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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 slouží obyvatelům i návštěvníkům města a s ohledem na ochranu
zdejší přírody a krajiny nabízí 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.
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POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI
Posláním společnosti Park Rochus, o.p.s., je příprava, realizace a správa přírodního, kulturněnaučného, 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 kulturněhistorických, 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 volnočasových, vzdělávacích,
kulturních a turistických služeb v Uherském Hradišti.

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017

4

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 2017
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 2017 bylo spásáno území o celkové výměře 18,9 ha. V k. ú. Mařatice mezi
tzv. Stezkou pokladnic Slovácka a příjezdovou komunikací do Muzea přibyla nová pastevní
plocha o velikosti 1,3 ha.
Pastvu realizují dva soukromé subjekty: Bc. Zuzana Čevelová – Ekofarma Jarošov (v roce 2017
obhospodařovala 8 ha plochy) a Agmopol s.r.o. (v roce 2017 obhospodařovala 10,9 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 2017 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 společností Bednář UH, s.r.o.
V březnu byla v mařatické aleji provedena údržba, která spočívala v odstranění náletových
křovin, jejich štěpkování nebo nakrácení na palivové dřevo a vyfrézování pařezů. V sadu starých
odrůd byla pořezána a odvezena větší část dřeva.
V zimních měsících bylo, především před veřejnými akcemi, prováděno odhrnování sněhu na
příjezdové komunikaci do Muzea v přírodě Rochus a také hlavní cesty v areálu muzea.
Odhrnování prováděla společnost Bednář UH, s.r.o.
V areálu muzea byla v jarních měsících přibližně na polovině plochy realizována podsadba
trávníků, následně bylo provedeno hnojení. V průběhu roku byl pak trávník průběžně sečen.
V první polovině dubna bylo do areálu muzea a do jeho okolí umístěno 18 ks laviček. Dřevo na
výrobu laviček bylo darováno Městem Uherské Hradiště a samotnou výrobu provedl pan Jiří
Machaníček.
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 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.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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1.2 Výsadby a sadové expozice
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.
Před expozičním objektem z Boršic bylo dokončeno oplocení předzahrádky, do níž byla
navezena ornice a následně vysázeny trvalky a léčivé byliny. V muzeu byla také osázena obě
políčka: na políčku za stodolou bylo vysázeno obilí, kukuřice a slunečnice. Na políčku nad
stodolou pak obilí, brambory, cibule, česnek, okurky, dýně, rajčata, řepa aj. V srpnu byly obě
plochy po sklizni zaorány, na konci listopadu na nich byla provedena hluboká orba. Do vinice,
která byla v muzeu založena v roce 2015, byly podsazeny nové sazenice na místo uhynulých.
Jednalo se o 10 ks odrůdy Sylván zelený a 10 ks odrůdy Frankovka. V rámci akce Den otevřených
dveří bylo v areálu muzea v přírodě vysázeno 10 ks keřů lísky. Při akci Stromy pro Rochus
proběhlo již tradičně sázení stromů s veřejností. V jeřábové aleji byly vysázeny 4 ks sazenice
jeřábů (Sorbus aucuparia "Moravica"). Dále byly v rámci této akce v areálu muzea v přírodě
vysázeny: hrušeň Konference, jabloň Jadernička moravská a dva stromy třešně Napoleonovy.

Výsadby v areálu s veřejností při akci Stromy pro Rochus

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. V této souvislosti bylo nutné
připravit odpovídající návrhy geometrických plánů.
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2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS
2.1 Realizace expozic muzea v přírodě
V dubnu roku 2017 byly provedeny drobné opravy venkovních fasád expozičních objektů
v muzeu v přírodě. Šlo především o zapravení šambrán u štítových oken expozičního objektu
z Tučap. Podřezání fasády při patě stavby a následné její dotažení a nalíčení bílou barvou
a odstínem vídeňské šedi. Fasáda na severní straně objektu u kamenného náspí byla nejvíce
poškozena a uvažovalo se o osazení okapu na tuto stranu střechy. Zapraveny byly i otluky v okolí
vstupních dveří do objektu. U expozičního objektu z Veletin byly opraveny drobné praskliny
v hranách stavby a otluky v okolí vstupních dveří a oken. Následně byl celý objekt přelíčen
vápenným mlékem a doplněn modrým podrovnáním, které bylo již místy smyto. Opravy
provedla společnost Hliněný dům pod vedením Marka Vlčka. Následkem povětrnostních
podmínek bylo nutné v průběhu roku opravovat i krytiny střech všech expozičních objektů.
Transfer stodůlky z Hradčovic
V roce 2015 nabídl pan František Zemek z Hradčovic společnosti Park Rochus, o.p.s., darem
malou zemědělskou stavbu – seník, která stála v zahradě jeho domu a léta neměla využití. Po
obhlídce objektu na stávajícím místě byl objekt zaměřen Ing. arch. Editou Vlčkovou. V průběhu
roku 2016 společnost hledala finanční možnosti, jak uskutečnit transfer do areálu Muzea
v přírodě Rochus. Otázku financování pomohla vyřešit Nadace SYNOT, která na přesun stodůlky
poskytla finanční prostředky. Z prvního vypsaného výběrového řízení na realizátora transferu
objektu, které proběhlo ještě v roce 2016 a které pro Park Rochus, o.p.s., realizovala společnost
SYNOT REAL ESTATE, k. s., bohužel nevzešel vítěz. Řízení bylo proto znovu vyhlášeno na začátku
roku 2017. Vítězem se stala společnost TESLICE CZ s.r.o.
Objekt je menším roubeným seníkem obdélného půdorysu, se sedlovou střechou s vikýřem. Byl
postaven v obci Hradčovice v humně domu čp. 41, který je zhruba ve středu návsi. Datace vzniku
objektu je dána vročením na jedné z desek stavby s vyrytým letopočtem 1904. Vstup do objektu
umožňují spodní a horní dvířka, umístěná mírně vlevo od osy delší strany. Půdorysný rozměr
stodůlky, důmyslně zvednuté na kamenných patkách, aby v ní seno mohlo dobře větrat, je 7,5 m
x 5,7 m, výška okapu od země se pohybuje kolem 3,3 m, hřeben je ve výšce do 5 m nad terénem.
Vevnitř je jeden nedělený prostor s pohledem do krovu. Roubený seník má rámovou konstrukci
z dubového dřeva, sestávající ze dvou podélných prahů osazených na kamenných patkách, třech
příčných prahů z trámů (dva v krajích a prostřední podpírající podlahu z podélně položených
fošen – cca 50 cm nad zemí). V příčných pražcích jsou tesařsky osazeny čtyři nárožní sloupky,
další dva jsou osazeny proti sobě přibližně vprostřed délky podélných prahů a jeden o něco
menší uzavírá pole s dveřmi a vikýřem. Sloupky jsou shora sepnuty na delších stranách
pozednicemi a v kratším směru jsou přes pozednice osazeny tři vazné trámy. Stěny jsou v rozích
ztuženy šikmými vzpěrami dole a pásky začepovanými na rybinu do sloupků i pozednic. V těchto
sloupcích jsou v rýhách uprostřed zasunuty desky tvořící vlastní stěny seníku. Ty jsou dále
fixovány vnějšími polovičními sloupky. Krov sestává z osmi polí krokví, s hambálky
a zavětrováním v protilehlých rozích. Vikýř se sedlovou stříškou nesou 2 sloupky osedlané na
pozednici, která tak tvoří práh horních dvířek. Horní otvor má šířku 90 cm a výšku 108 cm,
spodní otvor šířku 103 cm a výšku 116 cm. V obou jsou osazená ven otevíraná svlaková dvířka,
pravá, svisle deštěná. Spodní dvířka mají zevnitř namontovaný kovaný zámek – tzv. myšák, horní
se zavírají z venku kovaným kolíkem na řetízku usazeného v zárubni do očka ve dveřním křídle.
Oba štíty, včetně štítu vikýře jsou rovněž svisle deštěné. Mezi deskami jsou stejně jako
u obvodových stěn a podlahy vynechány mezery pro větrání vloženého sena. Střecha je pokryta
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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tenkou dvoudrážkovou pálenou taškou světle červené barvy s přesahem asi 50 cm vepředu a 30
cm vzadu.
V průběhu května 2017 proběhla demontáž stavby v Hradčovicích, kdy byla prvně sejmuta
střešní krytina a napaletována. Vikýř byl demontován v celku, stejně tak i krokve. Následně byly
demontovány spínací horní pozednice, vytaženy deskové výplně a začepované sloupky
konstrukce. Podélné prahy a spodní fošny byly v natolik špatném stavu, že bylo rozhodnuto
o náhradě za nové. Nový objekt je situován do horní části muzea nad již založený malý ukázkový
vinohrad. Po terénních úpravách byly osazeny kamenné pásy, na kterých leží tři nové otesané
podélné dubové prahy. Do těch jsou načepovány otesané čtyři příčné prahy, do kterých se
postupně načepovaly sloupky konstrukce objektu. Stavba začala konstrukcí zadní a čelní strany
i s deštěním, postupně přibyly štítové strany objektu a byly znovu svázány horními pozednicemi.
Na příčné prahy byly položeny dubové fošny, které tvoří deštěnou podlahu uvnitř objektu. Fošny
nebyly z důvodu vzdušnosti a větrání kladeny natěsno. Takto připravený základ stodůlky čekal
na usazení krovové části. Některé konce krokví byly uhnilé, proto bylo přistoupeno k načepování
nových koncovek těchto krokví s ohledem na zachování co největšího množství původního
materiálu. Po osazení krokví a laťování byl usazen vikýř a oplechováno úžlabí. Původní pálená
krytina objektu byla místy porozbíjená. Aby byla celá plocha střechy pokryta stejnou taškou,
bylo nutné doplnit krytinu odjinud. Realizátorovi stavby s tímto úkolem pomohli pracovníci
společnosti, kteří měli vytipované lokality se stejnou krytinou, která byla k dispozici. Potřebné
množství krytiny dodal Tomáš Kubina z Traplic z právě bourané kolny. Střecha tak dostala
přirozenou patinu a jednotný vzhled. Okolní terén byl upraven a osazen novou trávou.
Již v létě 2017 stavba sloužila svému původnímu účelu, neboť do ní byla uložena první část
usušeného sena pro zvířata chovaná v Muzeu v přírodě Rochus.

