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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 a Twitter: 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 2016  

 

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 2016 bylo spásáno území o celkové výměře 17,6 ha. V jarošovské části areálu pod 
sadem oskeruší přibyla nová pastevní plocha o velikosti 1,1 ha.  

Pastvu realizují dva soukromé subjekty: Bc. Zuzana Čevelová – Ekofarma Jarošov (v roce 2016 
obhospodařovala 8 ha plochy) a Agmopol s.r.o. (v roce 2016 obhospodařovala 9,6 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 poloviny 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 byla 
zcela financována zemědělskými dotacemi (Program rozvoje venkova ČR).  
 
V roce 2016 provedla společnost Park Rochus, o.p.s., pravidelnou údržbu (sečením 
a mulčováním) nejvíce využívaných pěších tras v areálu včetně odpočinkových míst, Naučné 
stezky Parkem Rochus, sadu starých odrůd, mařatické a jarošovské aleje. Práce byly prováděny 
částečně vlastním zaměstnancem společnosti a dodavatelsky společnostmi Bednář UH, s.r.o., 
GARD&N  a Agmopol s.r.o. 
 
Údržbu prostoru kolem kaple sv. Rocha i péči o kapli samotnou, zajišťuje občanské sdružení 
Spolek přátel kaple sv. Rocha. Louka pod kaplí je udržována 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 a přírodní památky na území celého 
kraje.  
 
 
1.2 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. 
 
V rámci projektu Expozice lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus došlo již v roce 2015 
v areálu muzea k založení lučního trávníku a k výsadbě 35 ks stromů (lípa malolistá, třešeň 
ptačí, třešeň obecná, hrušeň obecná). Během roku 2016 byl trávník průběžně sečen a došlo 
i k jeho přihnojení a podsetí. U stromů byl proveden výchovný řez. 
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Pracovníci společnosti prováděli základní údržbu nově založené vinice v muzeu v přírodě 
(celkem 60 hlav vína, z toho polovinu tvoří odrůda bílého vína - sylván a polovinu tvoří odrůda 
červeného vína – frankovka). 
 

 

Malý vinohrad v expozici Muzea v přírodě Rochus 

 

V rámci akce Stromy pro Rochus proběhlo již tradičně sázení stromů s veřejností. Při akci bylo 
v jeřábové aleji pod sadem starých ovocných odrůd vysázeno 6 ks sazenic jeřábů (jeřáb břek – 
1 ks, jeřáb muk – 2 ks, jeřáb ptačí – 1 ks a jeřáb oskeruše – 2 ks). Dále bylo v rámci této akce 
vysázeno 120 ks odkopků trnek podél oplocení sadu starých odrůd, které by měly v budoucnu 
kolem sadu vytvořit živý plot.  

V sadu starých odrůd pak proběhla výsadba višně – Morely pozdní a jabloní Berlešova reneta 
a Heltlína. 

Celkem tak v roce 2016 přibylo v Parku Rochus 9 nově vysazených stromů. 

 

1.3 Pozemky a pozemková agenda 

Společnost Park Rochus, o.p.s., v rámci snah o zajištění řádné péče o areál řešila směnu několika 
pozemků v mařatické části areálu s městem Uherské Hradiště. Již v roce 2014 byla po schválení 
zastupitelstvem města uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, v roce 2016 byl na jejím základě 
zahájen sjednaný proces. V této souvislosti bylo nutné provést aktualizaci některých 
geometrických plánů.   
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2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 

 
2.1 Realizace expozic muzea v přírodě 

Od začátku roku do konce dubna probíhala v muzeu instalace jednotlivých expozic. Přecházela 
jim příprava scénáře s výběrem jednotlivých kusů nábytku a dalších sbírkových předmětů 
ze sbírkového fondu společnosti. Sbírkotvorná činnost probíhá od roku 2010, na konzervaci 
získaných předmětů společnost úzce spolupracuje s konzervačním oddělením Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti. Instalacím také předcházelo plynování dřevěného nábytku a dalších 
dřevěných předmětů napadených dřevokazným hmyzem. Práce provedla zlínská společnost 
Asana, která se specializuje na likvidaci škůdců. 

Zemědělská usedlost z Boršic představuje tradiční okapově orientovaný dům návesní ulicovky 
s dlouhým hospodářským křídlem podél dvora s vybavením odpovídajícím období třicátých let 
20. století. Objekt je elektrifikován, jsou v něm instalována dobová svítidla. Světnice sestává 
z kompaktního prvorepublikového nábytku jednoho stylu. Soubor je složen ze dvou postelí, dvou 
šatních skříní a zrcadlové komody, ty doplňuje stůl s židlí, kostn na prádlo s instalovanou sochou 
Panny Marie a dvě dřevěné truhly. Kuchyně je vybavena střídmě – litinovým sporákem, jídelní 
skříní s nádobím, kolem stolu jsou tři rámové židle a rohová lavice. V koutě stojí dětská dřevěná 
kolébka a zdi jsou doplněny křížem, obrázky světců, hodinami, poličkami s vystavenou 
keramikou a kafemlýnkem. Na kuchyni navazuje komora, která je zařízena jako malá 
soustružnická dílna se šlapacím soustruhem a s pracovním stolářským ponkem. Umístěn je tu 
i dřevěný regál s různým nářadím a nádobím, struhadlo na zelí, dřevěné dlabané troky a velká 
dřevěná truhla. Na kamenném náspí domu je umístěna lavička s výhledem na pohoří Chřibů. Nad 
hnojištěm je usazen suchý záchod. V prvním chlévě byl instalován dřevěný žlab a dřevěné 
přepažení s výběhem pro kozy, na stěnách jsou situovány kožené postroje s řetězy a chomouty. 
Ve druhém chlévě je instalována funkční kotlina, odstředivka, zemědělské nářadí a podlouhlá 
truhla na uložení obilí. Kolem dvora je postaven plaňkový plot a před domem oplocena malá 
předzahrádka. V průjezdu do dvora usedlosti byla instalována mlátička, fukar a bedna na nářadí 
spolu s dalšími postroji pro hospodářské zvířectvo a drobné zemědělské nářadí. 

V domě s patrovou komorou z Veletin byla instalována expozice se snahou představit lidové 
obydlí přechodové oblasti mezi Uherskohradišťskem a Uherskobrodskem z přelomu 19. a 20. 
století. Expozice není elektrifikována a velká část vybavení souvisí s tradičními způsoby 
zaměstnání a obživy jeho dřívějších obyvatel. Do síně byla situována malovaná truhla, dřevěná 
zásobnice na obilí, věšák na svrchní oděvy s vlněným kabátem, ve výklenku ve stěně je na 
policích uloženo keramické nádobí. Ze síně se přímo vstupuje do světnice, kde se nacházejí dvě 
postele, svatý kout tvořený rohovou lavicí, dubovým stolem a vyřezávanými židlemi, nad ním 
jsou usazeny podmalby na skle a závěsná petrolejová lampa. Na stěnách jsou připevněny police 
s keramickým nádobím, kříž a kropenka. Na hambálcích nad topidly jsou zavěšeny plátěné 
pytlíky se sušenými bylinami, houbami a luštěninami, kolem chlebové pece a kachlových kamen 
byly instalovány lavice. Interiér dotváří lůžkoviny na postelích, dvě malované truhly na oblečení 
a kolovrat. Vedle světnice se ze síně dále vstupuje do černé kuchyně, které dominuje hliněný 
sokl, na kterém se vařilo na otevřeném ohni v litinovém nádobí. Na stěně je umístěn vařečkovník 
a polička s různým dřevěným a keramickým nádobím. V rohu černé kuchyně se nacházejí lopaty 
na chleba a ohřebla na vyhrabování chlebové pece. V přízemí patrové komory je umístěno 
zemědělské nářadí, mlýnec na obilí a bednářské nádoby. V patře komory se nachází truhly na 
obilí, dřevěné dlabané troky, pytle na uskladnění potravin a starý medomet. 

Instalace v nadsklepním domě z Tučap představuje malé obydlí vinaře z padesátých let 
20.  stol. Sklep je proto vybaven expozičními předměty spojenými s tradičním vinařstvím 
a vinohradnictvím – kádě, putny, sudy, bečky, demižony, lis, drtič hroznů a další. Expoziční část 
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horního patra objektu tvoří čtyři místnosti: síň, v níž se nachází věšák na svršky a drobné 
vinohradnické nářadí, dále komora, kde je situován botník, plechová vana, kotlina, skleněné 
a keramické demižony, regál s drobným kuchyňským nádobím a dalšími předměty používanými 
v domácnosti 50. let minulého století. V kuchyni se nachází funkční kachlový sporák, elektrická 
trouba, litinové umyvadlo, nad nímž je umístěno zrcadlo s holícími potřebami, kuchyň doplňuje 
velký kredenc vybavený dobovým nádobím, u stěny leží umývací stůl a otoman. Uprostřed 
místnosti je pod stahovacím světlem stůl s židlemi. Ve světnici jsou funkční litinová kamínka, dvě 
šatní skříně, jedna postel, šicí stroj a stůl s židlemi. Stěny zdobí krajinné malby a vyřezávaný kříž. 
Chlév objektu byl přebudován na sociální zařízení pro návštěvníky muzejní expozice. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interiér expozičního objektu z Veletin. 

Součástí zemědělských expozic se stala také živá hospodářská zvířata. Do objektu z Boršic byly 
pořízeny kozy a husy, pod stodolou z Břestku byla instalována králikárna a v ní byly přes 
návštěvnickou sezónu chováni králíci. Během léta byla v muzeu také koťata. Všechna zvířata 
byla podrobena veterinární prohlídce a ta, u nichž je to vyžadováno, byla řádně přihlášena 
včetně připnutí registračních známek. Péče o zvířata a krmení vyžaduje každodenní přítomnost 
některého z pracovníků společnosti v muzeu. Park Rochus se z důvodu chovu živých zvířat 
musela zaregistrovat na eAGRI Portálu farmáře. V interiérech jednotlivých expozic jsou umístěny 
květiny a kolem objektů začala být postupně vysazována dobová zeleň. 

