a přilehlé Vinohradské ulice, jenž rozšiřuje povědomí o možnostech jejich 
využití v oblasti turistiky, vzdělávání, oddechu a rekreace. Virtuální prohlídka je součástí 
webových stran společnosti.  
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3. Osvětové aktivity k tematice udržitelného rozvoje 
 
V rámci této aktivity proběhly osvětové kampaně a akce s tematikou životního prostředí 
a udržitelného rozvoje. Vyrobeny byly také propagačně osvětové předměty. V druhé polovině 
roku vznikla herní aplikace a stolní hra naučného charakteru, které prezentují přírodní, kulturní 
a historické zajímavosti areálu. Závěrem roku byl zpracován univerzální plakát formátu A1. 
 

4. Aktivní zapojení veřejnosti 

Čtvrtá aktivita byla určena široké veřejnosti – jednalo se o pořádání tematických akcí v Parku 
Rochus (nebo v centru města Uherské Hradiště), které byly zaměřeny především na propagaci 
a osvětu udržitelného využívání krajiny. V roce 2015 byly v rámci projektu uspořádány akce: 

Od fašanku do Velikonoc – 28. 3. 2015 
Otevírání pastvin a stavění máje na Rochusu – 1. 5. 2015 
Týká se to také tebe – 13. 6. 2015 (proběhlo v centru města Uherské Hradiště)  
Kdo si hraje, nezlobí – 26. 9. 2015 
Dráček Papíráček – 6.–10. 10. 2015 
Drakiáda na Rochusu – 10. 10. 2015 
Zvedni zrak, je tu drak – 13.–31. 10. 2015 
Stromy pro Rochus – 24. 10. 2015 
Krásy Rochusu – výstava – 3.–27. 11. 2015 
Štěpánské koledování ve stodole – 26. 12. 2015 
 
V rámci této aktivity byly také zakoupeny 4 ks dřevěných stánků na akce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z výukového programu Vše o včelách. 
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4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

 

V průběhu roku 2015 uspořádala společnost Park Rochus, o.p.s., řadu akcí pro veřejnost, 
případně se na jejich pořádání podílela. Jednalo se o již tradiční terénní akce přímo v areálu 
parku, ale také o odborné přednášky a besedy, účast na prezentacích a seminářích, nebo na 
akcích pořádaných jinými subjekty. Z důvodu výstavby muzea v přírodě byla programová 
nabídka v roce 2015 částečně omezena. 

Akce v Parku Rochus: 

První program pro veřejnost, který v Parku Rochus v roce 2015 proběhl, se konal v sobotu 
12. 4. 2015 pod názvem Od fašanku do Velikonoc. Jednalo se o odpolední program v okolí 
stodoly zaměřený na lidové tradice od konce zimy do začátku jara. Od 14.00 do 17.00 hodin byly 
k vidění např. ukázky mečových tanců, vytáčení kruhové keramiky, zdobení velikonočních 
kraslic, pletení pomlázky z proutí. Připravena byla také výtvarná dílnička pro děti. V programové 
nabídce měla své místo i hudecká sestava cimbálové muziky Mladí Burčáci nebo třeba 
ochutnávka tradičních pokrmů. Po dobu akce byla možnost prohlídky kaple sv. Rocha. 

1. 5. 2015 proběhl pátý ročník akce Otevírání pastvin a druhý ročník stavění máje na Rochusu. 
Jelikož již od ranních hodin pršelo, byla programová nabídka omezena pouze na symbolické 
otevření pastvin vypuštěním oveček a postavení máje. Akce se zúčastnilo pouze několik desítek 
návštěvníků, kteří od 10:00 hodin přihlíželi přípravě a stavění máje. Tohoto úkolu se velmi 
odpovědně zhostili členové spolku Mařaťané, z. s. Pro neustávající déšť byla akce ve 13.00 hodin 
ukončena. 

V sobotu 26. 9. 2015 uspořádala společnost akci Kdo si hraje, nezlobí. Záměrem bylo prožít 
odpoledne v přírodě, bez moderních hraček, tabletů, herních konzolí a podobných technických 
vymožeností dnešní doby, které člověka spíše nutí zdržovat se v interiéru svého domova. Stačilo 
jen zapátrat v paměti a vzpomenout si na hry svého dětství. Na této akci probíhaly různé 
skupinové hry, jako např. Na sochy, Čáp ztratil čepičku, Chodí pešek okolo, Obíhaná, Na krvavého 
dědka, Honzo vstávej, a další. Záměr byl naplněn a všichni účastníci, kteří si hráli, skutečně 
nikoho nezlobili. 

V sobotu 3. 10. 2015 proběhla exkurze přírodním areálem Park Rochus s názvem Za skrytými 
poklady přírody. Průvodci byli RNDr. Dagmar Zábranská a pan Albert Gottwald, kteří seznámili 
účastníky s typickými druhy určujícími charakteristický ráz zdejší krajiny.  

V říjnu se uskutečnila série programových akcí, na které se pořadatelsky podíleli Informační 
centrum pro mládež Uherské Hradiště, Park Rochus, o.p.s., Přírodovědné centrum Trnka, 
Centrum ekologické výchovy Žabka a Klub kultury Uherské Hradiště.  Na výtvarné dílničce ve 
dnech 6.–9. 2015, si děti mohly vyrobit draka dle vlastní fantazie. Jeho letecké schopnosti pak 
byly ověřeny na Drakiádě v Parku Rochus (louka pod kaplí sv. Rocha) v sobotu 10. 10. 2015. 
Majitelé draků, kteří splnili stanovené podmínky a prokázali drakovu schopnost létat, obdrželi 
„Osvědčení pilota a konstruktéra létajícího draka“ a mohli tak následně své dílo předat 
v Městském informačním centru Uherské Hradiště. Odtud byli draci přemístěni do podkroví 
Reduty na výstavu Zvedni zrak, je tu drak. Nekrásnější exponát, kterého volili návštěvníci 
výstavy, byl oceněn stejně jako vylosovaný hlasující. 
 