Realizace transferu stodůlky z Hradčovic v Muzeu v přírodě Rochus
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Usazení klátových úlů
Na konci dubna 2017 byly do horní části areálu muzea v přírodě, v blízkosti políček
a ukázkového vinohradu, instalovány dva klátové úly. Ty společnost získala v roce 2012 od Aleše
Pipala z Míkovic, následně byly odborně zkonzervovány ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti. Usazení úlů v muzejní expozici předcházelo studium archivních fotografií
hospodářských objektů a dodatečný výzkum v terénu. Na základě výzkumu bylo rozhodnuto
o umístění úlů do dřevěného rámu krytého stříškou ze slaměných došků. Terén, kde jsou úly
usazeny, byl upraven a osazen kamenným soklem, na který byl následně instalován dřevěný rám
z dílny Pavla Smělíka z Kostelan nad Moravou. Krytí doškovou krytinou zajistil František Pavlica
z Hroznové Lhoty. Klátové úly vhodně doplňují areál ukázkové vinice i políček a nabízejí
možnost porovnat tento starší typ se současnými funkčními nedaleko umístěnými úly
nástavkovými.

Klátové úly umístěné v expozici Muzea v přírodě Rochus

Stavební obnova dřevěných vrat sloupkové stodoly z Břestku
Díky podpoře Zlínského kraje bylo možné realizovat obnovu dřevěných vrat sloupkové stodoly
z Břestku, která je jednou z expozičních staveb Muzea v přírodě Rochus. Vrata stodoly z Břestku,
kterou jsme do našeho muzea přenesli v roce 2012, byla na hranici své životnosti. Objekt stodoly
je příležitostně využíván jako vstup do areálu Muzea v přírodě Rochus. Jeho jedna strana
s dvoukřídlými vraty tvoří spolu s plotem hranici areálu a současný technický stav vrat
nesplňoval potřebné podmínky pro zabezpečení objektu. Nejpatrnější závady byly viditelné
v deskové výplni, která zespod uhnívala a vznikaly tak velké mezery mezi zemí a vraty, kudy
bylo možné do objektu vniknout, ale také praskáním a vylamováním starších desek v horní části
vrat. Vlivem velkého větru na začátku roku 2017 došlo ke zlomení dubového čepového sloupku
v nejužším místě (v horním čepu osy), ve kterém se křídlo vrat otáčí. Pro správnou funkčnost
zavírání byla nutná kompletní výměna dřevěné konstrukce obou křídel vrat stodoly ve vnitřní
části areálu a výměna deskové výplně vnějších vrat a zkorodovaných kovaných prvků, které
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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vrata doplňují (čepy, kolíky, osy, závlačky). Ve spolupráci s Pavlem Smělíkem z Kostelan nad
Moravou se podařilo instalovat vrata nová.
Rekonstrukce byla provedena z ručně otesaného dubového dřeva, ze kterého byly vyrobeny
svislé osy – čepy křídel vrat a vodorovné zavětrovací trámy. Dubová kulatina byla opracována
ručně širokou tesařskou sekerou a vydlabaly se do ní čepy na vodorovné trámky a zavětrování.
Začepování těchto trámů je zajištěno dubovými klíny a kolíky, které procházejí ve spojích čepu.
Následně byla tato celá dřevěná konstrukce osazena kovářskými prvky: na spodu ocelovým
trnem a skruží proti rozštípnutí dřevěného hranolu. Horní část hranolu byla doplněna skruží,
která je upevněna do konstrukce stavby, v níž se osa vrat volně otáčí. Celá tato konstrukce
jednotlivých křídel vrat pak byla osazena na své místo v konstrukci stavby stodoly. Ve spodní
části je hladké otáčení zajištěno kamenným ložem s vyvrtanou drážkou. Po osazení obou
konstrukcí křídel vrat proběhlo jejich zadeštění. To bylo provedeno z širokých modřínových
desek, které byly povrchově opracovány drátkováním pro zvýraznění struktury dřeva. Desky
jsou dost široké a byly přibíjeny těsně vedle sebe až k poslední desce. Ta se musela pro finalizaci
podle potřeby zúžit. Po zkoušce přiléhavosti obou křídel vrat byla osazena dřevěná vzpěra, která
drží obě křídla vrat u sebe z vnitřní strany konstrukce. Navíc slouží k osazení důmyslného
uzavírání křídel k sobě pomocí kovaných oček, které jsou v této příčce osazeny a procházejí přes
desky ven. V nich je pak umístěn visací zámek nebo řetěz k uzamykání objektu.
Opravou konstrukce vrat se zlepšilo zabezpečení tohoto příležitostného vstupu i jeho
uzamykání. Navíc má nová desková výplň na vnějších vratech lepší bytelnost proti vniknutí do
objektu.

Vrata stodoly po rekonstrukci

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Osazení okapu nad přístupovou částí objektu z Tučap
Na přelomu měsíce listopadu a prosince 2017 bylo dohodnuto osazení okapu na severní straně
střechy domu z Tučap. Osazení proběhlo v důsledku stékající a odkapávané dešťové vody ze
střechy přímo na kamenný okapový chodník a schody u objektu. Odtud se pak šířila vlhkost do
venkovní fasády objektu, při větším větru navíc stékala dešťová voda přímo na fasádu
a poškozovala ji. Pro dosažení vyšší vizuální autentičnosti byla získána a osazena starší, již
použitá, úžlabí plechového okapu. Jejich vyústění pak bylo svedeno kolenem na prodlouženou
část střechy v zadní části a odtud dále za zpevňující zídku za stavbou. Zde pracovníci společnosti
umístili pod terén odvodovou drenážní trubku, kterou se dešťová voda svedla mimo prostor
dvora objektu až na přístupovou komunikaci. Dešťová voda se tak rozlévá do travnatého porostu
v horní části muzea v přírodě. Po osazení okapu byly výsledky viditelné už při prvních deštích,
kdy celá severní strana objektu zůstala suchá.
Živá zvířata v expozicích muzea
Součástí zemědělských expozic muzea jsou živá hospodářská zvířata. V objektu z Boršic jsou
umístěny kozy a husy, v králikárně pod stodolou z Břestku jsou chováni králíci. Během léta byla
v muzeu také koťata. Všechna zvířata byla podrobena veterinární prohlídce. Péče o zvířata
a krmení vyžaduje každodenní přítomnost některého z pracovníků společnosti v muzeu.