Před zahájením návštěvnické sezóny byl opraven dřevěný polní kříž, který v červnu 2015 poničil 
neznámý pachatel. Policii České republiky se ho bohužel nepodařilo vypátrat a případ byl proto 
odložen. Opravu kříže provedl umělecký truhlář Constantin Rilea z Uherského Brodu. Vzhledem 
k rozsáhlému poškození byl kříž vnitřně vyztužen ocelovými prvky, původní dřevěné řezby, 
které byly vandalem poškozeny, byly pečlivě zrestaurovány a povrch natřen konzervačním 
nátěrem. Klempířské práce provedl pan Jiří Podešva. Kříž byl po opravě usazen na své původní 
místo u vstupu do parku pod sadem starých odrůd.  
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2.1.1 Výzkum a dokumentace 
 
V roce 2016 probíhal archivní výzkum a dokumentace zaměřená převážně na vybrané detaily 
interiérů lidového obydlí. Pracovníci se věnovali sběru a rozdělení historických fotografií, které 
dokumentují správné a funkční rozmístění nábytku a předmětů v interiérech domu. Jednalo se 
především o obytné místnosti, kuchyně, komory, chlévy, průjezdy a různé detaily dvorů 
zemědělských usedlostí s drobnými stavebními prvky (studnami, hnojišti, suchými záchody, 
králikárnami, kurníky, předzahrádkami s vysázenými ovocnými stromy a okrasnými květinami). 
Všechny relevantní informace, které byly získány na základě studia archivních fotografií či 
konzultací s odborníky v oblasti etnografie, byly uplatněny při instalaci expozic v jednotlivých 
objektech muzea v přírodě. 

V letních měsících a na podzim bylo provedeno stavebně technické zaměřování vybraných 
staveb lidové architektury v terénu – hliněné stodoly a výminku za čp. 81 v Ostrožské Lhotě. 
Zaměřen byl i nárožní dům z obce Košíky čp. 65, který byl speciálně vybrán kvůli své poloze 
v členitém terénu. 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 jeho provozu.  

Jednání expertní skupiny v roce 2016 proběhlo dne 30. srpna. Členové na něm diskutovali 
o možnostech další výstavby expozičních objektů v muzeu v přírodě. Rekapitulovali již dříve 
projednanou dostavbu severní strany návesní ulicovky s vybranými zemědělskými usedlostmi, 
diskutovali o výběru jednotlivých stodol uzavírajícími dvory za nimi, o dostavbě horní části 
muzea zaměřené na drobné vinohradnické stavby doplněné o sušírnu ovoce. Posoudili 
a podpořili výběr dřevěného větrného mlýna z Buchlovic i plán na realizaci účelové 
rekonstrukce zájezdního hostince ze Starého Města, který by byl funkčně využíván jako hospoda 
zajišťující gastronomické služby pro návštěvníky muzea.  

Z jednání byl zpracován zápis, který je uložen v archivu společnosti.  

Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu Muzea v přírodě Rochus v roce 2016: 
 
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 
 
Výstavba a zahájení provozu Muzea v přírodě Rochus dala dobrý impuls občanům města 
Uherské Hradiště i blízkého okolí, kteří se začali více zajímat o sbírkotvornou činnost naší 
společnosti, a začali nabízet větší množství sbírkových předmětů do sbírkového fondu. 

V lednu roku 2016 daroval společnosti kompletní vybavení stolářské dílny Miroslav Koníček 
z Jarošova. Jana Šmídová z Huštěnovic darovala do fondu několik kusů drobného kuchyňského 
nádobí, obrázků světců a starých liturgických knih. Z Huštěnovic byly také získány čtyři kusy 
kompletních kožených postrojů i s chomouty od Miroslava Perničky a od Bohuslava Bazaly 
kožené převodové řemení, fukar a dřevěná bečka. Jedinečný sbírkový předmět domácí pálenice 
společnost získala darem od Stanislava Pastyříka z Březolup. Alena Stehlíková z Ostrožské Lhoty 
darovala dva zachovalé prvorepublikové otomany a dřevěné sáně na dřevo. František Nožička 
z Mařatic věnoval společnosti v průběhu roku několik kusů starých litinových mlýnků na maso, 
strouhanku a mák, smaltový sádlák, mobilní brousek na nože na dřevěné konstrukci a tři obrazy 
svatých. Drahomíra Vlachynská z Mařatic věnovala do muzea v přírodě mobilní postřikovač, 
truhlu na obilí, necky na praní prádla a odzrňovač na kukuřici. 

V rámci vybavení jednotlivých expozičních objektů se přistoupilo k nákupu vybraných 
sbírkových předmětů, které společnost dosud neměla ve sbírkovém fondu, nebo které při 
výzkumech v terénu již nelze zachytit ani nebyly společnosti v uplynulých letech nabídnuty jako 
dar. Jednalo se především o zadání výroby replik historické keramiky Jaroslavu Crlovi 
z Buchlovic, který zhotovil 34 kusů keramického nádobí podle originálů ze sbírek Slováckého 
muzea. Truhlář a stolář Pavel Smělík z Kostelan nad Moravou společnosti zhotovil na zakázku tři 
kusy dřevěných regálových polic do expozičních objektů, dva kusy nárožní lavice ke kamnům, 
vařečkovík, poličky, ohřeblo a hambálky. Expozice byly doplněny o nové březové metle. Do 
sbírkového fondu byly zařazeny i nově namalované repliky podmaleb na sklo, které zhotovila 
Ludmila Štefánková z Buchlovic. Do jednotlivých expozičních objektů byly ušity lůžkoviny 
a drobné textilie Štěpánkou Fornůskovou z Uherského Hradiště, konzervátorkou textilu 
Slováckého muzea. Specialista na dřevo konzervačního pracoviště Slováckého muzea Ondřej 
Mour z Pohořelic vyrobil pro společnost funkční kosiska s obloukem na obilí a seno. Vinařská 
expozice byla doplněna nákupem skleněných oplétaných demižonů z dílny Pavla Ertla 
z Uherského Ostrohu a o skleněné koštýře. Od Josefa Fryzelky z Vlachovic byla pořízena káď na 
zelí. Pracovníci společnosti paralelně pracovali na sledování vzácných a hůře dostupných 
předmětů na internetových aukcích, odkud byly zakoupeny mnohé technické prvky – např. 
elektrické svítidla, rádio z padesátých let 20. stol, dále také nábytek či kuchyňské vybavení. 

Paní Soňa Havránková z Buchlovic darovala do sbírek kovářský měch a kožené boty. Pan Jiří 
Křen z Uherského Hradiště několik kusů staré zemědělské techniky, z nichž je nejvzácnější 
funkční povříslovač. Několik kusů zemědělského nářadí věnoval společnosti také Vladan Link 
z Halenkovic. Pan Antonín Šácha ze Sadů věnoval do sbírek muzea v přírodě velký secí stroj. Pan 
František Elfmark z  Míkovic sečkovici, malou odstředivku na mléko a drobné kuchyňské nádobí 
z domu v Košíkách. Pan Zdeněk Vaculík ze Starého Města zapůjčil pro potřeby programu muzea 
v přírodě funkční střední mlátičku na obilí i s mobilním elektromotorem na její pohon. Od 
Štěpánky Fornůskové společnost získala darem dvě šatní skříně, několik skleněných dóz na 
koření a krojových součástek. Gabriela Píšťková z Kunovic darovala do muzea malou dřevěnou 
šperkovnici a velmi zachovanou kuchyňskou lavici. Jaroslav Baný z Kunovic daroval několik 
kusů hospodářského nářadí a nádob, z nichž jsou nejvýznačnější dvě velké dřevěné kádě na 
kvas. Pracovníci společnosti prováděli i samostatný sběr předmětů v terénu – kachle na sporák, 
keramické nádoby, různé staré tisky a knihy. 
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Funkční mlátička pana Milana Vaculíka převezená do muzea v přírodě z Medlovic 

 

Společnost dále získala několik desítek sbírkových předmětů od rodiny Jany Houzarové 
z Ořechova u Brna, která darovala kompletní pozůstalost a vybavení jedné zemědělské usedlosti 
(od nábytku, nádobí, drobných předmětů až po hospodářské nářadí). 

Celkový počet sbírkových předmětů získaných darem a nákupem v roce 2016 je 522. Dalších 80 
kusů předmětů je využito v pomocném fondu jako funkční nářadí, nástroje a kuchyňské nádobí. 

Při sbírkotvorné činnosti společnost Park Rochus, o.p.s., úzce spolupracuje se Slováckým 
muzeem v Uherském Hradišti. 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.  

Evidence předmětů sbírkového fondu je zpracována v databázovém systému BACH. Ten je 
využíván i pro vedení fotografického archivního fondu.  

 

Park Rochus, o.p.s., vyjadřuje své upřímné poděkování všem 
dárcům, kteří pomohli rozšířit sbírkový fond společnosti 
a současně tak přispěli k rozvoji Muzea v přírodě Rochus. 
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3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY 

 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 
V roce 2016 probíhala následná péče u obou projektů realizovaných v roce 2013:  
 
3.1.1 Projekt Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa 
 
U stromů byl v únoru proveden výchovný řez a byly odstraněny opěrné kůly. V červnu byla 
zpracována závěrečná zpráva k projektu, která byla poskytovatelem dotace v prosinci schválena. 
Dále budou v rámci projektu zasílány 1x ročně průběžné provozní monitorovací zprávy. 
 
3.1.2 Projekt Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 
 
U stromů byl v dubnu proveden výchovný řez a byly odstraněny opěrné kůly. Na konci dubna 
proběhla v aleji výsadba 15 ks dubů, jednalo se o výměnu za uschlé stromy. V průběhu roku 
probíhala v aleji, především v letních měsících zálivka stromů. Při pravidelné kontrole bylo 
zjištěno záměrné poškození 1 stromu (Acer pseudoplatanus), bylo podáno oznámení na Policii 
České republiky. Pachatele se však vypátrat nepodařilo. Na místo poškozeného stromu bude 
vysazen nový.  

Dále budou v rámci projektu zasílány 1x ročně průběžné provozní monitorovací zprávy. 

 
 
3.2 Regionální operační program Střední Morava (ROP Střední Morava) 
 
Závěrečná žádost o platbu zaslaná Úřadu Regionální rady ROP Stření Morava dne 28. 12. 2015 
byla úřadem posouzena během jarních měsíců roku 2017. V dubnu společnost z úřadu obdržela 
závěrečnou platbu. V prosinci ve spolupráci se společností JVM-RPIC začaly práce na přípravě 
1. monitorovací zprávy, která byla následně předložena v řádném termínu do konce ledna 2017. 

 
 
3.3 Švýcarské fondy 
 

Od konce února 2015 do konce března 2016 probíhala 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. 