V sobotu 24. 10. 2015 se uskutečnil šestý ročník akce Stromy pro Rochus, v rámci které již 
tradičně proběhla výsadba stromů s veřejností. Akce byla součástí osvětové kampaně Stromy 
a my pořádané spolkem Líska. Hned po úvodním přivítání návštěvníků ve 14.00 hodin se všichni 
zájemci vypravili z prostranství pod sadem starých ovocných odrůd směrem k horní části 
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mařatické aleje, kde byly vysazeny tři sazenice slivoní. V aleji lemující Stezku pokladnic Slovácka 
pod dřevěnou stodolou z Břestku byla vysazena hrušeň obecná a v sadu starých odrůd pak dvě 
jabloně – blahovo oranžové a malinové holovouské. Již v čase výsadby stromů probíhalo 
moštování. Při drcení a presování jablek přiložili ruku k dílu děti i dospělí. Odměnou jim byla 
ochutnávka čerstvého moštu a sladkého jablečného závinu. Od 15.00 hodin pak bylo připraveno 
vyprávění paní Zuzany Čevelové o hospodářských zvířatech, která se používají k údržbě areálu 
pastvou. Ohrádka s kůzletem, jehnětem a ovcí byla středem pozornosti nejmenších dětí, pro 
které byla možnost absolutního kontaktu jistě příjemným zážitkem. Podobně zafungovala 
i přítomnost členů Stanice ochrany fauny v Hluku, kteří v čele s Antonínem Koňaříkem 
prezentovali dravé ptáky a sovy jako jsou orel stepní, káně lesní, jestřáb lesní, puštík obecný 
nebo sova pálená. Bohatý byl i doprovodný program. Pracovnice Centra ekologické výchovy 
Žabka a Přírodovědného centra Trnka vytvořily zajímavou zábavně naučnou stezku, protkanou 
nejrůznějšími úkoly, jež zabavily děti i rodiče. K vidění byla i malá výstava ovoce s odborným 
komentářem paní Hany Možíškové, která se ujala také role průvodkyně při exkurzi sadem 
starých odrůd. Atmosféru a kouzlo podzimu vhodně dokreslovala paní Marie Hubíková 
s dílničkou a ukázkami dekorací z přírodních materiálů. S dopomocí či bez tak vznikaly před 
očima návštěvníků různé druhy věnců, svícnů a ozdob v podobě zvířátek. 
 
 

 

Ukázka hospodářských zvířat Z. Čevelové využívaných k pastvě v Parku Rochus. 

Na 2. svátek vánoční 26. 12. 2015 se u stodoly v Parku Rochus konal čtvrtý ročník vánočního 
setkání s názvem Štěpánské koledování ve stodole s hudeckou sestavou cimbálové muziky 
Burčáci a s primášem Františkem Ilíkem. Tuto akci Park Rochus, o.p.s., připravuje ve spolupráci 
se Společností přátel slivovice České republiky, proto hřejivou atmosféru slunečného počasí 
umocňoval i malý košt slivovice. Návštěvníci, kterých přišlo na Rochus přibližně 900, mohli 
během akce také nahlédnout do jednoho z připravovaných expozičních objektů. Lidové písně 
a koledy zněly v novém areálu muzea v přírodě až do setmění. 
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Ostatní akce s účastí Park Rochus, o.p.s.: 

Ekoslovácko (5. 2. 2015) – schůzka středisek a pracovníků EVVO v Uherském Hradišti a okolí. 
Byly zde prezentovány připravované akce a možnost zapojení ze strany MŠ, ZŠ, SŠ. 

V. miniveletrh cestovního ruchu Slovácka (10. 4. 2015) – v rámci miniveletrhu měla Park 
Rochus, o.p.s., vyčleněn vlastní prezentační stánek. Propagovala zde svoji činnost, záměry 
rozvoje a údržbu areálu. Ředitel společnosti představil formou veřejné prezentace koncept 
vznikajícího muzea v přírodě. Akce se uskutečnila v Redutě v Uherském Hradišti. 

Den země v Kunovském lese (19. 4. 2015) – jednalo se o akci pořádanou Centrem ekologické 
výchovy Žabka, v rámci které proběhla i prezentace činnosti naší společnosti. Pro rodiny s dětmi 
byla připravena aktivita zaměřená na poznávání sbírkových předmětů a prezentaci života našich 
předků s ohledem na šetrné hospodaření a ekologický způsob života.   

Den pro přírodu – XII. krajský veletrh EVVO (5. 6. 2015) – veletrh pořádaný spolkem Líska 
s garancí Zlínského kraje se uskutečnil v okolí hradu v Malenovicích. Cílovými skupinami byly 
základní školy a rodiny s dětmi. Park Rochus, o.p.s., se zapojila vlastním stanovištěm 
s vybranými tvořivými aktivitami z výukových programů společnosti. 

TSTTT (13. 6. 2015) – zapojení v rámci ekologického festivalu Týká se to také tebe. Společnost 
zde prezentovala tradiční způsoby hospodaření, nabídla ukázky hospodářských zvířat 
s výkladem a ukázky práce pasteveckých psů.  

 

Z festivalu Týká se to také tebe. 

Tajemství přírodní zahrady (30. 8. 2015) – jednalo se o odpolední akci, kterou pořádalo 
Přírodovědné centrum Trnka v zahradě Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. 
Prezentovány byly průběžné výsledky monitoringů denních motýlů s jejich ukázkami 
a výkladem (spolupráce s p. Albertem Gottwaldem). 

Evropský den bez aut (22. 9. 2015) – na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti nabídlo 
stanoviště Park Rochus, o.p.s., zábavné i naučné aktivity ze života našich předků (jízda 
s trakařem, chůze na chůdách, vědomostní kvízy, aj.). 
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72 hodin (9. 10. 2015) – zapojení do projektu v areálu Parku Rochus se zájemci z řad ZŠ 
Za Alejí a SŠ MESIT. V rámci akce bylo vysazeno 9 stromů, 31 sazenic podražce křovištního 
a malá bylinková zahrádka. Samotné výsadbě stromů (8 ks vrby jívy) a sazenic podražce 
předcházela beseda s žáky na téma průběžných výsledků monitoringu denních motýlů 
a navrhovaných managementových opatření.  

Den stromů (20. 10. 2015) – se konal v Redutě a byl realizován v rámci osvětové kampaně 
Stromy a my. Pořadatelem bylo Město Uherské Hradiště. V rámci této akce měla Park Rochus, 
o.p.s., vyčleněno stanoviště s aktivitami pro děti tematicky zaměřené na hospodářský rok a staré 
ovocné odrůdy.  