2.1.1 Výzkum a dokumentace
V roce 2017 probíhal archivní výzkum a dokumentace zaměřená převážně na vybrané detaily
interiérů a exteriérů lidového obydlí. Výzkum byl zaměřen především na využití přírodních
materiálů (dřeva a proutí) pro stavbu plotů u expozičních objektů. Dále pak na zvoničky
dřevěných konstrukcí s možností výstavby a instalace takovéto drobné stavby v areálu muzea
v přírodě. Pracovníci se věnovali badatelské činnosti ve Státním okresním archivu v Uherském
Hradišti, kde byly dohledány historické plánové materiály pro možnou stavbu replik veřejných
budov. Pozornost byla věnovaná staré budově školy v Mařaticích a hostincům na
Uherskohradišťsku. Z přístupných dokumentů byly získány potřebné informace k původním
dispozicím hostinců ve Starém Městě, Babicích, Nedachlebicích, Mistřicích, Kudlovicích
a Jankovicích. Z těchto získaných materiálů a konzultací s etnografy z expertní skupiny byla
zadána ke zpracování studie vědecké účelové rekonstrukce objektu Kafkovy usedlosti ze Starého
Města.
Ing. arch. Edita Vlčková zprostředkovala pracovníkům společnosti schůzku s předním českým
odborníkem na větrné mlýny Ing. Janem Doubkem, se kterým byla konzultována výstavba
repliky větrného mlýna z Buchlovic v horní části muzea v přírodě. Ten doporučil určité stavební
proměny místa, kde by měla rekonstrukce vzniknout, a dodal veškeré dostupné archivní
materiály k větrnému mlýnu z Buchlovic. Následně doporučil konzultovat projektovou
dokumentaci mlýna s Ing. arch. Antonínem Závadou z Valašského Meziříčí. Po několika
konzultacích s odbornými pracovníky poskytl společnosti kompletní projektovou dokumentaci
ke stavbě větrného mlýna německého typu.
I v roce 2017 bylo provedeno stavebně technické zaměřování vybraných staveb lidové
architektury v terénu – původní zemědělské usedlosti čp. 80 v Ostrožské Lhotě. 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 plánovaných expozic muzea v přírodě.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Jeden z výkresů architektonicko-stavební dokumentace památek lidového stavitelství
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 2017 sice neproběhlo, nicméně
odborní pracovníci společnosti komunikovali s některými členy při řešení konkrétních úkolů. Na
konci roku byly všem členům rozeslány stavebně technické materiály připravované výstavby
objektu ze Starého Města a větrného mlýna z Buchlovic, které zpracovali Ing. arch. Edita Vlčková
a Ing. Petr Skřivánek.
Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu Muzea v přírodě Rochus v roce 2017:
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.
doc. 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
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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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
společnosti, a začali nabízet větší množství sbírkových předmětů do sbírkového fondu.
V lednu roku 2017 daroval společnosti dvě závěsné petrolejové lampy a tři dřevěné kuchyňské
struhadla Jan Káčer. K doplnění expozice v nadsklepním domě z Tučap slouží i funkční elektrická
trouba darovaná Annou Káčerovou. V dubnu získala společnost darem od Marie Turčinové
z Uherského Hradiště zbývající vybavení z výminku za usedlostí čp. 81 v Ostrožské Lhotě –
drobné vybavení interiéru (keramické nádoby, kropenku, věšák, několik obrázků svatých,
smaltové nádobí), dřevěné nádoby na těsto, skleněné láhve, hoblici na dřevo, zásuvkový kostn na
prádlo, troje kamna a několik kusů zemědělského nářadí (cepy, ocelový trakař, vidle a odzrňovač
kukuřice). Radek Vašinka z Hranic na Moravě nabídl společnosti do sbírek stabilní elektrický
motor, mlýnec na obilí a kotoučovou pilu na dřevo. V květnu nabídl darem do sbírek kompletní
nábytek ložnice Jan Bartoš z Prostějova, který vyklízel opravovanou usedlost v Moravském
Písku. Jedná se o dva noční stolky, dvě velké šatní skříně, komodu na prádlo a prosklenou jídelní
skříň na nádobí.
V polovině roku se na společnost obrátila Jana Krsičková s nabídkou darování předmětů ze
zemědělské usedlosti z Těmic. Usedlost poskytla bohaté rozšíření sbírkového fondu společnosti
v podobě několika desítek různých předmětů. Jednalo se o zemědělské nářadí – trakař, vidle,
srpy, cepy, hrábě, rýče, motyky, dřevěné palice, smaltové a plechové nádoby, kuchyňské příbory,
talíře, ošatky, obrázky svatých, kříže, petrolejovou lampu, řadu krojových součástek, knih, šatní
skříně, postel, lavici a kuchyňskou skříň na nádobí.
Hana Pešková z Jarošova darovala společnosti smaltovou vanu na praní prádla, elektromotor,
plechový medomet se stojanem na rámy a odvíčkovače. František Podškubka věnoval
společnosti do sbírkového fondu několik truhlářských nástrojů – pořízy, hoblíky, dláta,
nebozezy, brusný kámen na nože. Kromě nástrojů nabídl dřevěnou pračku na prádlo, litinový
drtič na řepu, dřevěný lis, sušák na ovoce, kovářské kleště, lopatu vějačku, věšák na poklice
a prací píst. Vojtěch Masařík z Buchlovic daroval do sbírek hoblici na dřevo. Sbírkový fond
doplnil v polovině roku nákup funkčního vinařského lisu s trapézovým šroubem, který bude
v muzeu v přírodě v expozici vinařství využíván pro praktické lisování hroznů, ale i jablek
a ostatního ovoce. Do sbírek byly pořízeny i dřevěné formy na máslo od Marcely Slavíkové
z Krumvíře, dvě funkční dřevěné máselnice, formy na cihly a několik bednářských nádob na
vodu.
Sbírkový fond rozšířila i Lenka Durďáková darováním dvou vlňáků a dřevěného rojáčku na
včely. Kateřina Beránková darovala společnosti starý zachovalý kabát. Josef Botek z Ostrožské
Nové Vsi věnoval do sbírek kompletní nábytek ložnice – dvě šatní skříně, dvě postele a dva noční
stolky. V závěru roku kontaktovala společnost Andrea Jenerálová z Prakšic s nabídkou daru
dřevěné truhly, několika knih, vojenského kufru, smaltované valchy a obrazu nad postel.
Celkový počet sbírkových předmětů získaných darem a nákupem v roce 2017 je 296. Dalších 30
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 provádějí údržbáři
Milan Dvorský a Michal Suchý. Evidence předmětů sbírkového fondu je zpracována
v databázovém systému BACH. Ten je využíván i pro vedení fotografického archivního fondu.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP)
V roce 2017 probíhala následná péče u obou projektů realizovaných v roce 2013:
3.1.1 Projekt Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa
V aleji probíhalo pravidelné sečení, kontrola stromů a drobná údržba chrániček kmenů.
V řádném termínu byla zaslána Průběžná provozní monitorovací zpráva za rok 2016.
3.1.2 Projekt Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus
V průběhu roku, především v letních měsících, probíhala v aleji zálivka 15 ks dubů vysázených
v roce 2016. Zálivku prováděla společnost svépomocí. Alej byla pravidelně sečena.
V řádném termínu byla zaslána Průběžná provozní monitorovací zpráva za rok 2016.
3.1.3 Příprava projektu Stromová alej jádrovým územím Evropsky významné lokality Rochus
V roce 2017 byla zpracována projektová dokumentace na výsadbu třetí stromové aleje, která by
měla být realizována v k. ú. Jarošov. Alej by měla vzniknout v prostoru od kaple sv. Rocha po
bývalý lyžařský svah. Projektovou dokumentaci včetně dendrologického posudku zpracovala
Žaneta Gabrielová z Atelieru List. Návrh projektu byl projednán správní radou společnosti.
Dokumentace bude součástí žádosti o dotaci, kterou společnost plánuje předložit po vyhlášení
konkrétní výzvy OPŽP na liniové výsadby, případně do odpovídající výzvy Programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

3.2 Regionální operační program Střední Morava (ROP Střední Morava)
V řádném termínu do konce ledna 2017 byla zpracována a předložena monitorovací zpráva za
rok 2016. V průběhu května a června byly Úřadu regionální rady ROP Střední Morava
poskytnuty doplňující informace, o něž úřad požádal.