Celkový rozpočet činil 2.075 tis. Kč, dotace byla přiznána ve výši 85% z celkových uznatelných 
výdajů projektu, tj. 1.764 tis. Kč. Celkové výdaje na aktivity realizované společností Park Rochus, 
o.p.s., představovaly 1.006 tis. Kč, společnost se na financování podílela částkou 151 tis. Kč. 

Tento neinvestiční projekt byl zaměřen především na vzdělávání a aktivní zapojení veřejnosti 
do problematiky udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Projekt byl realizován 
prostřednictvím několika vzájemně propojených klíčových aktivit, z nichž společnost jako 
partner projektu realizovala následující: 
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1. Tvorba odborných dokumentů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje 

1.1 Biomonitoring vzácných druhů živočichů a ověření účinnosti provedených 
managementových zásahů – aktivita byla realizována již v roce 2015. 

1.2 Management lokality – aktivita byla realizována již v roce 2015. 

1.3 Sborník výsledků – v průběhu roku 2015 byly provedeny biomonitoringy: 

• Průzkum a potvrzení výskytu bourovce trnkového – prováděl Mgr. Michal Zapletal 
• Analýza výskytu motýlů v závislosti na uplatňovaném managementu - noční motýli- 

prováděl Mgr. Michal Zapletal 
• Analýza výskytu motýlů v závislosti na uplatňovaném managementu - denní motýli - 

prováděl Albert Gottwald 
• Ornitologický průzkum – prováděl Jiří Sviečka 

Z provedených výzkumů byl sestaven Sborníků výsledků biomonitoringů. Jedná se o souhrn 
výsledků, srovnání s výsledky z předchozích monitoringů a plán dalších opatření a výzkumů 
v Parku Rochus.  

 

2. Park Rochus – živá učebnice 

Druhá aktivita byla zaměřena výhradně na Park Rochus. V rámci této aktivity bylo řešeno 
vzdělávání, vybudování informačního systému a virtuální prohlídky. 

2.1 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Parku Rochus – po provedení odborných 
konzultací a zapracování připomínek byly odevzdány finální verze manuálů k výukovým 
programům Neházej věci za hlavu a Vše o včelách. Součástí manuálů k výukovým programům 
byly i finální verze pracovních listů, které byly v roce 2016 vytištěny. Dále byly dokoupeny 
didaktické pomůcky. 

2.2 Informační systém sadu starých odrůd a sadu oskeruší – v lednu byla předložena finální 
verze návrhu informační tabule k sadu starých odrůd, sadu oskeruší a závěsných cedulek – 
křestních listů stromů, které byly následně instalovány na kmeny. Dále vznikla prezentace na 
webových stránkách společnosti Park Rochus.  

2.3 Virtuální prohlídka - Aktivita byla realizována již v roce 2015. 

 

3. Osvětové aktivity k tematice udržitelného rozvoje 

3.1. Osvětové kampaně – aktivita byla realizována již v roce 2015. 

3.2. Akce s tematikou životního prostředí a udržitelného rozvoje 

Krásy Rochusu – 27. 1. 2016 byla v Redutě realizována přednáška tematicky zaměřená na 
managementové zásahy a biomonitoringy prováděné v letech 2014–2015. Přednášku vedli 
RNDr. Dagmar Zábranská, Albert Gottwald a Jiří Sviečka. Zúčastnilo se přibližně 40 posluchačů. 

Dobrovolníci pro Rochus – 23. 3. 2016 byla uskutečněna tematická beseda s dobrovolníky, kteří 
se zapojují nebo chtějí zapojit do obecně prospěšných služeb společnosti. 

3.3. Publicita - aktivita byla realizována již v roce 2015. 
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4. Aktivní zapojení veřejnosti  

V rámci projektu byl dne 19. 3. 2016 realizován program Od fašanku do Velikonoc přibližující 
tradice a zvyky v období končící zimy a začínajícího jara. 

V únoru byla podána žádost o změnu rozpočtu. Vzhledem k finanční úspoře, která vznikla 
vysoutěžením nižších cen jednotlivých veřejných zakázek, bylo požádáno o přesun prostředků 
do vybraných aktivit, v rámci kterých byla uspořená částka vyčerpána.  

V průběhu dubna a května byla ve spolupráci s projektovými manažery města Uherské Hradiště 
zpracována závěrečná zpráva, která byla dne 24. 8. 2016 poskytovatelem dotačních prostředků 
schválena. 
 

3.4 Dotační programy Zlínského kraje 
 
Společnost v roce 2016 získala podporu Zlínského kraje pro následující projekty: 

3.4.1 Projekt Řemeslo má zlaté dno 

Dne 1. 2. 2016 byla předložena žádost o finanční podporu Zlínského kraje na realizaci kulturního 
pořadu zaměřeného na tradiční řemesla, rukodělnou výrobu a lidové výrobce, zejména z řad 
oceněných Cenou Vladimíra Boučka, laureátů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského 
kraje a držitelů značky Tradiční výrobek Slovácka. Žádost byla schválena a projekt realizován. 
Dne 10. 6. 2016 byl pořad určen pro školy, ve dnech 11. – 12. 6. 2016 pak pro širokou veřejnost. 
Dne 24. 8. 2016 byla předložena a následně schválena závěrečná zpráva projektu.  

3.4.2 Projekt Z pole až na talíř 

Dne 17. 2. 2016 byla předložena žádost o finanční podporu na realizaci interaktivní naučné 
stezky s názvem Z pole až na talíř, která poukazuje na nezastupitelný význam půdy a její 
ohrožení. Žádost byla schválena a pilotní běh této stezky byl realizován 22. 10. 2016 v rámci 
pořadu Stromy pro Rochus.  

3.4.3 Projekt Adventní čas, je tady zas 

Dne 3. 6. 2016 byla předložena žádost o dotaci na podporu kulturního pořadu s tématem 
lidových tradic v adventním období. Žádost byla schválena a pořad realizován. Dne 3. – 4. 12. 
2016 byl pořádán pro širokou veřejnost, dne 5. – 6. 12. 2016 pak pro školy.  
 

3.5 Státní fond životního prostředí  

Dne 27. 10. 2016 byla předložena žádost o finanční podporu ze Státního fondu životního 
prostředí na projekt příměstského tábora U tetičky na dědině s rozvinutou koncepcí edukace 
v oblastech EVVO a tradiční lidové kultury.  
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4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

 

V průběhu roku 2016 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 nebo v muzeu v přírodě, ale také o odborné přednášky a besedy, účast na prezentacích 
a seminářích, nebo na akcích pořádaných jinými subjekty.  

Přehled akcí: 

 

27. 1. 2016  Přednáška Krásy Rochusu 

19. 3. 2016  Od fašanku do Velikonoc – program v muzeu v přírodě 

23. 3. 2016  Dobrovolníci pro Rochus – setkání s dobrovolníky 

16. 4. 2016 dobrovolnická pomoc včelařů Základní organizace Uherské Hradiště 

23. 4. 2016 Otevírání pastvin – terénní pořad v areálu Parku Rochus a v exteriérech 
muzea v přírodě 

1. 5. 2016 Slavnostní otevření muzea v přírodě a stavění máje na Rochusu – program 
v muzeu v přírodě 

4. – 5. 6. 2016 Víkend otevřených památkových domků – zapojení do projektu Regionu 
Slovácko 

10. – 12. 6. 2016 Řemeslo má zlaté dno – program v muzeu v přírodě 

23. 7. 2016 Kdo si hraje, nezlobí – program v muzeu v přírodě 

23. 7. 2016 Setkání dobrovolníků u táboráku 

26. 7. 2016  Večer s baladou – doprovodný program Letní filmové školy v muzeu 
v přírodě 

20. 8. 2016 Z pole až na talíř – program v muzeu v přírodě 

21. 8. 2016 Jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha 

10. – 11. 9. 2016 Vínečko, ne voda – program v rámci Slováckých slavností vína a otevřených 
památek 

24. 9. 2016 Slovácký festival chutí a vůní – ve spolupráci s Regionem Slovácko 

22. 10. 2016 Stromy pro Rochus – terénní pořad v areálu Parku Rochus a v exteriérech 
muzea v přírodě 

3. – 6. 12. 2016  Adventní čas, je tady zas – program v muzeu v přírodě 

17. – 18. 12. 2016 Radostná novina – program v muzeu v přírodě 

26. 12. 2016 Štěpánské koledování – tradiční setkání u dřevěné stodoly v Parku Rochus 
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Dne 27. 1. 2017 se konala přednáška Krásy Rochusu, jejímž ústředním tématem byly 
managementové zásahy a výsledky výzkumné činnosti v letech 2014–2015. Přednášku vedli 
RNDr. Dagmar Zábranská, Albert Gottwald a Jiří Sviečka. Akce se konala v rámci projektu 
Společně k udržitelnému rozvoji II (viz 3.3 Švýcarské fondy). 
 

První veřejnou akcí roku, která se konala v Parku Rochus, byl program Od fašanku do 
Velikonoc dne 19. 3. 2016. Tradičně byla zaměřena na končící zimní období, příchod jara 
a některé aktivity a činnosti s tímto obdobím spojené. Od 13.30 do 17.00 hodin byly k vidění 
ukázky mečových tanců, zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázky z proutí, aj. 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. Akce byla realizována v rámci projektu Společně 
k udržitelnému rozvoji II, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
 

Dobrovolníci pro Rochus – tak zněl název besedy s dobrovolníky 23. 3. 2016, kteří 
neváhají přiložit ruku k dílu, když to situace či okolnosti vyžadují. Noví zájemci byli seznámeni 
s možnostmi a přínosem jejich pomoci a příležitostmi v roce 2016. Tématy byla správa 
a udržitelný rozvoj lokality, příprava akcí pro veřejnost a managementové zásahy v areálu 
parku. Beseda s dobrovolníky měla odezvu hned 16. 4. 2016. V ten den proběhla dobrovolnická 
pomoc včelařů Základní organizace Uherské Hradiště při natírání a kompletaci 5 nově 
pořízených včelích úlů.  
 