Krajská konference EVVO (12. 11. 2015) – se uskutečnila v Baťově institutu 14/15 ve Zlíně. 
Park Rochus, o.p.s., zde prezentovala svou činnost a nabízela propagační materiály ve vlastním 
stánku. Konference se každoročně účastní asi 200 zájemců o EVVO, především z prostředí škol 
a volnočasových zařízení ze Zlínského ale také např. Jihomoravského kraje. 

Krásy Rochusu (3.–27. 11. 2015) – výstava výtvarných prací žáků ZŠ T. G. Masaryka 
v Mařaticích. Všechna díla měla za společné téma přírodní areál Park Rochus a vše, co je v něm 
k vidění. Vybrané kresby a malby byly použity i na nově vzniklou stolní hru Hurá na Rochus. 
Výstava byla přístupná veřejnosti v podkroví Reduty. 

Dobrovolníci pro Rochus (27. 11. 2015) – beseda s dobrovolníky, převážně z řad Folklorního 
souboru Cifra a spolku Mařaťané. Hlavním tématem byly možnosti pomoci a zapojení 
dobrovolníků do činnosti Park Rochus, o.p.s. 

 

Prohlídky v areálu, výukové programy, exkurze 

Dne 26. 6. 2015 proběhly dva výukové programy Z pole až na talíř (lektorka: P. Chlebanová) pro 
Základní školu a Mateřskou školu Větrná v Uherském Hradiště. Pro žáky Střední odborné školy 
a Gymnázia Staré Město byla dne 27. 5. 2015 provedena ornitologická exkurze pod vedením 
Jiřího Sviečky. 

 

 Jiří Sviečka při ornitologické exkurzi dne 27. 5. 2015. 
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5. SPOLUPRÁCE S MÉDII, PROPAGACE 

 

5.1 Média a reklama 

Společnost Park Rochus, o.p.s., spolupracovala v průběhu celého roku s médii a jednotlivými 
novináři. Prostřednictvím vlastních tiskových zpráv informovala veřejnost o činnosti, 
pořádaných akcích i celkové koncepci projektu Park Rochus. Ve spolupráci s regionálními médii 
byly zveřejněny tyto tiskové zprávy a reportáže (jedná se o výběrový přehled): 

 Nejvíce miliónů investuje Hradiště do Parku Rochus, Brod do dopravního terminálu 

Slovácký deník, 17. 1. 2015, článek o investicích města Uherské Hradiště do Parku Rochus 
 

 Stavební práce na Rochusu budí vášně 

Slovácký deník, 6. 3. 2015, článek o průběhu stavby příjezdové komunikace 
 

 Park Rochus rozšíří muzeum v přírodě 

TV Slovácko, 13. 3. 2015, reportáž o realizaci muzea 
 

 Slovácko je krásný a bohatý kraj 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 13. 4. 2015, článek o prezentaci Parku Rochus na Miniveletrhu 
cestovního ruchu 

 Na Rochusu ožily tradice 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 30. 3. 2015, článek o akci Od fašanku do Velikonoc 
 

 Příroda byla proti 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 4. 5. 2015, článek o akci Otevírání pastvin a stavění máje 
 

 Park Rochus zahájil sezónu 

TV Slovácko, 6. 5. 2015, reportáž o akci Otevírání pastvin a o realizaci Muzea v přírodě 
Rochus 
 

 Neznámý vandal pokácel šestimetrový dubový kříž na Rochusu v Uh. Hradišti  

Denik.cz, 7. 6. 2015, článek o podřezání kříže a škodách, které vznikly neznámým vandalem 
 

 Vandal zničil kříž, za stopu k němu je 50 tisíc 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 8. 6. 2015, článek o podřezání kříže a o odměně za informace 
vedoucí k dopadení neznámého vandala 
 

 V Parku Rochus se staví tři nové objekty 

TV Slovácko, 3. 7. 2015, reportáž o průběhu stavby muzea v přírodě 
 

 Muzeum v přírodě finišuje, náklady zmírní Unie 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 31. 8. 2015, článek o průběhu stavby muzea v přírodě 
 

 Nepřestávám být fascinován atmosférou slavností 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 7. 9. 2015, rozhovor s Ivo Valentou, ve kterém mj. zmínil návštěvu 
senátorů v Parku Rochus při výjezdním zasedání výborů na Slavnosti vína 
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 Rochus odhalil skryté poklady 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 5. 10. 2015, článek o akci Za skrytými poklady přírody 
 

 Draci kontrolovali Rochus z výšky 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 12. 10. 2015, článek o akci Drakiáda 2015 
 

 V Parku Rochus proběhla drakiáda 

TV Slovácko, 16. 10. 2015 reportáž o akci Drakiáda 2015 
 

 Zasadili nové stromy 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 26. 10. 2015, článek o výsadbě nových stromů při akci Stromy 
pro Rochus 

 Park Rochus se rozrostl o dalších pět stromů 

TV Slovácko , 28. 10. 2015 reportáž o akci Stromy pro Rochus 
 

 Rochus zve na Štěpánské koledování 

Slovácký deník, 23. 12. 2015, pozvánka na akci Štěpánské koledování 

 

 Kulturní tipy na štěpánskou sobotu 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 25. 12. 2015, pozvánka na akci Štěpánské koledování ve stodole 

 

 Štěpánské koledování ve stodole 

Slovácký deník, 25. 12. 2015, pozvánka na akci Štěpánské koledování 

 

 V Parku Rochus hráli na Štěpána Burčáci 

TV Slovácko, 28. 12. 2015, reportáž o akci Štěpánské koledování 

 Koledování na Rochusu 

DOBRÝ DEN s Kurýrem, 30. 12. 2015, článek o akci Štěpánské koledování 

 
5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

V rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji II proběhl tisk stolní hry a univerzálního 
plakátu formátu A1. 