3.3 Švýcarské fondy
Společnost ve své činnosti navázala na úspěšnou realizaci projektů Společně k udržitelnému
rozvoji a Společně k udržitelnému rozvoji II, které byly podpořeny z Programu švýcarsko-české
spolupráce. Oba projekty byly realizovány 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.
Tyto neinvestiční projekty byly zaměřeny především na vzdělávání a aktivní zapojení veřejnosti
do problematiky udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Projekt byl realizován
prostřednictvím několika vzájemně propojených klíčových aktivit: Výstupy z nich byly
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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využívány při programech i komunikaci s veřejností a se školami – např. výukové programy
Neházej věci za hlavu a Vše o včelách, informační systém sadu starých odrůd a sadu oskeruší,
virtuální prohlídka Parku Rochus, programový leták k výukovým programům, komunikace
s dobrovolníky a jejich zapojení do aktivit společnosti, ad.

3.4 Dotační programy Zlínského kraje
Společnost v roce 2017 uzavírala nebo získala podporu Zlínského kraje pro následující projekty:
3.4.1 Projekt Adventní čas, je tady zas (2016)
Dne 9. 1. 2017 byla předložena závěrečná zpráva k projektu. Jeho cílem bylo prostřednictvím
kulturní akce konané v expozičních objektech Muzea v přírodě Rochus seznámit veřejnost
s lidovými tradicemi adventního období a Vánoc. Projekt byl realizován v souladu s předloženou
žádostí i se smlouvou o poskytnutí dotace. Akce se uskutečnila ve dnech 3.–4. 12. 2016 pro
širokou veřejnost a 5.–6. 12. 2016 pro školy. Celkové náklady projektu činily 62 864,- Kč, celková
výše dotace pak 24 300,- Kč.
3.4.2 Projekt Z pole až na talíř
Dne 17. 2. 2016 byla předložena žádost o dotaci 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. Závěrečná zpráva byla předložena ke schválení 22. 5. 2017. Celkové náklady projektu
činily 39 623,- Kč, celková výše dotace pak 24 000,- Kč.
3.4.3 Projekt Už je čas na ten klas
Projekt byl realizován ve dnech 19. –20. 8. 2017 formou kulturní akce pro veřejnost v areálu
Muzea v přírodě Rochus. Cílem projektu byla podpora tradičních řemesel a především
zemědělských prací v období žní a jejich prezentace veřejnosti. Celkové náklady projektu činily
56 960,20 Kč, celková výše dotace 27 056,- Kč.
3.4.4 Projekt Stavební obnova dřevěných vrat sloupkové stodoly z Břestku Muzea v přírodě Rochus
Žádost o poskytnutí dotace na opravu vnitřních i vnějších vrat stodoly, jejich dubových
konstrukcí, kovářských prvků i deskových výplní, byla podána 3. 2. 2017. Vzhledem ke špatnému
stavu původních vrat spočívala oprava ve výměně celých prvků (viz kapitola 2.1). Realizace
probíhala v září a říjnu 2017. Závěrečná zpráva byla předána ke zhodnocení 20. 11. 2017. Dne
4. 12. 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola poskytovatelem dotace. Celkové náklady
projektu činily 88 900,- Kč, celková výše dotace 53 300,- Kč.
3.4.5 Projekt Strom pilířem života
Dne 24. 2. 2017 byla předložena žádost o dotaci na realizaci zábavně naučné stezky s názvem
Strom pilířem života, jejímž cílem bylo upozornit na význam stromů a na jejich aktuální ohrožení.
Prostřednictvím stezky, která byla realizována 28. 10. 2017 v rámci akce Stromy pro Rochus, bylo
také možné představit tradiční způsoby hospodaření v krajině, upevnit vztah člověka k přírodě
a zvýšit jeho ohleduplnost a všímavost k ní. V rámci akce Stromy pro Rochus byl také představen
edukační leták Strom pilířem života, který bude využíván i v následujících letech. Závěrečná
zpráva byla předložena dne 8. 12. 2017. Celkové náklady projektu byly 52 100,60 Kč, celková
výše dotace: 35 835,- Kč.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017

16

3.4.6 Projekt Adventní čas, je tady zas (2017)
Žádost o poskytnutí dotace byla podána 20. 10. 2017. Cílem projektu Adventní čas, je tady zas
byla podpora projevů tradiční lidové kultury období adventu a to jak v oblasti zvykosloví, tak
i v oblasti tradičních řemesel a rukodělných činností. Realizace projektu proběhla 2.–3. 12. 2017
formou kulturní akce pro veřejnost a 4.–5. 12. 2017 formou edukačního programu pro školy.
Realizace projektu byla ukončena dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové náklady
projektu byly 72 302,20 Kč, celková výše dotace: 28 700,- Kč.

3.5 Státní fond životního prostředí
Dne 28. 3. 2017 byla schválena žádost o dotaci na podporu projektu příměstského tábora
U tetičky na dědině s rozvinutou koncepcí edukace v oblasti EVVO a tradiční lidové kultury.
Projekt byl realizován v souladu s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace. Hlavní náplní
projektu bylo zážitkové vzdělávání formou příměstského tábora s tematickým zaměřením na
EVVO a udržitelný rozvoj. Jedinečnost projektu se projevovala v interpretaci komunikovaných
podtémat prostřednictvím tradiční lidové kultury a života našich předků v unikátním prostředí
Muzea v přírodě Rochus a v těsné blízkosti přírodní památky a Evropsky významné lokality
Rochus. V rámci projektu se podařilo zakoupit 2 stolní elektrické hrnčířské kruhy a pec na
keramiku. Realizátorem projektu byla společnost Park Rochus, o.p.s. Partneři projektu byly Dům
dětí a mládeže, Uherské Hradiště, p. o., Region Slovácko a Klub přátel ICM, z. s. Celkový počet
účastníků tábora: 89. Celkový počet účastníkohodin: 3 115. Závěrečná zpráva byla předložena ke
schválení dne 29. 11. 2017. Celkové náklady projektu byly 152 438,- Kč, poskytnutá dotace činila
95,03%, tj. 144 856,- Kč.

Z edukačního programu U tetičky na dědině.

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017

17

4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE

V průběhu roku 2017 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:

18. 2. 2017

Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice – program v muzeu v přírodě

21. 3. 2017

Den otevřených dveří v muzeu v přírodě a sázení lísek

6.–8. 4. 2017

Od fašanku do Velikonoc – program v muzeu v přírodě

1. 5. 2017

Otevírání pastvin a stavění máje na Rochusu – program v muzeu v přírodě a
v areálu parku

20. 5. 2017

Muzejní noc – program v muzeu v přírodě

2. 6. 2017

Řemeslo má zlaté dno – program v muzeu v přírodě

3. 6. 2017

Dobro došli – program v muzeu v přírodě v rámci festivalu Dny slovanské
kultury věnovaného lidové kultuře Poláků a Chorvatů

3.–4. 6. 2017

Víkend otevřených památkových domků – zapojení do projektu Regionu
Slovácko

10. 7.–26. 8. 2017

Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině – 7 turnusů příměstského tábora
pro děti

1. 8. 2017

O žítkovksých bohyních – doprovodný program Letní filmové školy v muzeu
v přírodě

19. 8. 2017

Už je čas na ten klas – program v muzeu v přírodě

20. 8. 2017

Jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha a Dožínky ve skanzenu Rochus – program
v muzeu v přírodě

9. – 10. 9. 2017

Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu – program v rámci Slováckých
slavností vína a otevřených památek v muzeu v přírodě

23. 9. 2017

Slovácký festival chutí a vůní – program v muzeu v přírodě ve spolupráci
s Regionem Slovácko

28. 10. 2017

Stromy pro Rochus – sázení s veřejností v areálu Parku Rochus a program
v muzeu v přírodě