Akce s názvem Otevírání pastvin se konala 23. 4. 2016 a probíhala v muzeu v přírodě 
a jeho blízkém okolí. Areál muzea byl zpřístupněn přes horní vstupní bránu (ze strany od 
Mařatic) a přes dřevěnou stodolu (z jarošovské strany). Jako každoročně byl připraven bohatý 
program pro všechny návštěvníky. „Mini ZOO“ hospodářských zvířat, ukázky agility a dog 
dancing, ukázky kutí kosy a kosení, výroba píšťalek z vrbového proutí, ukázka zpracování ovčí 
vlny, výroba kozích sýrů, aj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ředitel společnosti Jan Blahůšek zahajuje společně s dětmi pasteveckou sezónu 2016 
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Slavnostní otevření muzea v přírodě a stavění máje na Rochusu byla dlouho 
očekávaná akce, ke které směřovalo několikaleté úsilí. Na 1. 5. 2016 byl v nové muzejní expozici 
připraven bohatý kulturní program plný lidové muziky, zpěvu i tance, dobrého vína, lidových 
řemesel a tradičních specialit. Společně s mařackou chasou zdobili návštěvníci májku. Ještě před 
tím však u správní budovy všechny příchozí přivítali slovácký senátor Ivo Valenta, starosta 
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradiště Ivo 
Frolec a ředitel Park Rochus, o.p.s., Jan Blahůšek. Poté se v krátkém průvodu v čele se 
Štrajchkapelou z Kněžpole všichni přesunuli k horní vstupní bráně do muzea, kde uvedení 
řečníci přestříhli povříslo a oficiálně tak otevřeli brány pro veřejnost. Po celém areálu se střídaly 
pěvecké sbory v pořadu Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu, který připravil František Hrňa 
a Miloslav Hrdý. Mařacká chasa a členové folklorního souboru Cifra pod dohledem zvědavých 
diváků postavili uprostřed muzejní expozice máj. Tuto slavnostní akci navštívilo kolem 3 tisíc 
lidí. Záštitu nad celou akcí převzali Ivo Valenta a Ing. Stanislav Blaha. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní přestřižení povřísla při otevření Muzea v přírodě Rochus 1. 5. 2016 

Hned dva záměry organizátorů – podpora tradiční lidové architektury a současně 
i podpora šetrného cestovního ruchu – se skloubily při druhém ročníku Víkendu otevřených 
památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku, který se 
konal na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku v sobotu a neděli 4. – 5. června 2016. V tomto 
ročníku se premiérově představilo celkem 6 objektů: Blatnické muzeum v Blatnici pod 
Sv. Antonínkem, Bojkovické muzeum v Bojkovicích, Větrný mlýn v Jalubí, Pipalův mlýn 
v Šumicích, Muzeum v přírodě Rochus v Uherském Hradišti a Rolnický dům a hospodářství 
čp. 57 ve Vlčnově.  

Ve dnech 10. – 12. 6. 2016 uspořádala Park Rochus, o.p.s., pořad v muzeu v přírodě 
s názvem Řemeslo má zlaté dno. Hlavním cílem této akce byla podpora lidové kultury 
a lidových řemesel, výuka a mimoškolní vzdělávání zaměřené na oblast tradiční lidové kultury 
a také podpora nositelů ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Cena Vladimíra 
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Boučka a Tradiční výrobek Slovácka. V tomto prvním ročníku jsme zaměřili pozornost na 
zpracování dřeva a hlíny. K vidění byli košíkáři, řezbáři, truhláři, hrnčíři a další mistři svého 
oboru zabývající se těmito materiály. Nechyběl ani doprovodný program v podobě vystoupení 
dětských folklorních souborů Hradišťánek a Omladinka. Sobotním programovým bonusem byla 
navíc ukázka stříhání ovcí, které spásají pastviny na Rochusu. 

Původním záměrem akce s názvem Kdo si hraje, nezlobí bylo prožít odpoledne 
v přírodě bez moderních hraček, tabletů, herních konzolí a podobných 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; ad. 
Akce se konala 23. 7. 2016. 

Setkání dobrovolníků u táboráku se konalo ihned po ukončení akce Kdo si hraje, 
nezlobí. Jednalo se o jakési poděkování za dosavadní spolupráci všem dobrovolníkům, 
především z řad mařacké chasy a folklorního souboru Cifra. Akce byla také setkáním pro 
zaměstnance společnosti, průvodce a podporovatele Muzea v přírodě Rochus. 

Večer s baladou byl komponovaný folklorní hudební pořad, jehož autorem byl Pavel 
Popelka a hlavními účinkující Vlasta Grycová se svou doprovodnou cimbálovou muzikou. 
Komorní pořad byl realizován 26. 7. 2016 v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti a měl 
velmi dobrou odezvu ze strany diváků. Kromě vedení LFŠ se přijely podívat i děti z folklorního 
tábora na Žítkové (vedoucí Jakub Špalek), se kterým bude zřejmě navázána spolupráce v dalších 
letech. 

Na sobotu 20. 8. 2016 připravili zaměstnanci společnosti v Muzeu v přírodě Rochus 
pořad Z pole až na talíř. Záměrem této akce bylo prezentovat a vyzkoušet si práce spojené 
s obdobím žní, se sklizní obilí, mlácení cepem i na mlátičce, kterou ochotně zapůjčil a obsluhoval 
Zdeněk Vaculík ze Starého Města, fukarování, mletí mouky na kamenném mlýnci, pečení chleba 
a placek v hliněné peci. Součástí akce byla i ukázka výroby dožínkového věnce, kterou 
v usedlosti z Veletin předváděla Soňa Stašková. U stodoly z Břestku si mohli návštěvníci na 
zprovozněné sečkovici vyzkoušet přípravu řezanky do kotovic. Nad muzejním vinohradem 
předváděl své pracovní postupy včelař a nechyběla zde samozřejmě ani ochutnávka medu. 

Tak jako každý rok se třetí srpnovou neděli konala jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha 
(21. 8. 2016). V 10.30 začala mše svatá, po které zpívaly mužské i ženské sbory, k mání bylo 
občerstvení i pouťová perníková srdíčka. Komplikací bylo deštivé počasí, které donutilo některé 
poutníky k odchodu již v průběhu mše a ostatním příchozím nedělní den nijak nezpříjemnilo. To 
mělo za následek i velmi malou účast návštěvníků v našem muzeu, kde byl připraven 
doprovodný program. Komentované prohlídky expozic, tvořivé dílničky pro děti v podobě 
malování na skleněné tabulky nebo třeba ochutnávku bálešů tetiček z Kozojídek. Ve stodole 
našly úkryt před deštěm i některé sbory (Mužáci z Kunovic, Frišky z Podolí, sbor z Ostrožské 
Nové Vsi). Pozitivní atmosféru propršeného dne pak zvýšila přítomnost televizního štábu v čele 
s panem Zdeňkem Pohlreichem. Do pořadu Ano, šéfe! si TV Prima přijela natočit právě tetičky 
z Kozojídek a jejich kulinářské umění. Při té příležitosti zvěčnili i přítomné sbory se záběry na 
krásnou uherskohradišťskou krajinu.  

Jedna z největších kulturně-společenských událostí Uherského Hradiště, Slovácké 
slavnosti vína a otevřených památek, měla svou programovou nabídku i v muzeu v přírodě na 
Rochusu. Ve dnech 10. – 11. 9. 2016 byl jako jeden z programů slavností připraven v muzejní 
expozici program Vínečko, ne voda. V sobotu 10. září nabídlo muzeum v přírodě interaktivní 
program pro děti i dospělé. Již ve 14.00 hodin se návštěvníkům otevřely brány areálu, aby mohli 
nahlédnout do expozic a zažít, vyzkoušet či ochutnat vybrané prvky tradiční lidové kultury 
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Uherskohradišťska. Strouhalo a šlapalo se zelí do škopku, vařila se povidla, presoval se vinný 
mošt, děti si mohly vyrobit strašáka na pole či do vinohradu a malovalo se i na sklo. K tomu 
všemu nechyběla ochutnávka dobrého vína a lidová písnička. S cimbálem si přišly zazpívat 
mužské sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí (z Vápenic, Skalice, Ratiškovic, Kudlovic 
a Kunovic). Následně se v zábavě pokračovalo s hudebním uskupením DUO GRAŽ (Lubomír 
Graffe a Jaromír Žižka).  Neděle 11. září byla ve znamení spontánního muzicírování malých 
i velkých muzikantů: Vínečko ne, voda! byl název nedělního pořadu, který začal ve 14.00 hodin 
a s malou nadsázkou zohledňoval předchozí večer a noc. Hlavní náplní dne bylo muzicírování 
pro všechny, kteří měli chuť si zahrát, něčemu se přiučit a obkoukat grify starších a zkušenějších 
muzikantů. Aby si na své přišli i tanečníci a tanečnice, uskutečnili jsme v rámci programu (po 
vzoru Klubu kultury v Uherském Hradišti) tzv. TANČÍRNU, jejímž ústředním tématem byly 
lidové taneční hry. Koordinátorem tančírny byly děvčata a chlapi z folklorního souboru CIFRA, 
kteří učili hry jako je Klobúkový, Trefa, Holúbek, aj. Po oba dva dny byl mezi Palackého nám. 
a správní budovou muzea v přírodě vypravován turistický vláček, který pomáhal překonat cestu 
do kopce na trase z centra města. 

V sobotu 17. 9. 2016 se na půdě Muzea v přírodě Rochus, ve dvoře usedlosti z Boršic, 
uskutečnila civilní svatba. Uzavřeli zde slib manželé Bartošíkovi, členové mařacké chasy, kteří 
s Park Rochus, o.p.s., často spolupracují.  

V sobotu 24. 9. 2016 se v areálu muzea v přírodě konal Slovácký festival chutí a vůní. 
Autobusová doprava zdarma z města na Rochus pomohla zajistit vysokou návštěvnost. Přesto, že 
příprava nebyla podceněna, mnozí z výrobců a prodejců měli vyprodáno své zboží a sortiment 
již před koncem akce. Kromě tradiční regionální gastronomie byl program doprovázen 
cimbálovou muzikou. Poprvé se na Rochusu představily produkty obnovovaného jarošovského 
pivovaru.  

 

Areál muzea v přírodě při akci Slovácký festival chutí a vůní 
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V  sobotu 22. 10. 2016 se v Parku Rochus uskutečnila závěrečná akce osvětové kampaně 
Stromy a my s názvem Stromy pro Rochus. Hlavní část program tvořila naučná stezka sestavená 
z několika stanovišť, na které bylo možné zjistit, jak se dostává jídlo z pole až na talíř, jaký je 
význam půdy, co ji ohrožuje a jak můžeme rizika a negativní vlivy odstraňovat. Ti, kteří se 
zapojili ve stezce do sázení keřů kolem sadu starých ovocných odrůd, byli odměněni vstupenkou 
zdarma. Nutno říci, že tuto variantu zvolila většina návštěvníků. Výsledkem bylo přes 120 
vysazených keřů (vše koordinovali skauti ze střediska Psohlavci) a 6 jeřábů v jeřábové aleji pod 
sadem. Stezka Z pole až na talíř byla podpořena finančními prostředky z Fondu Zlínského kraje 
pro podporu EVVO. 