 

Webové stránky a elektronická média  

Veřejnost byla v průběhu celého roku podrobně informována o činnosti společnosti a dění 
v Parku Rochus také na webových stránkách www.parkrochus.cz a na síti Facebook 
prostřednictvím profilu Park Rochus Uherské Hradiště. K 31. 12. 2015 označilo tento profil jako 
To se mi líbí 700 uživatelů.  

http://www.parkrochus.cz/
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6. SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI A ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI, 
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 

 
6.1 LÍSKA, z. s.  
 
Společnost Park Rochus, o.p.s., je od roku 2011 členem spolku Líska, který působí v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji. Díky členství jsou 
zaměstnancům společnosti k dispozici informační balíčky, metodická podpora, informace 
o dotačních příležitostech. Společnost má možnost se zapojovat do společných projektů. Líska 
je partnerem pro navazující celostátní a krajské úrovně, kde prosazuje zájmy environmentální 
osvěty a vzdělávání i potřeby svých členů. Park Rochus, o.p.s., je v této souvislosti prezentován 
také představitelům Zlínského kraje a dalším partnerům jako aktivní organizace v této oblasti.  

Dne 5. 2. 2015 proběhla schůzka středisek a pracovníků EVVO v Uherském Hradišti a okolí – 
Ekoslovácko. Zde byly prezentovány připravované akce a možnost zapojení ze strany MŠ, ZŠ, SŠ.  

Dne 11. 2. 2015 se uskutečnil 60. řídící výbor Lísky.  

Dne 5. 3. 2015 proběhlo VIII. setkání středisek EVVO v centru VIS Bílé Karpaty, Veselí nad 
Moravou. Hlavní náplní setkání bylo sdílení zkušeností a prezentace připravovaných akcí 
a aktivit.  

Dne 29. 5. 2015 se uskutečnila členská schůze Lísky v Hostětíně. 

Dne 5. 6. 2015 proběhl na hradě v Malenovicích krajský veletrh EVVO s podtitulem Den pro 
přírodu. Park Rochus, o.p.s., zde prezentovala šetrné způsoby hospodaření v návaznosti na 
udržitelný rozvoj.  

Ve dnech 2.–3. 10. 2015 proběhl workshop se zaměřením na osvětové kampaně – jak je 
připravit, vést, realizovat, vyhodnocovat. 

Dne 12. 11. 2015 proběhla krajská konference EVVO ve Zlíně. Park Rochus, o.p.s., zde 
prezentovala své snahy a cíle v areálu Park Rochus a sdílela zkušenosti s ostatními účastníky 
veletrhu. 

Dne 11. 12. 2015 proběhla 18. členská schůze Lísky ve Vsetíně. Byla vyhodnocena činnost 
za uplynulý rok, zhodnoceny realizované osvětové kampaně a navržen strategický plán pro další 
období činnosti. M. Rezek byl zvolen členem řídícího výboru, J. Blahůšek členem kontrolní 
komise. 

V roce 2015 bylo spolkem Líska realizováno 6 osvětových kampaní, z toho se Park Rochus, o.p.s., 
zapojila do těchto: 

Ptáci – žijí tady s námi (garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při Středisku volného času 
Klubko Staré Město) – od 1. 4. do 30. 4. 2015. 

V rámci této kampaně společnost připravila program Tajemství spadnutého pírka na akci Den 
Země v Kunovském lese (19. 4. 2015) 

Stromy a my (garant: Park Rochus, o.p.s.) – od 20. 9. do 31. 10. 2015. Cílem kampaně bylo 
podnítit zájem o stromy, vysvětlit a zdůraznit jejich význam jak ve volné přírodě, tak ve městech. 
Do této kampaně se kromě Park Rochus, o.p.s., zapojilo dalších 12 partnerů – Dům dětí 
a mládeže Uherský Brod, pracoviště Ekocentrum Chrpa, Centrum ekologické výchovy Žabka při 
Středisku volného času Klubko Staré Město, Přírodovědné centrum Trnka při Domě dětí 
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a mládeže Šikula Uherské Hradiště, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 
Veronica, Ekologický institut Veronica Hostětín, Základní škola Sychrov Vsetín, Mateřská škola 
Liptál, Základní škola Liptál, Základní škola Rokytnice, Základní škola Za Alejí Uhurské Hradiště, 
střední škola MESIT, Mateřská škola Primátora Hájka Uherský Brod a Muzeum regionu Valašsko 
Vsetín. Park Rochus, o.p.s., se zapojila akcí Stromy pro Rochus. 

 
6.2 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
 
Spolupráce mezi Slováckým muzeem a společností Park Rochus, o.p.s., probíhá na základě 
smlouvy o spolupráci a partnerství, v níž se obě organizace dohodly na vzájemné dlouhodobé 
spolupráci při přípravě a realizaci projektu vybudování Muzea v přírodě Rochus. Spolupráce se 
týká především oblasti dokumentace, výzkumu, vývoje a inovací, dále sbírkové činnosti, 
konzervace sbírkových předmětů, pořadatelské a expoziční činnosti a oblasti propagace 
a prezentace této spolupráce. Konkrétní spolupráce byla také popsána v předchozích kapitolách 
této výroční zprávy. 

Společnost Park Rochus, o.p.s., podporuje projekt Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, 
který administruje a odborně garantuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Ředitel 
společnosti Jan Blahůšek byl jmenován do komise k výběru laureáta/laureátky titulu a zúčastnil 
se jednání této komise, které proběhlo 19. května 2015 na Krajském úřadě Zlínského kraje. Titul 
byl oceněným mistrům předán 6. října 2015 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. 

 

6.3 Český svaz muzeí v přírodě (ČSMP) 

Společnost je od roku 2013 přidruženým členem Českého svazu muzeí v přírodě. Sídlem svazu je 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je v souladu s rozhodnutím 
Ministerstva kultury České republiky také centrálním odborným a metodickým pracovištěm. 