11. 11. 2017

Svatomartinská muzejní noc – program v muzeu v přírodě

2. – 5. 12. 2017

Adventní čas, je tady zas – program v muzeu v přírodě

16. – 17. 12. 2017

Radostná novina – program v muzeu v přírodě

26. 12. 2017

Štěpánské koledování – tradiční setkání u dřevěné stodoly v Parku Rochus
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Ačkoliv návštěvnická sezóna Muzea v přírodě Rochus začíná až v květnu, pro zájemce se
v roce 2017 brány areálu otevřely poprvé v rámci akce Slovácká zabijačka. V sobotu 18. února
od 11.00 hodin mohli návštěvníci v muzeu v přírodě zažít, jak taková zabijačka probíhá a co
všechno k ní patří. Bylo zde možné ochutnat zabijačková a další masopustní jídla s možností
zakoupit a odnést si některou z nabízených specialit domů. V duchu masopustních tradic byly
k vidění také ukázky mečového masopustního tance v rámci obchůzky fašančárů ze Strání,
k dispozici byly i tvořivé dílničky pro děti a ukázky zimních řemeslných a rukodělných prací.
Ukázku zabijačky i její prodej obstaral provozovatel Jatek Jarošov pan Miroslav Chýla.
Každé narozeniny se musí řádně oslavit. Jedná-li se o narozeniny "kulaté", musí být
oslava o to větší. Spolek Líska pro environmentální výchovu a vzdělávání, kterého je Park
Rochus, o.p.s., členem, slavil 21. 3. 2017 své 10. narozeniny a všichni členové spolku se v místě
svého působení rozhodli uspořádat nějakou akci. V Muzeu v přírodě Rochus byl uspořádán Den
otevřených dveří, v rámci kterého bylo symbolicky vysazeno 10 keřů lísky. Návštěvníci mohli
bezplatně nahlédnout do všech expozic a současně pohovořit s pracovníky muzea o všem, co je
zajímalo. V závěru akce byla ve výukovém sále správní budovy uspořádána přednáška
o přírodních krásách a zajímavostech Rochusu. Přednášku společně vedli RNDr. Dagmar
Zábranská, pan Albert Gottwald a pan Jiří Sviečka.
Vynášení smrtky, přinášení létečka, pletení velikonoční pomlázky, zdobení kraslic,
povídání o tradicích a zvycích, obchůzka šlaháčů, ochutnávka mladých vín a mnohé další. To vše
čekalo na příchozí v sobotu 8. 4. 2017 v pořadu Od fašanku do Velikonoc. Bujará nálada
v přítomnosti členů folklorního souboru Cifra a mařacké chasy jistě podtrhla celkovou atmosféru
bohatého programu, kde tradičně nechyběly zručné malérečky, košíkářka nebo šikovná
hospodyňka, která kolem plotny a rozehřáté trouby doslova tančila. Na své si přišly i děti
v tvořivých dílničkách, kde se společně učily plést pomlázku, zdobit kraslice nebo nastrojit
Morenu, prostřednictvím které jsme se symbolicky rozloučili s odcházející zimou a přivítali jaro
klepající na dveře. Ve dnech 6.–7. 4. 2017 byl stejnojmenný pořad věnován školám, vždy v čase
od 9.00 do 13.00 hodin.

Obchůzka hrkáčů a ochutnávka velikonočního obřadního pečiva
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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V pondělí 1. 5. 2017 byli pozváni všichni zájemci do areálu Muzea v přírodě Rochus na
zahájení pastevecké sezóny a stavění máje. Program začal již v 10.00 hodin. Návštěvníci
mohli přijít pozdravit staré známé či přivítat nové zvířecí obyvatele muzea, nahlédnout do
expozic, ve kterých nebyla nouze o nejrůznější ukázky rukodělných prací, jako je třeba výroba
másla a sýrů nebo pastýřských hudebních nástrojů. S dětmi se rodiče pustili do zdobení
perníkových srdcí či malování na kameny. Společně s mařackou chasou a folklorním souborem
Cifra návštěvníci připravili, nazdobili a postavili májku, zazpívali si a ochutnali něco ze
sortimentu mařackých vinařů. K dispozici všem byl nový stánek s občerstvením u spodní brány
muzea, který obhospodařuje Pavel Vaďura, a možnost opékání špekáčků.

Stavění máje v Muzeu v přírodě Rochus 1. 5. 2017
Na středu 18. 5. 2017 připadl Mezinárodní den muzeí, který vybraná muzea každoročně
oslavují dárkem pro návštěvníky v podobě volného nebo zlevněného vstupu, komentovaných
prohlídek a doprovodných programů. Muzeum v přírodě Rochus se k nim v roce 2017 poprvé
přidalo. Komentovaná prohlídka expozic, pečení chleba v hliněné peci s ochutnávkou, možnost
opékání špekáčků, ochutnávka vína, aj. To vše bylo pro návštěvníky připraveno 20. 5. 2017
od 17.00 do 22.00 hodin v rámci programu Muzejní noc.
V pátek 2. 6. 2017 uspořádala Park Rochus, o.p.s., v muzeu v přírodě výukový program
pro školy a školky s názvem Řemeslo má zlaté dno. Hlavním cílem této akce je především
podpora lidové kultury a některých zanikajících lidových řemesel, a také jejich nositelů, kteří
jsou často držiteli ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Cena Vladimíra Boučka
a Tradiční výrobek Slovácka. K vidění byli v rámci tohoto programu řezbář, hrnčíř, drátenice,
kloboučnice, děti si mohly vyzkoušet zpracování dřeva, výrobu hliněných cihel i čerstvě stáčený
med, který jim včetně výkladu dal ochutnat včelař.
Hned dva záměry organizátorů – podpora tradiční lidové architektury a současně
i podpora šetrného cestovního ruchu – se skloubily ve třetím ročníku akce Víkend otevřených
památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí na Slovácku, který se
konal na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku v sobotu a neděli 3.–4. června 2017. Muzeum
v přírodě Rochus v Uherském Hradišti zvalo účastníky této akce na prohlídku za zvýhodněné
vstupné.