Zvyky a obyčeje v období adventu byly hlavním obsahem čtyřdenního pořadu Adventní 
čas, je tady zas, který se konal ve dnech 3. – 6. 12. 2016. V sobotu a v neděli byl program určen 
široké veřejnosti, v pondělí a úterý byl pak přizpůsoben a směřován na mateřské a základní 
školy. Protože předvánoční období nebylo jen koncem hospodářského roku s řadou drobných 
domácích rukodělných prací, jako byly přástky a draní peří, ale patřily k němu také nejrůznější 
věštebné praktiky, obchůzky maskovaných postav, např. sv. Mikuláše a jeho družiny nebo třeba 
bíle oděných tajemných Lucek, sklidil program u návštěvníků (zejména kvůli mikulášské 
družině) pozitivní ohlas. K Adventu patřily samozřejmě i přípravné práce na Vánoce, např. 
výroba štědrovečerních oplatků nebo pečení vánočky a cukroví. Z mnoha usedlostí na Slovácku 
také voněla (a dodnes ještě voní) čerstvě vypálená slivovica. To vše mohli návštěvníci vidět, zažít 
a ochutnat.  

 

Obchůzka tajemných postav Lucek 

Radostná novina byl vánoční pořad pro děti i dospělé v areálu Muzea v přírodě Rochus, 
který se konal v sobotu a neděli 17. a 18. 12. 2016. Velké úsilí bylo věnováno nejen samotnému 
programu a tvůrčím dílnám pro děti, ale také vánoční výzdobě expozic. V usedlosti z Veletin byl 
výklad zaměřen na tradiční štědrovečerní stůl, v objektu z Tučap pak na věštebné štědrovečerní 
praktiky. V kuchyních vonělo cukroví, v komoře vinohradnického domu z Tučap, jehož instalace 
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představuje bydlení v 50. letech 20. stol., se šplouchal ve vaně kapr. V chladném zimním počasí 
se nesly koledy a návštěvníci pomalu nasávali atmosféru blížících se Vánoc, ovšem tak, jak je 
prožívaly naše babičky a prababičky. Prodávaný čaj, svařák i pálenka, kterou poskytla Společnost 
přátel slivovice, pomohly zahřát všechny promrzlé. Pro obě předvánoční akce v muzeu v přírodě 
platila možnost jednorázové společné zvýhodněné vstupenky Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti a Park Rochus, o.p.s. 

Na 2. svátek vánoční 26. 12. 2016 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 nechyběl ani malý košt 
slivovice. Vánoční písně a koledy zněly až do setmění, kdy se od stodoly rozcházeli poslední 
návštěvníci, kterých přišlo na Rochus přibližně 900. Novinkou zaběhlé akce byly zapůjčované 
zpěvníčky, ze kterých mohli návštěvníci zpívat společně s Burčáky. 

 

Ostatní akce s účastí Park Rochus, o.p.s.: 

15. 3. 2016 – VI. Miniveletrh cestovního ruchu Slovácka – v rámci veletrhu měla Park 
Rochus, o.p.s., vyčleněno místo mezi vystavovateli v Redutě, kde propagovala svoji činnost 
a rozvojové záměry v areálu. Zvala na slavnostní otevření muzea v přírodě, ředitel Park Rochus, 
o.p.s., představil v rámci doprovodného programu audiovizuální prezentaci věnovanou muzeu.    

28. 8. 2016 – Tajuplná zahrada – jednalo se o odpolední akci, kterou pořádalo Přírodovědné 
centrum Trnka v zahradě DDM Šikula v Uherském Hradišti. V rámci této akce měla Park Rochus, 
o.p.s., vyčleněno stanoviště s ukázkou svých výukových programů (poznávání fauny a flóry 
Rochusu) a prezentací Muzea v přírodě Rochus. 

8. 9. 2016 – Ekoslovácko – setkání pedagogů a školských pracovníků EVVO se zástupci 
organizací nabízející edukaci v oblasti EVVO. Všem zúčastněným byly prezentovány jednotlivé 
aktivity konané pro školy v novém školním roce. Park Rochus, o.p.s., představila především 
edukační program Adventní čas, je tady zas a ostatní programy do konce roku 2016.   

22. 9. 2016 – Evropský den bez aut – Park Rochus, o.p.s., se recipročně zúčastnila akce 
pořádané Centrem ekologické výchovy Žabka. Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, 
v Nádražní ulici a přilehlém parku byl pro účastníky připraven bohatý doprovodný program. 
V rámci této akce měla Park Rochus, o.p.s., své stanoviště na Masarykově náměstí zaměřené na 
téma využití dopravních prostředků při zemědělských pracích a při hospodaření v usedlostech 
v první polovině 20. století. 

20. 10. 2016 – Den stromů v Redutě, který pořádalo Město Uherské Hradiště, byl realizován 
v rámci osvětové kampaně Stromy a my. V rámci této akce měla Park Rochus, o.p.s., vyčleněno 
stanoviště s aktivitami pro děti na téma poznávání stromů podle dřeva, kůry a listů.  

12. 11. 2016 – VII. Přehlídka Slovácko v tradici se uskutečnila v Redutě v Uherském Hradišti. 
Posláním přehlídky s možností krátkých prezentací, v rámci kterých se představila i Park 
Rochus, o.p.s., bylo podpořit zvyky, tradice a lidovou kulturu dochovanou na Slovácku. 

1. 12. 2016 – Krajská konference EVVO se uskutečnila v budově Baťova institutu 14|15 ve 
Zlíně. Park Rochus, o.p.s., zde na svém stanovišti představila nově otevřené muzeum v přírodě 
a jeho programovou nabídku pro rok 2017. Park Rochus, o.p.s., se na konferenci podílela také 
pořadatelsky. 
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Prohlídky areálu, výukové programy, exkurze 

V lednu byly realizovány poslední fáze pilotních běhů výukových programů Vše o včelách 
a Neházej věci za hlavu. Tyto pilotní běhy vedli autoři programů Petr Pavelčík a Vladimír Šácha. 
Oba programy byly vytvořeny v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji II (viz bod 3.3 
Švýcarské fondy). Následně byly výukové programy nabídnuty školám na Uherskohradišťsku. 

V prvním čtvrtletí roku 2016 byl vytvořen scénář prohlídky Muzea v přírodě Rochus, 
průvodcovský text a širší informační materiál o lidové kultuře Uherskohradišťska pro průvodce. 
Byl sestaven a proškolen jedenáctičlenný tým průvodců pro realizaci prohlídek a zajištění 
návštěvnického provozu muzea. 

4. 5. 2016 byla zahájena 1. prohlídková sezóna v Muzeu v přírodě Rochus. Provoz byl pro rok 
2016 stanoven takto: 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

květen, říjen: čt - ne   |  9.00 - 17.00 
poslední prohlídka v 16.00 hodin 

červen - září: út - ne  |  9.00 - 17.00 
poslední prohlídka v 16.00 hodin 

Mimo uvedenou dobu bylo po předchozí domluvě pro skupinu alespoň 20 osob možné zajistit 
prohlídku i v jiný termín. 

ČASY PROHLÍDEK: 

9.00 | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.00 

 VSTUPNÉ: 
dospělí                                60,-Kč 
děti, studenti, důchodci        40,-Kč 

rodinné vstupné 
(2 dospělí, 1 a více dětí)      90,-Kč 

ZDARMA:  
děti do 6 let, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitelé karty Asociace muzeí a galerií - AMG, 
pracovníci Národního památkového ústavu, držitelé průkazu Český svaz muzeí v přírodě, 
průvodci CK, novináři, pedagogický dozor. 

Začátkem měsíce července byl spuštěn prodejní systém zboží a vstupenek Colosseum 
nainstalovaný na nově pořízeném PC ve správní budově. 

Správní budova, sociální zařízení i exteriéry v okolí muzea byly zařízeny nábytkem nebo 
vybaveny základním mobiliářem nezbytným pro návštěvnický provoz (např. lavičky, odpadkové 
koše, stojany na kola). Recepce muzea funguje také jako informační centrum pro celý Park 
Rochus a je zde možné zakoupit občerstvení, upomínkové předměty a výrobky řemeslníků.   

V závěru roku byl v muzeu instalován bezpečnostní kamerový systém. 

Muzeum v přírodě Rochus v roce 2016 navštívilo celkově 13 770 osob. 
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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, provozu nového muzea i celkové koncepci projektu Park Rochus. Ve 
spolupráci s regionálními médii byly zveřejněny tyto tiskové zprávy a reportáže (jedná se 
o výběrový přehled): 

 

 Park Rochus otevře nové objekty na jaře 
TV Slovácko, 25. 1. 2016, reportáž o výstavbě expozičních objektů a pozvánka na slavnostní 
otevření muzea 
 

 Beseda představí život na Rochusu 
Slovácký deník, 26. 1. 2016, pozvánka na přednášku Krásy Rochusu 
 

 Na Rochusu tančili Podšable i ukázali tradiční řemesla 
Slovácký deník, 20. 3. 2016, článek o akci Od fašanku do Velikonoc 
 

 Tradice na Rochusu 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 21. 3. 2016, článek o akci Od fašanku do Velikonoc 

 Park Rochus zahájil návštěvnickou sezonu 
TV Slovácko, 21. 3. 2016, reportáž o akci Od fašanku do Velikonoc 

 Hradiště otevře Park Rochus 
Mladá fronta dnes, 16. 4. 2016, článek o otevření Muzea v přírodě 
 

 Kam za zábavou? Na zahájení sezony na Rochus nebo na výstavy vín 
Slovácký deník, 21. 4. 2016, pozvánka na akci Otevírání pastvin 
 

 Otevírání pastvin na Rochusu 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 22. 4. 2016, pozvánka na akci Otevírání pastvin 
 

 Na Rochusu zahájili pasteveckou sezonu 
Slovácký deník, 23. 4. 2016, článek o akci Otevírání pastvin 
 

 První máj na Rochusu. První den unikátního Muzea v přírodě 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 25. 4. 2016, pozvánka na slavnostní otevření Muzea v přírodě 
s popisem areálu a aktivit, které se zde budou konat 
 

 Každý velký projekt má své kritiky 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 25. 4. 2016, rozhovor s ředitelem J. Blahůškem o expozici Muzea 
v přírodě Rochus 
 