Cílem činnosti Českého svazu muzeí v přírodě je: 

 hájit zájmy a specifické potřeby muzeí v přírodě, 
 vzájemná spolupráce v řešení výzkumných, provozních a prezentačních úkolů, 
 prezentovat muzea v přírodě jako specifickou destinaci cestovního ruchu, 
 hledání vhodných forem provozu, které by umožnily činnosti jak vzdělávacího tak 

i komerčního charakteru, 
 zvyšování odborné úrovně muzeí v přírodě především v oblasti péče o lidovou architekturu 

(rekonstrukce, konzervace) a zachování tradičních řemeslných postupů, 
 těsná spolupráce s muzei v přírodě v zahraničí a s nadnárodními institucemi, jako je ICOM, 

AEOM, AIMA a další, 
 spolupráce s Asociací muzeí a galerií a Národním památkovým ústavem, 
 prosazování zájmů o uchování a prezentaci lidové architektury ve státní správě 

a samosprávě, 
 spolupracovat s muzei zřizovanými různými subjekty a poskytnout jim odbornou 

a metodickou pomoc, 
 plně využít odborného potenciálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

k provádění metodické a poradenské činnosti pro muzea v přírodě, 
 využít muzeí v přírodě k prezentaci hmotných i nehmotných prvků lidové kultury 

(hudebního, tanečního, slovesného folkloru, stejně jako obyčejů a zvyků), způsobů obživy 
a tradičních zemědělských postupů, tradičních řemesel, technologických postupů a dalších 
druhů lidové umělecké tvorby, archeologických a historických výzkumů. 
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Dne 13. února 2015 se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnila 
Valná hromada ČSMP. Jednání se zúčastnil ředitel společnosti. 
 
Akce Park Rochus, o.p.s., byly zařazeny do programového informačního letáku ČSMP. 
 

6.4 Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) 

Ředitel společnosti se ve dnech 23. až 27. 8. 2015 zúčastnil konference Asociace evropských 
muzeí v přírodě (AEOM), která se konala v Norsku. První část jednání se uskutečnila v Maihaugen 
Open-Air Museum v Lillehammeru, v úterý 25. 8. 2015 bylo jednání konference přesunuto 
do Osla, v němž sídlí Norwegian Folk Museum. Hlavním tématem konference byl rozvoj muzeí 
v přírodě v perspektivě současnosti. Konference byla organizována po tematických blocích, 
diskuse probíhala v menších pracovních skupinách a následně byly závěry prezentovány na 
plénu. Součástí konference a zasedání členů AEOM byly i komentované prohlídky obou 
pořádajících muzeí v přírodě. Z konference bude vydán samostatný sborník příspěvků. 
K dispozici byly sborníky z předešlého jednání v Německu.  

 

Expoziční objekt horské zemědělské usedlosti v Muzeu v přírodě Maihaugen v Lillehammeru  

Jednou z podmínek přihlášky ke členství v AEOM je účast na minimálně dvou po sobě jdoucích 
konferencích. Z hlediska odborného směřování Muzea v přírodě Rochus by se měla společnost 
po splnění podmínek o toto členství ucházet a využívat kontakty na obdobně zaměřená muzea 
v přírodě včetně zkušeností, která tato muzea mají. 

 
6.5 Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi 

Ředitel Jan Blahůšek je členem Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, která je poradním 
orgánem ministra kultury. Dne 9. 6. a 24. 11. 2015 se proto na Ministerstvu kultury zúčastnil 
jednání této rady. 

Ředitel je také členem Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání, výchovu 
a osvětu a komise Zlínského kraje pro posouzení návrhů na udělení titulu Lidová stavba roku 
Zlínského kraje.  

Společnost Park Rochus, o.p.s., je od roku 2012 členem Společnosti přátel slivovice České 
republiky, ředitel Jan Blahůšek je členem představenstva. 
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7. LIDSKÉ ZDROJE 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti v roce 2015 byl 4,1. 
 

Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2015: 

 

Ředitel 

 

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. Úvazek 1,0  

Projektový a provozní 
manažer 

 

Martin Rezek Úvazek 1,0  

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

 

Mgr. Michaela Odstrčilová Od 13. 11. 2013 mateřská dovolená 

 

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

 

Jitka Hubíková Úvazek 1,0 

 

Kurátor mobiliárních 
a sbírkových fondů 
oboru etnografie 

 

Mgr. Jan Káčer Úvazek 0,6  

Údržbář a opravář Milan Dvorský 

 

Úvazek 0,5 

 

 

8. ZMĚNA ZAKLÁDACÍ SMLOUVY, AKTUALIZACE VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU                       
A SBÍRKY LISTIN 

V roce 2015 byly uzavřeny Dodatek č. 3 a Dodatek č. 4 Zakládací smlouvy Park Rochus, o.p.s.  
Správní rada na svém jednání dne 22. 12. 2015 schválila změnu statutu společnosti. 

Výše uvedené dokumenty, stejně jako změny údajů u členů dozorčí a správní rady, byly zapsány 
nebo uloženy do sbírky listin veřejného rejstříku. 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2015 

 

 ROZVAHA K 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 

 

Ozn. AKTIVA 
číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 4 717 34 262 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 1 498 1 558 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 5 103 35 011 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4     

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -1 884 -2 307 

B. Krátkodobý majetek celkem 6 1 103 1 352 

I. Zásoby celkem 7 17 44 

II. Pohledávky celkem 8 306 487 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 761 783 

IV. Jiná aktiva celkem 10 19 38 

  Aktiva celkem 11 5 820 35 614 

Ozn. PASIVA 
číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem 12 5 603 35 196 

I. Jmění celkem 13 5 304 35 089 

II. Výsledek hospodaření celkem 14 299 107 

B. Cizí zdroje celkem 15 217 418 

I. Rezervy celkem 16     

II. Dlouhodobé závazky celkem 17     

III. Krátkodobé závazky celkem 18 209 383 

IV. Jiná pasiva celkem 19 8 35 

  Pasiva celkem 20 5 820 35 614 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 

 

      Činnosti 

Ozn. Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem 
    řádku       

      5 6 7 
A. Náklady 1       

            

I. Spotřebované nákupy celkem 2 157 4 161 

II. Služby celkem 3 1 067   1 067 

III. Osobní náklady celkem 4 1 953   1 953 

IV. Daně a poplatky celkem 5 3   3 

V. Ostatní náklady celkem 6 28   28 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 

7 426   426 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 3   3 

VIII. Daň z příjmů celkem 9       

  Náklady celkem 10 3 637 4 3 641 

B. Výnosy 11       

            

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 103 6 109 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13       

III. Aktivace celkem 14       

IV. Ostatní výnosy celkem 15 339   339 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem 

16       

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 1 920   1 920 

VII. Provozní dotace celkem 18 1 380   1 380 

  Výnosy celkem 19 3 742 6 3 748 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 105 2 107 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 105 2 107 

 

 

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2015 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2015. 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015  

 

VÝZNAMNÉ POLOŽKY AKTIV SPOLEČNOSTI PARK ROCHUS, O.P.S. 