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017

20

Ve dnech 1.–4. 6. 2017 se konal v pořadí již čtvrtý ročník multižánrového festivalu Dny
slovanské kultury, který chtěl v roce 2017 představit v rámci svých programů kulturu Poláků
a Chorvatů. Akce se uskutečnila ve čtyřech městech a obcích spojených s tradicí Velké Moravy –
v Uherském Hradišti, ve Starém Městě, na Modré a na Velehradě. Festival nabídl bohatý
program, který navázal na dosavadní ročníky a ve spolupráci s dalšími významnými institucemi
i pod záštitou významných osobností přinesl hned několik programových novinek. Hlavním
pořadatelem byla Slovanská unie z. s. Autorem programu, dramaturgem a produkčním byl Jiří
Králík. Muzeum v přírodě Rochus poskytlo zázemí pro festival v sobotu 3. 6. 2017 v pořadu
Dobro došli, kterého se zúčastnili dvě desítky řemeslníků s ukázkami své práce a více než 150
účinkujících z folklorních souborů prezentujících folklor Moravy, Polska a Chorvatska.
Park Rochus, o.p.s., ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Šikula, Regionem Slovácko
a Klubem přátel ICM, navázaly na úspěšný projekt příměstského tábora Moje Slovácko aneb
U tetičky na dědině poprvé realizovaného v roce 2016. Tábor zaměřený mj. na EVVO
prostřednictvím lidových tradic, folkloru, tradičního hospodaření, péče o živá zvířata i okolní
krajinu se těšil velkému zájmu dětí i jejich rodičů. Celkem sedm turnusů se uskutečnilo během
letních prázdnin od 10. 7. do 26. 8. 2017. Akce byla podpořena ze Státního fondu životního
prostředí.
V rámci 43. Letní filmové školy v Uherském Hradišti, byl uspořádán folklorní recitál tentokrát s magickou tématikou žítkovských bohyní, jejichž tajemství poodhalil Jiří Jilík, ženský
pěvecký sbor Čečera, Gajdoši z Kopanic a hudecká muzika s primášem Tomášem Beníčkem. Na
své si jistě přišli nejen milovníci lidové písně, ale také příznivci komorní atmosféry v přírodním
areálu Muzea v přírodě Rochus.
Ve dnech 19.–20. 8. 2017 se v muzeu uskutečnil dvoudenní program Už je čas na ten
klas zaměřený na zpracování úrody, v rámci kterého nechyběla ani tradiční dožínková veselice.
V sobotu 19. 8. se od 13:00 hod. mohli návštěvníci těšit na zpracování hospodářských plodin,
především obilí. K vidění byly ukázky mlácení obilí cepem i na mlátičce, mletí obilí na kamenném
mlýnci, fukarování, příprava řezanky ze slámy, výroba dožínkového věnce, ošatek ze slámy, aj.
Také se pekl chleba a koláče. K dobré náladě hrála hudecká muzika a nechyběly ani aktivity pro
děti. V neděli 20. 8. se od 10:30 konala v kapli sv. Rocha poutní mše, na níž navazoval
doprovodný program v muzeu. Ten se nesl v duchu tradičních dožínek. Vystoupil ženský
pěvecký sbor Podolské Frišky doprovázený cimbálovou muzikou Čardáš, nechyběly ukázky
tradičních řemesel. Program doplnilo představení loutkového divadla a k poslechu zahrála
hudecká sestava cimbálové muziky Bálešáci. Akce Už je čas na ten klas byla realizována za
finanční podpory Zlínského kraje.
Také v roce 2017 Muzeum v přírodě Rochus obohatilo svým aktivním zapojením
programovou nabídku Slováckých slavností vína a otevřených památek. V sobotu 9. 9. 2017
byl od 14.00 do 18.00 hodin připraven program Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu, který
návštěvníkům muzea přiblížil období podzimní sklizně a zpracování úrody na slovácké vesnici.
Strouhalo se a šlapalo zelí, presoval se čerstvý hroznový mošt, koštovalo víno, vařila se domácí
mirabelková marmeláda a pekly se buchty. Celé odpoledne bylo samozřejmě protkáno lidovou
písní a tancem – z Napajedel, nejsevernější obce Slovácka, přijel zatancovat folklorní soubor
Radovan, který hudebně doprovázela cimbálová muzika Rováš, k poslechu, zpěvu i tanci zahrálo
Duo Graž (L. Graffe a J. Žižka) a zvesela zazpívaly Mistřické Frajárky doprovázené cimbálovou
muzikou Oskoruša. Počasí bylo větrnější, ale slunečné, a i díky kyvadlové dopravě dorazilo na
Rochus velké množství milovníků folkloru a dobrého vína, kteří dle ohlasů rádi odešli
z přeplněného centra města, aby strávili poklidnější chvilky v přírodě.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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V neděli 10. 9. 2017 bylo muzeum otevřeno od 9:00 do 17:00 hod. pro všechny zájemce,
kteří si chtěli v klidu prohlédnout expozice a něco se o nich dozvědět. V rámci volné prohlídky
tak bylo možné představit okolnosti vzniku uherskohradišťského muzea v přírodě, nahlédnout
do jednotlivých usedlostí i stodol, dozvědět se více o připravovaných akcích i o dalších plánech
do budoucna. Pracovníci muzea pekli buchty, ukazovali výrobu cihel, tzv. „šústání“ kukuřice
a také ruční spřádání s pomocí vřetánka. Po oba dva dny Slováckých slavností vína a otevřených
památek bylo muzeum zpřístupněno pro širokou veřejnost zdarma.

Areál muzea v přírodě při programu Aj ty svatý Rochu, daj nám vína trochu
Slovácký festival chutí a vůní organizovaný v prostředí muzea v přírodě ve spolupráci
s Regionem Slovácko se postupně stává již zaběhlou akcí a našel si své spokojené návštěvníky
i v sobotu 23. 9. 2017, přestože bylo deštivo a akce se termínově kryla se Dnem Zlínského kraje.
Festival využívá vzrůstajícího zájmu o lokální pokrmy, lidé často znovu a rádi objevují recepty
typické pro dobu našich babiček. Největším lákadlem akce proto byla tradiční regionální
gastronomie s nabídkou bálešů, zabíjačky, vína, jarošovského piva, perníčků, medu, moštů,
pečiva atd. Akci komentoval moderátor, hudebně ji doprovodila cimbálová muzika Čarapa
a zpěvem návštěvníky potěšily ženský sbor Drmolice z Polešovic a mužský sbor Old Star
Hradišťanu. Kvůli nepřízni počasí byla zrušena účast dětských souborů. Pro každého
návštěvníka si organizátoři připravili pozornost v podobě receptu, který dosud nebyl zveřejněn
v žádném z dílů Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku.
Osmý ročník akce Stromy pro Rochus se uskutečnil v sobotu 28. 10. 2017 a byl opět
součástí osvětové kampaně Stromy a my. Během této podzimní akce probíhá pravidelně od roku
2010 výsadba stromů s veřejností. Letos pokračovala výsadba jeřábové aleje v Parku Rochus
a do areálu muzea v přírodě přibyly třešně, jabloně a hrušně. Návštěvníci, kteří se aktivně
zúčastnili výsadby, měli za odměnu vstup zdarma na připravený program v muzeu – této
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možnosti využila většina účastníků akce. Díky dotační podpoře od Zlínského kraje byla
realizována zábavně naučná stezka Strom pilířem života, jejímž cílem bylo upozornit na
nezastupitelný význam stromů a na jejich aktuální ohrožení. Na jednotlivých stanovištích byl
kladen důraz na tradiční hospodaření v krajině, na význam stromů, jejich dřeva i plodů pro
člověka. Z tradičních řemesel a prací vztahujících se k období podzimu a k materiálu, který
poskytují stromy – dřevu – se návštěvníci setkali s řezbářem, tesařem, truhlářem a košíkářkou.
Dále měli možnost ochutnat domácí marmelády, ovocné buchty a čerstvě vylisovaný jablečný
mošt. Výchovný přesah programu měl pomoci zvýšit ohleduplnost člověka k přírodě a ke krajině,
v níž žije, a to i díky sestavování ptačích budek, setkání s ornitologem a arboristou. Naučná
stezka Strom pilířem života byla realizována za finanční podpory Zlínského kraje.
Festival muzejních nocí pořádaný na přelomu května a června již mnozí příznivci
a návštěvníci muzeí znají, ale proč nenavštívit muzeum v netradičním čase a v neopakovatelné
atmosféře i v listopadu? Poprvé uspořádaná akce Svatomartinská muzejní noc se nesla
v poklidné podvečerní a večerní atmosféře, při níž se 11. 11. 2017 od 16.00 do 21.00 hod.
v usedlostech muzea pekly husy a koštovala se první mladá vína ročníku 2017. Jedním
z důležitých bodů programu bylo autorské čtení Jiřího Jilíka z knihy Jdu Slováckem krásným,
které si návštěvníci mohli vychutnat za svitu petrolejek v usedlosti z Veletin. Zájemci si mohli na
ohni opéct špekáčky nebo v popelu brambory. Rodiče s dětmi pak měli možnost v usedlosti
z Boršic se zatajeným dechem sledovat promítání pohádky ze staré promítačky. Vstupné na akci
bylo dobrovolné. Zakoupením květového medu včelstev chovaných v muzeu mohli návštěvníci
přispět na jejich další chov i na rozvoj výukových programů souvisejících s tímto tématem.