 Na Rochusu otevřeli pastviny 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 25. 4. 2016, článek o akci Otevírání pastvin 
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 Park Rochus otevře 1. května 
TV Slovácko, 25. 4. 2016, reportáž o změně data otevření Muzea v přírodě a pozvánka na 
Slavnostní otevření a stavění máje na Rochusu  
 

 Reportáž v hlavní zpravodajské relaci Události v kultuře 
ČT art a vysílání z regionů, 28. 4. 2016, reportáž o připravovaném otevření muzea v přírodě 
 

 Park Rochus nabídne příměstský tábor 
TV Slovácko, 29. 4. 2016, reportáž o přípravě příměstského tábora 
 

 Slovácko dnes otevře své vlastní muzeum v přírodě 
Slovácký deník, 30. 4. 2016, článek o plánovaném otevření Muzea v přírodě 
 

 O víkendu bylo slavnostně otevřeno Muzeum v přírodě Rochus 
TV Slovácko, 4. 5. 2016, reportáž o slavnostním otevření Muzea v přírodě a stavění máje na 
Rochusu 
 

 Na Rochusu otevřeli Muzeum v přírodě 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 5. 5. 2016, článek o otevření muzea v přírodě 
 

 Na Rochusu se představili řemeslníci 
TV Slovácko, 13. 6. 2016, reportáž o akci Řemeslo má zlaté dno 
 

 Na Rochusu se mohli lidé přesvědčit, že řemeslo má zlaté dno 
Slovácký deník, 16. 6. 2016, článek o akci Řemeslo má zlaté dno 
 

 Řemeslo má zlaté dno 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 17. 6. 2016, článek o akci Řemeslo má zlaté dno 
 

 Vzpomeňte si, jak si dříve děti hrály 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 22. 7. 2016, pozvánka na akci Kdo si hraje, nezlobí 
 

 Netradiční příměstský tábor na Rochusu s originální náplní 
Slovácký deník, 22. 7. 2016, článek o průběhu příměstského tábora v Parku Rochus 
 

 Rodiče se vrátili do dětství 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 25. 7. 2016, článek o akci Kdo si hraje, nezlobí 
 

 Večer s baladou 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 26. 7. 2016, upoutávka na večerní program probíhající  
v rámci 42. Letní filmové školy 
 

 Malovaným Slováckem kolem svatého Rocha 
TURISTA, 7/2016, článek o areálu Parku Rochus 
 

 Z pole sklidili obilí, v ošatce voněl chleba 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 22. 8. 2016, článek o akci Z pole až na talíř 
 

 Hradiště se těší na nápor krojovaných 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 3. 9. 2016, článek o Slavnostech vína a jeho programu 
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 Antonín Mach: Rochus park letos poprvé přivítá návštěvníky slavností vína 
Slovácký deník, 8. 9. 2016, článek programu Slavností vína 
 

 Víkendové tipy na výlety 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 9. 9. 2016, článek o nabídce výletů v okolí Uherského Hradiště  
a mj. i Parku Rochus 
 

 Putování Vinohradskou ulicí až na Rochus 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 9. 9. 2016, článek o akci Slavnosti vína a jeho programu 
 

 Slavnosti v tropech: víno a památky opěvovalo 60 tisíc lidí 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 13. 9. 2016, článek o Slavnostech vína 
 

 Rochus provoní Slovácký festival chutí a vůní 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 16. 9. 2016, pozvánka na akci Slovácký festival chutí a vůní 
 

 Návštěvníky Slováckého festivalu chutí a vůní odvezou na Rochus zadarmo 
Slovácký deník, 20. 9. 2016, pozvánka na akci Slovácký festival chutí a vůní 
 

 Na Rochus budou vyvážet autobusy 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 23. 9. 2016, pozvánka na akci Slovácký festival chutí a vůní 
 

 Slovácký gastrofestival na Rochusu přilákal stovky lidí 
Slovácký deník, 25. 9. 2016, článek o akci Slovácký festival chutí a vůní 
 

 Babí léto provoněli chutě a vůně Slovácka 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 28. 9. 2016, článek o akci Slovácký festival chutí a vůní 
 

 DestinaCZe 2016:Trendy novinky roku 2016 
iDNES, 7. 10. 2016, článek o soutěži DestinaCZe, kde se mezi pět finalistů dostal i Park Rochus 
 

 Návštěvníci Parku Rochus mohou zkusit sadit stromy 
Slovácký deník, 21. 10. 2016, článek pozvánka na akci Stromy pro Rochus 
 

 Na Rochusu vysázeli sto dvacet keřů a šest jeřábů 
Slovácký deník, 22. 10. 2016, článek o akci Stromy pro Rochus 
 

 Vysázeny další stromy 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 30. 10. 2016, článek o akci Stromy pro Rochus 
 

 Můžete prodat či nakoupit zajímavé retro věci 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 2. 11. 2016, článek o akci Slovácký charitativní blešák, kde si do 
svých sbírek přebíral předměty i Park Rochus 
 

 Na Rochusu budou slavit Vánoce 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 14. 12. 2016, pozvánka na akci Radostná novina 
 

 Park Rochus nabídne o víkendu radostné noviny 
Slovácký deník, 15. 12. 2016, pozvánka na akci Radostná novina 
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 V Parku Rochus probíhal vánoční program 
TV Slovácko, 19. 12. 2016, reportáž o akci Radostná novina 
 

 Magnetem ve skanzenu Rochus byla Radostná novina 
Slovácký deník, 21. 12. 2016, článek o akci Radostná novina 
 

 Vyberte si z pozvánek na kulturní a společenské akce prodlouženého víkendu 
Slovácký deník, 22. 12. 2016, pozvánka mj. i na akci Štěpánské koledování 

 

 Vánoční zvyky našich předků 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 23. 12. 2016, článek o akci Radostná novina 

Dále bylo z Muzea v přírodě Rochus připraveno několik samostatných reportáží pro Českou 
televizi, Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Brno. Reportéři České televize zajíždějí do 
Parku Rochus také v souvislosti s přípravou vizuálního materiálu doprovázejícího zprávy 
o počasí. Pravidelně komunikujeme a poskytujeme informace ČTK. 

Ilustrační záběry z muzea v přírodě i z areálu parku využívá jako obrazový materiál ve svém 
vysílání TVS.  

V rámci doprovodného pořadu k jarošovské pouti bylo v muzeu v přírodě realizováno natáčení 
TV Prima pro pořad Ano, šéfe se Zdeňkem Pohlreichem, který přijel vyzkoušet patenty paní 
Marie Jakubíčkové do expozičního objektu z Tučap. Pořad se následně vysílal v listopadu 2016. 

 
5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

V rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji II proběhl tisk informační skládačky Park 
Rochus přírodní a kulturně-historický areál v Uherském Hradišti v nákladu 5 000 ks., dále dotisk 
stolní hry v nákladu 601 ks, pracovních listů k výukovým programům v nákladu 4000 ks 
a výroba pláštěnek v počtu 141 ks. Společnost před návštěvnickou sezónou vydala informační 
leták Skanzen Rochus Uherské Hradiště v nákladu 10 000 ks. Část z nich byla využita do 
reklamních tašek účastníků Letní filmové školy. Pravidelně jsou tyto letáky také distribuovány 
do informačních center v Uherském Hradišti a jeho okolí (MIC Uherské Hradiště, Kunovice, Staré 
Město, Buchlovice, Hluk, Napajedla, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Velehrad, Vlčnov ad.). 
Snahou společnosti byla i jejich distribuce do některých hotelů v Luhačovicích a Pozlovicích. 

Před slavnostním otevřením muzea v přírodě společnost zajistila tisk pozvánek na tuto akci. Pro 
slavnostní otevření byla zpracována také jednoduchá grafika, která byla následně využita 
k potisku reklamních skleniček určených pro čestné hosty i k prodeji. Do pokladny muzea bylo 
vyrobeno turistické razítko. Základní informace o muzeu, provozovateli a otevírací době jsou 
zveřejněny na vstupních dveřích do informačního centra a pokladny muzea. Ve správní budově 
byly realizovány orientační popisky a piktogramy. 

Ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti byl v prosinci pro následující sezónu 
vydán informační leták společné kampaně obou institucí Za poznáním lidové kultury 
Uherskohradišťska v nákladu 11 000 ks. 

V prosinci společnost připravila, vytiskla a rozeslala vlastní PF. 
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Park Rochus byl zařazen do tištěného turistického průvodce Objevte Uherské Hradiště, jehož 
součástí je i krátký videospot o Muzeu v přírodě Rochus, který lze přehrát prostřednictvím QR 
kódu na smartphonech. 

Samostatná reklama Muzea v přírodě Rochus je také otištěna v Moravia magazínu SLOVÁCKO 
vydávaném společností m-ARK. Materiál je zaměřen na nejatraktivnější turistické cíle na 
Slovácku. 

Informace o Muzeu v přírodě Rochus nebo parku jsou v některých tiskovinách Centrály 
cestovního ruchu východní Moravy – např. Cyklomapa Východní Moravy, informační brožura 
Východní Morava v lidové tradici ad. 

V letních měsících byla ve spolupráci se slováckým týdeníkem DOBRÝ DEN s Kurýrem 
pravidelně otiskována reklama (podval) s pozvánkou do nově otevřeného muzea v přírodě. 

Nadace SYNOT v rámci spolupráce s Park Rochus, o.p.s., poskytla v rámci kampaně přibližně 600 
voucherů pro rodiny s dětmi opravňujících k návštěvě muzea. 

Před každou akcí pro veřejnost je připravován grafický plakát ve formátu A2, který je v počtu 
100 – 160 ks vylepován na reklamních plochách společnosti BEL v Uherském Hradišti i v jeho 
aglomeraci, u větších akcí pak v celém bývalém okrese Uherské Hradiště. Pro akce Řemeslo má 
zlaté dno a Adventní čas, je tady zas jsme nechali vyrobit samostatný velkoplošný banner 
umístěný vždy 1 měsíc před akcí na reklamní ploše Klubu kultury na Masarykově náměstí a před 
kinem Hvězda. 

 

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. 2016 označilo tento profil jako 
To se mi líbí 1305 uživatelů. V roce 2016 byl založen také samostatný profil v síti Twitter.  