Dlouhodobý nehmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2015 v hodnotě 1.558 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek          735 tis. Kč 
  
Dlouhodobý nehmotný majetek přírůstek v roce 2015 60 tis. Kč 
- pořízený drobný dlouhodobý nehmotný majetek 63 tis. Kč 
- vyřazeno v roce 2015 3 tis. Kč 
  
Dlouhodobý hmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2015 v hodnotě 35.011 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM – výstavba Muzea v přírodě Rochus 31.391 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 734 tis. Kč 
- z toho stavby 930 tis. Kč 
- z toho pozemky 1.020 tis. Kč 
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované) 472 tis. Kč 
- z toho samostatné movité věci a soubory SMV 464 tis. Kč 
  
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2015 29.908 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM – výstavba Muzea v přírodě Rochus 29.565 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 130 tis. Kč 
- z toho soubory hmotných movitých věcí 60 tis. Kč 
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované) 138 tis. Kč 
- z toho pozemky 15 tis. Kč 
     
Nákup tohoto majetku byl financován především z finančních darů Nadace SYNOT. Část výdajů 
spojených s výstavbou Muzea v přírodě Rochus byla hrazena z dotace v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Morava. 
 
Oprávky k dlouhodobému majetku byly v roce 2015 v hodnotě 423 tis. Kč 
- z toho odpisy dlouhodobého majetku 426 tis. Kč 
- z toho vyřazení drobného dlouhodobého majetku 3 tis. Kč 
  
Krátkodobé pohledávky ke dni 31. 12. 2015 487 tis. Kč 
- z toho odběratelé (smluvní pokuta za společností CGM Morava s.r.o.) 360 tis. Kč 
- z toho nároky na dotace ze státního rozpočtu 121 tis. Kč 
 

 

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PARK ROCHUS, O.P.S. 

Vlastní jmění 31.617 tis. Kč 
Fondy 3.472 tis. Kč 
Krátkodobé závazky 383 tis. Kč 
- z toho závazky k dodavatelům (faktury se splatností v roce 2016) 225 tis. Kč 
- z toho závazky k zaměstnancům (z titulu mezd za období prosinec 2015) 100 tis. Kč 
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VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI PARK ROCHUS, O.P.S. 

 
Náklady 

 

  
Náklady na plnění obecně prospěšných činností: 3.183 tis. Kč 
Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti: 454 tis. Kč 
Náklady na plnění doplňkových činností: 4 tis. Kč 
Náklady celkem: 3.641 tis. Kč 
 
Z toho nejvýznamnější položky jsou: 
- osobní náklady na zaměstnance 1.953 tis. Kč 
 - z toho hrubé mzdy a zákonné odvody 1.922 tis. Kč 

 - z toho náklady na odměnu ředitele organizace (mzdové 
 náklady a pojistné hrazené zaměstnavatelem) 

 
729 tis. Kč 

  - z toho náklady na odměny členů správní a dozorčí rady 0 Kč 
- ostatní služby (nájmy nebytových prostor, monitoringy, telefonní 

poplatky, účetní služby, propagace, doprovodné programy na akcích pro 
veřejnost aj.) 

 
 

1.067 tis. Kč 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 426 tis. Kč 
 - z toho odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 195 tis. Kč 
- opravy a udržování 448 tis. Kč 
 - z toho udržování přírodního areálu Park Rochus 413 tis. Kč 
  

Výnosy 

Nejvýznamnějšími položkami jsou: 
 
1. Přijaté příspěvky a dary 1 920 tis. Kč 
- z toho nadační příspěvek Nadace SYNOT 1 920 tis. Kč 
  
2. Provozní dotace 1 380 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště 877 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí a Státního fondu 
životního prostředí ČR na projekty v rámci OPŽP 

 
13 tis. Kč 

- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí na projekt 
Společně k udržitelnému rozvoji II. 

 
490 tis. Kč 

  
3. Tržby z prodeje výrobků a služeb 109 tis. Kč 
- z toho služby (dobrovolné vstupné na akcích pro veřejnost, 
     osvětové kampaně, přednášky a prezentace) 

 
102 tis. Kč 

 - z toho tržby za údržbu území (Zlínský kraj) 97 tis. Kč 
  
4. Smluvní pokuty 105 tis. Kč 
  
5. Jiné ostatní výnosy - snížení vlastního jmění o odpisy 232 tis. Kč 
  
6. Úroky z běžného účtu 2 tis. Kč 
  
Výnosy celkem: 3 748 tis. Kč 
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV VLASTNÍHO JMĚNÍ A FONDŮ PARK ROCHUS, O.P.S. 

Vlastní jmění 

Vlastní jmění společnosti je k 31. 12. 2015 v celkové výši 31.617 tis. Kč a je tvořeno přijatými 
dotacemi, hmotnými dary a finančními dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého 
nehmotného a  hmotného majetku.   
        
Počáteční stav vlastního jmění byl k 1. 1. 2015 ve výši 4.149 tis. Kč. Na účet vlastního jmění byla 
zaúčtována částka ve výši 27.700 tis. Kč, která byla tvořena hmotnými dary, finančními dary 
a investiční dotací v rámci projektu ROP, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku. 

Účet základního jmění byl v průběhu účetního období ponížen o odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, který byl financován z přijatých dotací, darů a finančních 
darů. Tyto odpisy byly v roce 2015 v celkové výši 232 tis. Kč. 

Fondy 

K 1. 1. 2015 tvořila nejvýznamnější část fondů nevyčerpaná část finančního daru od Nadace 
SYNOT obdrženého v roce 2014. Tato nevyčerpaná část byla ve výši 1.155 tis. Kč. Převážná část 
tohoto daru ve výši 1.150 tis. Kč byla využita na úhradu provozních nákladů a výdajů na pořízení 
dlouhodobého majetku v roce 2015. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2015 byl 5 tis. Kč, což je 
částka, za kterou byl pořízen materiál, který byl ke konci účetního období na skladě, a dále 
částka, za kterou byly uhrazeny náklady roku 2016.  