Autorské čtení Jiřího Jilíka
Lidové zvyky a obyčeje období adventu přiblížil čtyřdenní pořad Adventní čas, je tady
zas, který se konal ve dnech 2.–5. 12. 2017. V sobotu a v neděli byl program určen široké
veřejnosti, v pondělí a úterý byl pak přizpůsoben dětským návštěvníkům z mateřských
a základních škol. V pořadu vystoupily ženské sbory Nedachlebjanky a Repetilky, návštěvníci si
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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mohli vyzkoušet předení na kolovrátku i tkaní na domácím stavu, řezbář předvedl výrobu
betlému a drobných dřevěných potřeb pro domácnost, muzejní usedlosti provonělo vánoční
cukroví i štědrovečerní oplatky, koštovalo se zelí i slivovice. Předvánoční atmosféru hudebně
dokreslovala hudecká sestava cimbálové muziky Lintava. Velký ohlas mělo zdobení perníčků,
také koledníčci z dětského folklorního souboru Omladinka a především družina sv. Mikuláše
s andělem a čerty a bíle oděné Lucky. Realizace tohoto čtyřdenního programu byla
spolufinancována Zlínským krajem a nad akcí převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Během třetího adventního víkendu, tj. v sobotu 16. 12. a v neděli 17. 12. 2017, se v Muzeu
v přírodě Rochus konal pořad přibližující období od Štědrého dne do svátku Tří králů.
Návštěvníky proto přivítaly vánočně vyzdobené expozice. V programové náplni akce Radostná
novina nechyběly ukázky tajemného štědrovečerního věštění (např. lití olova, házení střevícem,
pouštění lodiček z ořechových skořápek, věštění z polínek), zájemci se mohli dozvědět, jak byl
prostřen štědrovečerní stůl nebo jak se slavil Štědrý den více než před sto lety. Usedlost z Boršic
provoněly čerstvě napečené štědrovečerní oplatky, výroba ozdob a svíček ze včelího vosku, děti
v kuchyni zaujatě zdobily vánoční stromeček ozdobami z přírodnin. V usedlosti z Tučap se peklo
v sobotu vánoční cukroví a v neděli se mohli návštěvníci zapojit do výroby štěpánského koláče.
V ložnici tohoto expozičního objektu byla druhá z dětských dílniček - výroba papírových
vánočních ozdob a postaviček do betléma. Velkou inspirací se stal malým výtvarníkům živý kapr,
kterému mnozí namalovali a přinesli obrázek k plechové vaně. Za doprovodu cimbálové muziky
Dolňáci v sobotu a hudecké sestavy cimbálové muziky Slačáci v neděli si všichni rádi zazpívali
koledy, a když mezi usedlostmi potkali Tři krále, přihodili jim pár mincí do kasičky.
Na 2. svátek vánoční 26. 12. 2017 se u stodoly v Parku Rochus konal šestý ročník
vánočního setkání s názvem Štěpánské koledování ve stodole s hudeckou sestavou cimbálové
muziky Burčáci a s primášem Františkem Ilíkem. Vánoční písně a koledy zněly až do setmění,
kdy se od stodoly rozcházeli poslední návštěvníci, kterých přišlo na Rochus přibližně 900.
Návštěvníkům akce byly opět zapůjčeny zpěvníčky s tradičními slováckými koledami, aby si za
doprovodu muziky sborově zazpívalo co nejvíce lidí. Nechyběla možnost zakoupení horkého čaje
a svařáku, v nabídce byla také káva z rodinné pražírny Coffeespot z Huštěnovic a koštovaly se
i přinesené vzorky slivovice. Vstup na akci byl volný.
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Ostatní akce s účastí Park Rochus, o.p.s.:
20. 2. 2017
23. 2. 2017
2.– 3. 3. 2017
29. 3. 2017
30. 3. 2017
20.–21. 4. 2017
24. 4. 2017
29. 4. 2017
2. 5. 2017
9. 6. 2017
20. 6. 2017
27. – 28. 6. 2017
13. 7. 2017
18. 7. 2017
3. 9. 2017

22. 9. 2017

7. 10. 2017
20. 10. 2017

7. 11. 2017

Kulatý stůl EVVO – jednání s představiteli Zlínského kraje o potřebách
EVVO na území kraje, Zlín
Seminář na téma interpretace průvodcovství – pořadatel Vzdělávací
a informační středisko Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou
Workshop pořádaný spolkem Líska ke společným osvětovým kampaním,
Vsetín
Zahájení výstavy fotografií a výrobků účastníků příměstského tábora Moje
Slovácko aneb U tetičky na dědině, Cafe 21 Uherské Hradiště
Muzeum v přírodě a krajina – odborné sympozium zástupců muzeí
v přírodě, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Den Země v REC Group – zabezpečení stanoviště naučné stezky s tematikou
obilovin a jeho zpracování, Staré Město
Den Země v Kunovském lese – prezentace aktivit společnosti a muzea
v přírodě Rochus
Na kole vinohrady Uherskohradišťska – muzeum v přírodě Rochus bylo
jedním ze stanovišť pěší trasy, Uherské Hradiště
Slovácko letem světem – exkurze a zaškolení pracovníků informačních
center v regionu Uherskohradišťska, Uherské Hradiště
Krajský veletrh EVVO Den pro přírodu – v areálu kostela sv. Ducha ve
Starém Městě. Akce se konala také v rámci Mezinárodního ekologického
festivalu TSTTT.
Setkání s rodiči – den otevřených dveří v Muzeu v přírodě Rochus pro rodiče
účastníků příměstského tábora Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině
Workshop Muzea v přírodě, ekonomika a marketing na Ministerstvu
kultury ČR v Praze pořádalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
Jednání komise pro lidovou stavbu roku Zlínského kraje, Krajský úřad
Zlínského kraje, Zlín
Setkání s průvodci – průběžné proškolení průvodců, oživení pravidel
a pokynů, Muzeum v přírodě Rochus Uherské Hradiště
Tajuplná zahrada lišky Bystroušky – slavnostní otevření obnovené části
zahrady Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti, odpolední akci
pořádalo Přírodovědné centrum Trnka, předávaly se výrobky dětí a fotky na
DVD z příměstského tábora Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině.
Evropský den bez aut – akce pořádaná Centrem ekologické výchovy Žabka
na Masarykově náměstí, v Nádražní ulici a přilehlém parku v Uh. Hradišti
pro školy a širokou veřejnost. Park Rochus měl stanoviště na náměstí, kde se
žáci i veřejnost zamýšleli nad využitím a ekologičností dopravních
prostředků za dob našich babiček ve srovnání a dnešní dobou.
Na kole vinohrady Uherskohradišťska – uzavírání cyklostezek; Muzeum
v přírodě Rochus bylo opět jedním ze stanovišť pěší trasy, Uherské Hradiště
Den stromů – organizátorem akce realizované v rámci osvětové kampaně
Stromy a my bylo Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Přírodovědným
centrem Trnka a Centrem ekologické výchovy Žabka. V Jezuitské zahradě
představil Park Rochus na vyčleněném stanovišti dětem z mateřských
a prvního stupně základních škol strom ve čtyřech ročních obdobích.
XVII. Krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově
a osvětě ve Zlínském kraji – setkání se uskutečnilo ve Zlíně v budově
Univerzity Tomáše Bati, hlavním organizátorem byla Líska, z. s., Zástupci
Park Rochus, o.p.s., na svém stanovišti představili muzeum v přírodě i jeho
aktuální aktivity.
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Prohlídky areálu, výukové programy, exkurze
V prvním čtvrtletí roku 2017 byl proškolen stávající tým průvodců, který byl průběžně
doplňován o průvodce nové.
4. 5. 2017 byla zahájena druhá návštěvnická sezóna v Muzeu v přírodě Rochus. Provoz byl pro
rok 2017 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
děti, studenti, důchodci

60,-Kč
40,-Kč

rodinné vstupné
(2 dospělí a maximálně 4 děti)

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.
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ:
Věrnostní program Sphere a Carte 10% (sleva Sphere Young 20%)
Park Rochus, o.p.s., provozuje prodejní systém zboží a vstupenek Colosseum. V muzeu v přírodě
je instalován bezpečnostní kamerový systém. V recepci muzea je pro návštěvníky přístupné wi-fi
připojení.
Správní budova, sociální zařízení i exteriéry v okolí muzea byly postupně zařizovány 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.
Od akce Už je čas na ten klas konané v srpnu 2017 byla ve zkušebním provozu testována při
akcích kyvadlová doprava do Parku Rochus z obou nádraží a od parkoviště na Studentském
náměstí. Zájem veřejnosti o tuto službu roste.
Muzeum v přírodě Rochus v roce 2017 navštívilo celkově 13 820 osob.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017

26

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 muzea i celkové koncepci projektu Park Rochus. Ve spolupráci
s regionálními médii byly zveřejněny tyto tiskové zprávy a reportáže (jedná se o výběrový
přehled):


V minulosti tam cvičili vojáci. Dnes je Park Rochus odpočinkovým areálem.
www.idobryden.cz, 10. 1. 2017, prezentace Parku Rochus



Na Rochusu nebyla nouze o zabíjačku a fašankové tradice
Slovácký deník, 19. 2. 2017, článek o akci Slovácká zabijačka



Park Rochus nabídl masopustní zvyky
TVS, 20. 2. 2017, reportáž o akci Slovácká zabijačka



Na Rochusu drali peří. Poctivá peřina z husího peří prý vydrží až sto let.
Slovácký deník, 24. 2. 2017, článek o akci Slovácká zabijačka



Slovácká zabíjačka na Rochusu
www.idobryden.cz, 26. 2. 2017, článek o akci Slovácká zabijačka



Město oživí systém rozcestníků, tabulek a map
www.idobryden.cz, 28. 2. 2017, článek o novém informačním a navigačním systému města
Uherské Hradiště, který bude označovat i směr do Parku Rochus