Společnost dále využívá bezplatné webové aplikace turistického ruchu, na kterých zveřejňuje 
informace o muzeu nebo o svých akcích – např. web Centrály cestovního ruchu východní 
Moravy, Kudy z nudy, webová aplikace Moravia magazínu Slovácko ad. Informace o muzeu 
v přírodě byly zaslány a následně zeditovány i na www stranách Asociace muzeí a galerií České 
republiky. Pravidelně jsou aktuální informace zveřejňovány na stranách České národopisné 
společnosti. V rámci možností byly korigovány informace na serverech mapy.cz a Google Maps.   

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.  

V řídícím výboru spolku zastupuje společnost Martin Rezek. Zúčastnil se proto následujících 
jednání tohoto orgánu: 27. 1. 2016 ve Vsetíně, 24. 2. 2016 ve Zlíně, 26. 4. 2016 ve Zlíně, 13. 9. 
2016 ve Vsetíně, 2. 11. 2016 ve Vsetíně. 

Martin Rezek společnost dále zastupoval na těchto jednáních a akcích Lísky: 

12. 2. 2016 – vyhodnocení osvětových kampaní v roce 2015  

21. 6. 2016 – 19. členská schůze Lísky ve Zlíně 

13. 11. 2016 – XIV. Krajská konference EVVO ve Zlíně 

9. 12. 2016 – 20. členská schůze Lísky na hájence ve Vsetíně – Semetíně 

V roce 2016 bylo spolkem Líska realizováno několik osvětových kampaní. Park Rochus, o.p.s., se 
aktivně zapojila do těchto: 

Ptáci – žijí tady s námi (garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při Středisku volného času 
Klubko Staré Město) 1. - 30. 4. 2016. 

Stromy a my (garant: Park Rochus, o.p.s.) – od 15. 9. do 31. 10. 2016. Cílem kampaně bylo 
podnítit zájem o stromy, vysvětlit a zdůraznit jejich význam jak ve volné přírodě, tak ve městech. 
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 2. května 2016 na Krajském úřadě Zlínského kraje. Titul 
byl oceněným mistrům předán 22. září 2016 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. 
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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 pro 
muzea v přírodě. 

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. 

 
Dne 26. února 2016 se v Hlinsku uskutečnila Valná hromada ČSMP. Jednání, které organizačně 
zajišťoval Soubor lidových staveb Vysočina, se zúčastnil ředitel společnosti Jan Blahůšek 
společně s odborným pracovníkem Janem Káčerem. 
 
Akce Park Rochus, o.p.s., byly zařazeny do společného programového informačního letáku ČSMP. 
 
Od srpna do října byla ve správní budově Muzea v přírodě Rochus instalována výstava ČSMP 
věnovaná významu muzeí v přírodě. 
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6.4 Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) 

Pravidelné konference Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) se konají ve dvouletých 
intervalech. Po jednáních v Německu v roce 2013 a v Norsku v roce 2015, kterých se za 
společnost zúčastnil ředitel Jan Blahůšek, je nejbližší zasedání plánováno na srpen roku 2017.  
Uskuteční se ve Velké Británii.  

Jednou z podmínek přihlášky k řádnému členství v AEOM je účast na minimálně dvou po sobě 
jdoucích konferencích. Tuto podmínku svou účastí ředitel společnosti již splnil. V roce 2017 
proto bude podána žádost o řádné členství, díky kterému bude možné 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 byl v roce 2016 jmenován 1. místopředsedou Národní rady pro tradiční 
lidovou kulturu, která je poradním orgánem ministra kultury. Dne 15. 6. a 24. 11. 2016 se na 
Ministerstvu kultury zúčastnil jednání této rady. 

Ředitel byl v roce 2016 také členem Komise Rady Zlínského kraje pro environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu a členem komise Zlínského kraje pro posouzení návrhů na udělení titulu Lidová 
stavba roku Zlínského kraje.  

Ve dnech 10. – 11. 5. 2016 se v Muzeu v přírodě Rochus uskutečnila odborná konference 
Prezentace venkovského stavitelství v muzeích v přírodě a muzejních expozicích. Spolupořadateli 
byly organizace Park Rochus, o.p.s., Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Komise pro lidové 
stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konference Prezentace venkovského stavitelství v muzeích v přírodě a muzejních expozicích 

 

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

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti dle metodiky ČSÚ v roce 2016 byl 4,5. 

 

Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2016 – hlavní pracovní poměr: 

 

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 rodičovská 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 do 28. 2. 2016 

Od 1. 3. 2016 úvazek 1,0 

 

 

V období od května 2016 do října 2016 bylo zaměstnáno formou dohody o pracovní činnosti 
11 osob na pozici průvodce/průvodkyně, jejichž odpracovaná doba celkem činila 2.185 hodin, 
což v úhrnu odpovídá 1,0 úvazku. 

 

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

V roce 2016 nebyla provedena žádná změna zakládací smlouvy ani statutu společnosti.  

Správní rada společnosti na svém zasedání konaném dne 4. 6. 2014 svým usnesením 
č. 6/2014/6/SR v souladu s ust. § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, schválila, 
že se Park Rochus, o.p.s., bude i nadále řídit zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech ve znění pozdějších předpisů. 

Do veřejného rejstříku byly zaneseny změny údajů u členů dozorčí a správní rady, ve 
stanoveném termínu správní radou byla ke zveřejnění v rejstříku zaslána výroční zpráva 
společnosti za rok 2015, která byla schválena usnesením správní rady č. 2/2016/4/SR.  
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2016 

 

 ROZVAHA K 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

 

 

                          číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu  

Ozn. AKTIVA                  

                          řádku účetního období dni účetního období 

                                                

a b c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek 
celkem 

Součet A.I. až A.IV. 1 34 262   34 359     

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem     2 1 558   1 692     

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem         3 35 011   36 076     

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem       4               

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   5 -2 307   -3 409     

B. Krátkodobý majetek 
celkem 

Součet B.I. až B.IV. 6 1 352   2 812     

B. I. Zásoby celkem               7 44   83     

B. II. Pohledávky celkem             8 487   44     

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem       9 783   2 644     

B. IV. Jiná aktiva celkem             10 38   41     

    Aktiva celkem   Součet A. až B. 11 35 614   37 171     

                          číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu 

Ozn. PASIVA                  

                          řádku účetního období dni účetního období 

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 35 196   36 731     

A. I. Jmění celkem                 13 35 089   37 138     

A. II. Výsledek hospodaření celkem         14 107   -407     

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 418   440     

B. I. Rezervy celkem               16               

B. II. Dlouhodobé závazky celkem         17               

B. III. Krátkodobé závazky celkem         18 383   276     

B. IV. Jiná pasiva celkem             19 35   164     

    Pasiva celkem Součet A. až B. 20 35 614   37 171     
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

 

      Činnosti 
Ozn. Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem 

    řádku       
      5 6 7 

A. Náklady 1       

            

I. Spotřebované nákupy 2 1 627 5 1 632 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 2   2 

III. Osobní náklady celkem 4 2 481   2 481 

IV. Daně a poplatky celkem 5 2   2 

V. Ostatní náklady celkem 6 46   46 

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

7 1 701   1 701 

VII. Poskytnuté příspěvky 8 6   6 

VIII. Daň z příjmů 9       

  Náklady celkem 10 5 865 5 5 870 

B. Výnosy 11       

            

I. Provozní dotace 12 1 324  1 324 

II. Přijaté příspěvky 13 3 091  3 091 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 152 9 161 

IV. Ostatní výnosy 15 887   887 

V. Tržby z prodeje majetku 16      

  Výnosy celkem 17 5 454 9 5 463 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -411 4 -407 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -411 4 -407 

 

 

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2016 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016. 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016  

 

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

Dlouhodobý nehmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2016 v hodnotě 1.692 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek          815 tis. Kč 
  
Dlouhodobý nehmotný majetek přírůstek v roce 2016 134 tis. Kč 
- pořízený drobný dlouhodobý nehmotný majetek 80 tis. Kč 
- vyřazeno v roce 2016 0 tis. Kč 
  
Dlouhodobý hmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2016 v hodnotě 36.076 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM – výstavba Muzea v přírodě Rochus 32.528 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.137 tis. Kč 
- z toho pozemky 1.020 tis. Kč 
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované) 647 tis. Kč 
- z toho samostatné movité věci a soubory SMV 630 tis. Kč 
  
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2016 1.065 tis. Kč 
- z toho stavby Muzea v přírodě Rochus 208 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 403 tis. Kč 
- z toho hmotné movité věci a jejich soubory 166 tis. Kč 
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované) 175 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM  102 tis. Kč 

 

- z toho zálohy na dlouhodobý majetek 12 tis. Kč 
                
 
Nákup tohoto majetku byl financován především z finančních darů Nadace SYNOT.  
 
Oprávky k dlouhodobému majetku byly v roce 2016 v hodnotě 1.102 tis. Kč 
- z toho odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 619 tis. Kč 
- z toho jednorázové odpisy drobného dlouhodobého majetku 483 tis. Kč 
  
Krátkodobé pohledávky ke dni 31. 12. 2016 44 tis. Kč 
- z toho odběratelé 608 tis. Kč 
- z toho opravné položky k pohledávkám (za odběrateli v insolvenci) -599 tis. Kč 
- z toho nároky na dotace ze státního rozpočtu 29 tis. Kč 
 

 

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

Vlastní jmění 34.292 tis. Kč 
Fondy 2.846 tis. Kč 
Krátkodobé závazky 276 tis. Kč 
- z toho závazky k dodavatelům (faktury se splatností v roce 2017) 72 tis. Kč 
- z toho závazky k zaměstnancům (z titulu mezd za období prosinec 2016) 111 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: 5.354 tis. Kč 
Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti: 511 tis. Kč 
Náklady na plnění doplňkových činností: 5 tis. Kč 
  
Náklady celkem: 5.870 tis. Kč 
 
Z toho nejvýznamnější položky jsou: 
- osobní náklady na zaměstnance 2.481 tis. Kč 
 - z toho hrubé mzdy a zákonné odvody 2.445 tis. Kč 

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

 
787 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.) 

 
 

773 tis. Kč 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1.102 tis. Kč 
 - z toho odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 216 tis. Kč 
- opravy a udržování 143 tis. Kč 
 - z toho udržování přírodního areálu Park Rochus 53 tis. Kč 
  

Výnosy 

Nejvýznamnějšími položkami jsou: 
 
1. Přijaté příspěvky a dary 3.091 tis. Kč 
- z toho nadační příspěvek Nadace SYNOT 3 089 tis. Kč 
  
2. Provozní dotace 1 324 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště 897 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Zlínského kraje na vzdělávací akce 68 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí na projekt 
Společně k udržitelnému rozvoji II. 