V roce 2015 společnost Park Rochus, o.p.s., obdržela nadační příspěvek Nadace Synot v celkové 
výši 9.600 tis. Kč. Jelikož z tohoto daru byla na náklady a výdaje na investice v roce 2015 využita 
pouze část (6.433 tis. Kč), zůstatek tohoto daru ve výši 3.167 tis. Kč byl zaúčtován ve prospěch 
fondů a je součástí jeho konečného zůstatku ke dni 31. 12. 2015. 

Dále je součástí fondů ke dni 31. 12. 2015 rezervní fond vytvořený z kladného výsledku 
hospodaření roku 2014 ve výši 299 tis. Kč, a to na základě rozhodnutí správní rady 
č. 2/2015/7/SR ze dne 3. 6. 2015. 

Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2015 byl ve výši 3.472 tis. Kč. 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2015 

Společnost Park Rochus, o.p.s., vykázala za rok 2015 hospodářský výsledek (zisk) ve výši 
107 tis. Kč. Z toho hospodářský výsledek vytvořený v rámci hlavní činnosti byl ve výši 105 tis. Kč 
a hospodářský výsledek vytvořený v rámci hospodářské činnosti byl ve výši 2 tis. Kč. 

V rámci svých obecně prospěšných služeb společnost v roce 2015 pořizovala majetek zejména 
za účelem výstavby a následného provozu Muzea v přírodě Rochus, tj. zejména pořizovala stavby 
Muzea v přírodě Rochus a sbírkové předměty, které budou v muzeu sloužit jako exponáty. 

Krátkodobé závazky evidované ke dni 31. 12. 2015 v celkové výši 383 tis. Kč jsou tvořeny 
zejména závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního zabezpečení 
a  finančnímu úřadu z titulu zaúčtovaných mezd za období prosinec 2015 a závazky 
z neuhrazených faktur přijatých v roce 2015 se splatností v roce 2016. 
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OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 AUDITOREM 

Společnost Park Rochus, o.p.s., v souladu s §19 odst. 2a) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, nechala ověřit účetní 
závěrku za rok 2015 auditorem. Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353) 
vydaném dne 2. 5. 2016 je konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv a finanční situace společnosti Park Rochus, o.p.s., a nákladů, výnosů a výsledků jejího 
hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva nezávislého auditora je 
uložena v archivu společnosti. 

  



Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2015 
 

32 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

SPRÁVNÍ RADA 

 
Správní rada je vrcholným orgánem, který spoluřídí chod společnosti zejména po ideové stránce, 
dohlíží na faktickou realizaci záměrů ředitelem společnosti a jeho činnost. Její činnost se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 
ve znění pozdějších předpisů, zakládací smlouvou a statutem společnosti. Správní rada Park 
Rochus, o.p.s., má devět členů. V jejím čele stojí předseda. 
 
 

Květoslav Tichavský předseda správní rady 

den vzniku členství: 20. srpna 2013 

den vzniku funkce: 17. září 2013 

den zániku členství a funkce: 31. května 2015 

Ing. Stanislav Blaha předseda správní rady 

den vzniku členství: 18. června 2012 

den vzniku funkce: 3. června 2015 

den zániku členství a funkce: 18. června 2015 

den vzniku členství: 19. června 2015 

den vzniku funkce: 22. prosince 2015 

Ing. Michal Dvouletý místopředseda správní rady 

den vzniku členství: 21. srpna 2013 

den vzniku funkce: 17. září 2013 

Ing. Jan Adam člen správní rady 

den vzniku členství: 1. června 2015 

PhDr. Ivo Frolec člen správní rady 

den vzniku členství: 18. června 2012 

den zániku členství: 18. června 2015 

den vzniku členství: 19. června 2015 

Ing. Květoslav Fryšták 

 

člen správní rady  

den vzniku členství: 18. června 2012 

den zániku členství: 18. června 2015 

den vzniku členství: 19. června 2015 

den zániku členství: 31. října 2015 

Ing. arch. Aleš Holý člen správní rady 

den vzniku členství: 13. srpna 2013 

Ing. Radek Chybík člen správní rady 

den vzniku členství: 25. listopadu 2015 

Mgr. Přemysl Janík člen správní rady 

den vzniku členství: 21. srpna 2013 

Irena Stodoláková 

 

členka správní rady 

den vzniku členství: 18. června 2012 

den zániku členství: 18. června 2015 

den vzniku členství: 19. června 2015 

Ing. Jaroslav Zemánek člen správní rady  

den vzniku členství: 18. června 2012 

den zániku členství: 18. června 2015 

den vzniku členství: 19. června 2015 
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Správní rada jednala v průběhu roku 2015 v těchto termínech: 16. ledna 2015 (elektronické 
hlasování), 10. února 2015 (elektronické hlasování), 17. února 2015 (elektronické hlasování), 
23. února 2015 (elektronické hlasování), 18. března 2015, 20. března 2015 (elektronické 
hlasování), 3. června 2015, 22. června 2015 (elektronické hlasování), 21. července 2015 
(elektronické hlasování), 21. srpna 2015 (elektronické hlasování), 21. října 2015, 30. listopadu 
2015 (elektronické hlasování), 22. prosince 2015. 
 

DOZORČÍ RADA 

 

 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, její činnost se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, 
zakládací smlouvou a statutem společnosti. Dozorčí rada Park Rochus, o.p.s., má šest členů. 
V čele dozorčí rady stojí předseda. 
 
V průběhu roku 2015 proběhla jednání dozorčí rady v těchto termínech: 3. června 2015, 
21. října 2015, 22. prosince 2015. 
 