 
359 tis. Kč 

  
3. Tržby za vlastní výkony a zboží 161 tis. Kč 
- z toho služby (vstupné do muzea v přírodě a na akce pro veřejnost, 
     osvětové kampaně, přednášky a prezentace) 

 
137 tis. Kč 

  
4. Smluvní pokuty 239 tis. Kč 
  
5. Jiné ostatní výnosy - snížení vlastního jmění o odpisy 648 tis. Kč 
  
Výnosy celkem: 5 463 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. 2016 v celkové výši 34.292 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. 2016 ve výši 31.617 tis. Kč. Na účet vlastního jmění byla 
zaúčtována částka ve výši 3.295 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 2016 v celkové výši 619 tis. Kč. 

Fondy 

K 1. 1. 2016 tvořila nejvýznamnější část fondů nevyčerpaná část finančního daru od Nadace 
SYNOT obdrženého v roce 2015. Tato nevyčerpaná část byla k 1. 1. 2016 ve výši 3.167 tis. Kč. 
Převážná část tohoto daru ve výši 3.136 tis. Kč byla využita na úhradu provozních nákladů 
a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2016. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2016 
byl 31 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 2017.  

V roce 2016 společnost Park Rochus, o.p.s., obdržela nadační příspěvek Nadace Synot v celkové 
výši 3.000 tis. Kč. Jelikož z tohoto daru byla na náklady a výdaje na investice v roce 2016 využita 
pouze část (605 tis. Kč), zůstatek tohoto daru ve výši 2.395 tis. Kč byl zaúčtován ve prospěch 
fondů a je součástí jeho konečného zůstatku ke dni 31. 12. 2016. 

Dále je součástí fondů ke dni 31. 12. 2016 rezervní fond vytvořený z kladného výsledku 
hospodaření roku 2014 a 2015 ve výši 407 tis. Kč. 

Dále jsou součástí fondů drobné zůstatky obdržených darů a dotací na zásoby nespotřebované 
do 31. 12. 2016 

Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2016 byl ve výši 2.846 tis. Kč. 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2016 

Společnost vykázala za rok 2016 hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši -407 tis. Kč. Z toho 
hospodářský výsledek vytvořený v rámci hlavní činnosti byl ve výši -411 tis. Kč a hospodářský 
výsledek vytvořený v rámci hospodářské činnosti byl ve výši +4 tis. Kč. 

V rámci svých obecně prospěšných služeb společnost v roce 2016 pořizovala majetek zejména 
za účelem výstavby a provozu Muzea v přírodě Rochus, tj. zejména pořizovala stavby Muzea 
v přírodě Rochus a sbírkové předměty, které v muzeu slouží nebo budou sloužit jako exponáty. 

Krátkodobé závazky evidované ke dni 31. 12. 2016 v celkové výši 276 tis. Kč jsou tvořeny 
zejména závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního zabezpečení 
a  finančnímu úřadu z titulu zaúčtovaných mezd za období prosinec 2016 a závazky 
z neuhrazených faktur přijatých v roce 2016 se splatností v roce 2017. 



 Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2016  
  

38

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2016 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 2016 auditorem. Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353) 
vydaném dne 23. 5. 2017 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 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva nezávislého auditora je 
uložena v archivu společnosti. 
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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. 
 
 

Správní rada jednala v průběhu roku 2015 v těchto termínech: 7. ledna 2016 (elektronické 
hlasování), 23. března 2016 (elektronické hlasování), 6. května 2016 (elektronické hlasování), 
1. června 2016, 4. července 2016 (elektronické hlasování), 15. července 2016 (elektronické 
hlasování), 26. října 2016, 16. prosince 2016 (elektronické hlasování). 
 

Ing. Stanislav Blaha předseda správní rady 

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 

den zániku členství a funkce: 21. srpna 2016 

den vzniku členství: 22. srpna 2016 

Ing. Jan Adam člen správní rady 

den vzniku členství: 1. června 2015 

den zániku členství: 16. června 2016 

PhDr. Ivo Frolec člen správní rady 

den vzniku členství: 19. června 2015 

Ing. arch. Aleš Holý člen správní rady 

den vzniku členství: 13. srpna 2013 

den zániku členství: 13. srpna 2016  

den vzniku členství: 14. srpna 2016 

Ing. Jana Hubená členka správní rady 

den vzniku členství: 2. srpna 2016 

Ing. Radek Chybík člen správní rady 

den vzniku členství: 25. listopadu 2015 

Mgr. Přemysl Janík člen správní rady 

den vzniku členství: 21. srpna 2013 

den zániku členství: 21. srpna 2016 

den vzniku členství: 22. srpna 2016 

Irena Stodoláková 

 

členka správní rady 

den vzniku členství: 19. června 2015 

Ing. Jaroslav Zemánek člen správní rady  

den vzniku členství: 19. června 2015 
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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: 1. června 2016, 
26. října 2016, 6. prosince 2016 (elektronické hlasování). 
 
 

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 

den zániku členství a funkce: 21. srpna 2016 

den vzniku členství: 22. srpna 2016 

Ing. Vladimír Moštěk místopředseda dozorčí rady 

den vzniku členství: 13. srpna 2013 

den vzniku funkce: 17. září 2013 

den zániku členství a funkce: 13. srpna 2016 

den vzniku členství: 14. srpna 2016 

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 

JUDr. Dana Šilhavíková členka dozorčí rady 

den vzniku členství: 6. října 2015 

Bc. Milan Zedník člen dozorčí rady 

den vzniku členství: 21. srpna 2013 

den zániku členství: 21. srpna 2016 

den vzniku členství: 22. srpna 2016 
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C 

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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Projekty Řemeslo má zlaté dno a Adventní čas, je tady zas byly podpořeny z Programu na podporu 
kulturních aktivit a akcí Zlínského kraje. 

Projekt Z pole až na talíř byl podpořen z programu Podpora ekologických aktivit v kraji.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

Za partnerství v oblasti EVVO děkujeme sdružení Líska, z. s. 

 

 

 

 

 

 

Za úzkou spolupráci a propagaci akcí Park Rochus, o.p.s., si zaslouží upřímné poděkování Region 
Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. 
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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 
 Klub kultury Uherské Hradiště 
 DDM Šikula Uherské Hradiště, p. o. a 

jeho Přírodovědné centrum TRNKA 
 Centrum ekologické výchovy Žabka 

při Středisku volného času Klubko 
Staré Město 

 Junák – český skaut, středisko 
Psohlavci Uherské Hradiště, z. s. 

 Školní hospodářství, s.r.o., Staré 
Město 

 Městské informační centrum 
v Uherském Hradišti 

 Klub přátel ICM, z. s. 
 EDUHA, s.r.o. 
 TRIFID KP, s.r.o. 
 Český svaz muzeí v přírodě 
 CIFRA, z. s. 
 Mařaťané, z. s. 
 Dětský folklorní soubor Hradišťánek 
 Dětský folklorní soubor Omladinka 
 Ing. Ivana Šáchová, 30.osm s.r.o. 
 Ing. Amálie Bezděková, 30.osm s.r.o. 
 Ing. Ivan Kučera  
 Hana Možíšková 
 Jaroslav Moudřík, AGMOPOL s. r. o. 
 Bc. Zuzana Čevelová 
 Libor Habarta, občanské sdružení 

Kunovjan, z. s. 
 Ing. Alena Vránová, Atelier List 
 prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. 
 Ing. Petr Skřivánek 
 Ing. arch. Edita Vlčková 

 Jan Pijáček 
 PhDr. Dana Daňová 
 RNDr. Ivan Marek 
 Ing. Roman Šibl, JVM-RPIC Zlín 
 František Hrňa 
 Miloslav Hrdý 
 Zdeněk Kroča 
 Jan Vydlák 
 Ivo Kaňovský 
 Milan Vaculík 
 Renata Polišenská 
 Lenka Durďáková 
 Mgr. Ivana Zůbková 
 Ing. Jaroslava Krmela Vacková 
 Pavel Pavlíček, GAN a.s. 
 RNDr. Jaroslav Bičan 
 Ing. Miroslava Gajdošová 
 Ing. Karel Lecián 
 Mgr. Miroslava Voltemarová 
 Ing. Bronislava Struhelková 
 Ing. Václav Škrabal 
 Ing. Jakub Talák 
 Ing. Rostislav Novosad 
 Ing. Petra Zemánková 
 Ing. Iva Mošťková 
 Ing. Dana Stojnová 
 Ing. Josef Hříbek 
 PhDr. Věra Kovářů 
 PhDr. Romana Habartová 
 Ing. Jaroslav Hrabec 
 Petr Pavelčík 
 RNDr. Dagmar Zábranská  
 Mgr. Yvona Koutná 
 Albert Gottwald 
 Jiří Sviečka 
 Ludmila Štefánková 
 Pavel Smělík 
 Ing. Antonín Zpěvák 
 Mgr. Irena Pořízková 
 Radomír Kubíček 
 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 prošli pracovním rokem 2016. 

Úspěšně jsme v něm dokončili první etapu Muzea v přírodě Rochus a v neděli 1. 5. 2016 expozici 

slavnostně otevřeli veřejnosti. Po více než tři čtvrtě století se tak podařilo realizovat záměr 

založit muzeum v přírodě na území města Uherské Hradiště. Poprvé ho v roce 1940 představil 

tehdejší vědecký pracovník Slováckého muzea a pozdější zakladatel brněnského univerzitního 

etnologického pracoviště Antonín Václavík. Je pro nás ctí, že můžeme kráčet v jeho stopách. 

Díky spolupráci s řadou odborníků, zkušených profesionálů i nadšených dobrovolníků se v roce 

2016 takřka v rekordním čase podařilo zrealizovat instalace expozic a přitom také zabezpečit 

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

terénních výzkumů i prospěšných managementových zásahů v území. Velkou radostí bylo 

spolupořádání prvního ročníku letního příměstského tábora U tetičky na dědině, který se těšil 

neobyčejnému zájmu zúčastněných dětí a snad i napomohl vytvořit v jejich srdcích vztah 

k lidovým tradicím a ukázat cestu ke kořenům naší kultury.  

Jsme si vědomi velké zodpovědnosti za přírodní areál Park Rochus i za všechna uskutečněná 

rozhodnutí při jeho správě, která mají směřovat k optimálnímu rozvoji této lokality. Proto si 

velmi vážíme podpory a spolupráce všech, 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 2016 dosaženo.  

Děkujeme! 
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Schváleno správní radou společnosti dne 7. června 2017. 
 