 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 

Ředitelem společnosti je PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., který byl do této funkce jmenován správní 
radou s účinností od 1. července 2011. 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Valenta předseda dozorčí rady 
den vzniku členství: 21. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 

Ing. Vladimír Moštěk místopředseda dozorčí rady 
den vzniku členství: 13. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 

Mgr. Milena Kovaříková členka dozorčí rady 
den vzniku členství: 18. června 2012 
den zániku členství: 18. června 2015 

Ing. Ivan Mařák člen dozorčí rady 
den vzniku členství: 19. června 2015 

Ing. Bc. Jindřich Ondruš člen dozorčí rady 
den vzniku členství: 19. června 2015 

Mgr. Josef Slovák člen dozorčí rady 
den vzniku členství: 18. června 2012 
den zániku členství: 18. června 2015 

JUDr. Dana Šilhavíková členka dozorčí rady 
den vzniku členství: 5. října 2012  
den zániku členství: 5. října 2015 
den vzniku členství: 6. října 2015 

Bc. Milan Zedník člen dozorčí rady 
den vzniku členství: 21. srpna 2013 
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PODPORA A SPOLUPRÁCE 

FINANČNÍ PODPORA 

Děkujeme Nadaci SYNOT, skupině SYNOT a Městu Uherské Hradiště za finanční podporu 
našich projektů v areálu Parku Rochus i za podporu činnosti společnosti Park Rochus, o.p.s. 

 

 

 

 

Projekt Expozice lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus byl spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního 
operačního programu Střední Morava. 

 

 

 

 

Výsadba stromových alejí v Parku Rochus, která byla realizována prostřednictvím projektů 
Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus a Revitalizace zeleně – příroda za humny, 
1. etapa, byla podpořena z Operačního program životní prostředí a Státním fondem 
životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Společně k udržitelnému rozvoji II byl podpořen z Programu švýcarsko-české 
spolupráce. 
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ  

Poděkování patří také Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, p. o., za podporu a odbornou 
spolupráci při přípravě koncepce Muzea v přírodě Rochus a konzervaci sbírkových předmětů.  

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 

Pomoc a podporu při realizaci a přípravě aktivit v areálu Parku Rochus poskytli: 

 Členové dozorčí a správní rady 
společnosti Park Rochus, o.p.s. 

 Členové Expertní skupiny pro 
výstavbu muzea v přírodě Rochus 

 Městský úřad Uherské Hradiště 
 Krajský úřad Zlínského kraje 
 Spolek přátel kaple sv. Rocha, o. s. 
 LÍSKA, občanské sdružení pro EVVO 

ve Zlínském kraji 
 Společnost přátel slivovice České 

republiky 
 Přírodovědné centrum TRNKA při 

DDM Šikula Uherské Hradiště, p. o. 
 Centrum ekologické výchovy Žabka 

při Středisku volného času Klubko 
Staré Město 

 Střední odborná škola a Gymnázium 
Staré Město, p. o. 

 Centrum VERONICA Hostětín 
 Školní hospodářství, s.r.o., Staré 

Město 
 Region Slovácko – sdružení pro 

rozvoj cestovního ruchu 
 Městské informační centrum 

v Uherském Hradišti 
 EDUHA, s.r.o. 
 TRIFID KP, s.r.o. 
 Český svaz muzeí v přírodě 
 BT Servis 
 Ing. Ivana Šáchová, 30.osm s.r.o. 
 Amálie Bezděková, 30.osm s.r.o.  
 Hana Možíšková 
 Jaroslav Moudřík, AGMOPOL s. r. o. 
 Bc. Zuzana Čevelová 
 Libor Habarta, občanské sdružení 

Kunovjan 
 Ing. Alena Vránová, Atelier List 
 prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. 

 Ing. Petr Skřivánek 
 Ing. René Kočenda  
 Ing. arch. Edita Vlčková 
 Ing. arch. Marcela Horová 
 Ing. Jiří Kučera, JVM-RPIC Zlín 
 Ing. Roman Šibl, JVM-RPIC Zlín 
 Ing. Aleš Houserek, RTS, a.s. 
 Renata Polišenská 
 Lenka Durďáková 
 Pavel Pavlíček, GAN a.s. 
 RNDr. Jaroslav Bičan 
 Ing. Miroslava Gajdošová 
 Ing. Karel Lecián 
 Mgr. Miroslava Voltemarová 
 Ing. Bronislava Struhelková 
 Ing. Václav Škrabal 
 Ing. Rostislav Novosad 
 Ing. Petra Zemánková 
 Ing. Josef Hříbek 
 PhDr. Věra Kovářů 
 PhDr. Romana Habartová 
 Ing. Jaroslav Hrabec 
 Petr Pavelčík 
 RNDr. Dagmar Zábranská  
 Mgr. Yvona Koutná 
 Mgr. Michal Zapletal 
 Ing. František Kopeček 
 Albert Gottwald 
 Jiří Sviečka 
 Ludmila Štefánková 
 Pavel Smělík 
 Mgr. Darina Málková 
 Mgr. Irena Pořízková 
 Ing. Josef Šico 
 Josef Musil 
 Bc. Bronislav Haluza 
 Mgr. David Pavlíček

Další neziskové subjekty a jednotliví spolupracovníci a podporovatelé z Uherského Hradiště 
a okolí. 
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SLOVO ZÁVĚREM 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem spolupracovníkům, kolegům, podporovatelům, 

příznivcům, kamarádům a známým, kteří s námi úspěšně prošli pracovním rokem 2015. 

Dalo by se říci, že se celý tento rok nesl v duchu výstavby nového muzea v přírodě. Jsme velmi 

rádi, že se takřka v rekordním čase podařilo zrealizovat projekt takových rozměrů a přitom 

zabezpečit běžný provoz společnosti s celou škálou akcí pro veřejnost, edukačních aktivit, 

odborných terénních výzkumů a prospěšných managementových zásahů. Jsme si vědomi velké 

odpovědnosti za přírodní areál Park Rochus i za všechna uskutečněná rozhodnutí při jeho 

správě, která mají směřovat k optimálnímu rozvoji této lokality. Proto jsme velmi rádi, že se na 

všech těchto činnostech podílí řada odborníků, zkušených profesionálů i nadšených 

dobrovolníků, kteří mají velkou zásluhu na viditelných výstupech společné práce. 

Všem lidem, kteří přiložili ruku ke společnému dílu a úsilí o regeneraci bývalého 

vojenského cvičiště v Uherském Hradišti, patří poděkování za příspěvek ke zjevnému 

pokroku, kterého bylo při regeneraci Parku Rochus v roce 2015 dosaženo. Děkujeme! 
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Schváleno správní radou společnosti dne 1. června 2016. 

 