Do Mistřic kolem Rovniny? Jen s dotací
www.idobryden.cz, 3. 3. 2017, článek o plánované cyklostezce Mařatice – Rovnina – Mistřice



HIT sezony Východní Moravy patří Baťovu kanálu
Slovácký deník, 7. 3. 2017, článek o ocenění – HIT sezony Východní Moravy pro příměstský
tábor Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině



Den otevřených dveří na Rochusu
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 20. 3. 2017, článek o akci Den otevřených dveří v Parku Rochus



Park Rochus nabídl Den otevřených dveří
TVS, 22. 3. 2017, reportáž o akci Den otevřených dveří v Parku Rochus



OBRAZEM: Na Rochusu vysadili deset lísek
Slovácký deník, 23. 3. 2017, článek o Dnu otevřených dveří v Parku Rochus konaného také
u příležitosti 10. narozenin spolku Líska



Park Rochus nabídl velikonoční program
TVS, 10. 4. 2017, reportáž o akci Od fašanku do Velikonoc



Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus
www.idobryden.cz, 28. 4. 2017 pozvánka na akci
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Na Rochusu se konalo otevírání pastvin
TVS, 3. 5. 2017, reportáž o akci Otevírání pastvin a stavění máje na Rochusu



Rochus v prvomájovém obležení
www.idobryden.cz, 4. 5. 2017, článek o akci Otevírání pastvin a stavění máje na Rochusu



Na Rochus zdarma
www.idobryden.cz, 15. 5. 2017, pozvánka na akci Muzejní noc konanou u příležitosti
Mezinárodního dne muzeí



Chystá se veřejné fórum o životním prostředí
www.idobryden.cz, 29. 5. 2017, pozvánka k debatě o rozvoji města, kde bude jedním
z hlavních témat Park Rochus



Ocenění pro Rochus
www.idobryden.cz, 22. 5. 2017, článek o ocenění projektu revitalizace bývalého vojenského
cvičiště Rochus v patnáctém ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje



Park Rochus získal čestné uznání v soutěži Stavba roku 2016
TVS, 26. 5. 2017, reportáž o ocenění Parku Rochus v soutěži Stavba roku Zlínského kraje



Na Rochusu byla na menu chorvatská rybí polévka
www.idobryden.cz, 9. 6. 2017, článek o akci Dny slovanské kultury – Dobro došli



Park Rochus získal nový exponát
TVS, 5. 7. 2017, reportáž o přesunu a výstavbě stodůlky z Hradčovic v Muzeu v přírodě
Rochus



Park Rochus zabydlely děti
TVS, 14. 7. 2017, reportáž o příměstském táboře Moje Slovácko aneb U tetičky na dědině



Park Rochus nabídl večer o žítkovských bohyních
TVS, 4. 8. 2017, reportáž o programu O žítkovských bohyních v rámci 43. Letní filmové školy



Park Rochus pozval veřejnost na dožínky
TVS, 21. 8. 2017, reportáž o akci Už je čas na ten klas



Na slovácký tábor až z Ameriky
www.idobryden.cz, 23. 8. 2017, článek o vzniku příměstského tábora Moje Slovácko aneb
U tetičky na dědině



Nemyslitelné! Děti žily pět dnů bez elektřiny, teplé vody a internetu
www.idobryden.cz, 25. 8. 2017, článek o příměstském táboře v Muzeu v přírodě Rochus



Hlavně aby nepršelo
www.idobryden.cz, 26. 8. 2017, článek o akci Už je čas na ten klas



Na slavnosti vína putujte Vinohradskou ulicí
www.idobryden.cz, 30. 8. 2017, pozvánka a program Slováckých slavností vína a otevřených
památek, včetně pozvánky do Parku Rochus
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Celý víkend se můžete skvěle bavit
www.idobryden.cz, 30. 8. 2017, pozvánka a program Slováckých slavnosti vína a otevřených
památek, včetně pozvánky do Parku Rochus



15. slavnosti vína a otevřených památek opět přilákaly tisíce návštěvníků
TVS, 11. 9. 2017, reportáž o Slováckých slavnosti vína a otevřených památek i o programu Aj ty
svatý Rochu, daj nám vína trochu



Burčák, víno a památky přilákaly davy z celé republiky
DOBRÝ DEN s Kurýrem, www.idobryden.cz, 12. 9. 2017, článek o Slováckých slavnostech vína



Slovácký festival provoní Rochus
www.idobryden.cz, 14. 9. 2017, pozvánka na akci Slovácký festival chutí a vůní



Rochus zavoní specialitami
www.idobryden.cz, 20. 9. 2017, pozvánka na akci Slovácký festival chutí a vůní



Stavbou roku je areál na Rochusu, ČSSD se to nelíbí
Slovácký deník, 21. 9. 2017, článek o udělení ceny Stavba roku města Uherské Hradiště
projektům revitalizace bývalého vojenského cvičiště Rochus



Slovácký festival chutí a vůní se podruhé uskutečnil na Rochusu
TVS, 25. 9. 2017, reportáž o akci Slovácký festival chutí a vůní



Cena Rochusu spustila válku
www.idobryden.cz, 26. 9. 2017, o ocenění projektů revitalizace bývalého vojenského cvičiště
Rochus cenou Stavba roku 2016 města Uherské Hradiště a politické diskusi k ní



V peci topili už od sedmi
www.idobryden.cz, 26. 9. 2017, článek o akci Slovácký festival chutí a vůní



Pro cyklisty víno, nebo vinný mošt?
www.novinky.cz, 3. 10. 2017, o akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska i o jedné z tras,
která vedla přes Park Rochus



Na Rochusu přibyly nové stromy
www.idobryden.cz, 31. 10. 2017, článek o osmém ročníku akce Stromy pro Rochus
a výsadbách stromů s veřejností



Stavbou roku je Konverze vojenského cvičiště Rochus
TVS, 13. 11. 2017, reportáž o předávání ceny Stavba roku 2016 města Uherské Hradiště



Adventní čas je tady zas
DOBRÝ DEN s Kurýrem, www.idobryden.cz, 29. 11. 2017, pozvánka na akci Adventní čas je
tady zas



Adventní čas si na Rochusu užily stovky návštěvníků
Slovácký deník, 3. 12. 2017, článek o akci Adventní čas, je tady zas



V Parku Rochus představili dětem adventní čas
TVS, 8. 12. 2017, reportáž o akci Adventní čas, je tady zas
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Park Rochus představil starodávné štědrovečerní zvyky
TVS, 19. 12. 2017, reportáž o akci Radostná novina



Stavbu roku 2016 získal soubor staveb vojenského cvičiště Rochus
TVS PLUS, 12/2017, článek o předání ceny Stavba roku 2016 města Uherské Hradiště



Štěpánské koledování na Rochusu
Slovácký deník, 23. 12. 2017, pozvánka na akci Štěpánské koledování

V neděli 22. 10. 2017 natáčel v Muzeu v přírodě Rochus štáb Czech American TV tradiční pečení
bálešů, které předváděla paní Anna Káčerová. Natáčení koordinoval Region Slovácko. Dále bylo
z Muzea v přírodě Rochus připraveno několik samostatných reportáží pro Českou televizi
a Český rozhlas. 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 zařazuje jako obrazový materiál ve svém
vysílání TVS. Některé z nich jsou využívány k prezentaci i jako pozvánka na akce v Muzeu
v přírodě Rochus - např. TVS Mozaika – První máj na Rochusu http://www.televizetvs.cz/prvnimaj-na-rochusu.
TV Prima reprízovala pořad Ano, šéfe se Zdeňkem Pohlreichem, který v roce 2016 přijel do
Muzea v přírodě Rochus v rámci doprovodného pořadu k jarošovské pouti vyzkoušet patenty
paní Marie Jakubíčkové.
5.2 Propagace
Tiskoviny a propagační předměty
Společnost před návštěvnickou sezónou vydala informační leták Skanzen Rochus Uherské
Hradiště v nákladu 10 000 ks. Část těchto letáků byla využita do reklamních tašek účastníků
Letní filmové školy. Pravidelně jsou letáky 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.
Muzeu v přírodě Rochus byla schválena turistická známka, která je společně s vizitkou
k dispozici sběratelům i návštěvníkům muzea. V pokladně muzea je umístěno turistické razítko.
Základní informace o muzeu, provozovateli a otevírací době jsou zveřejněny na vstupních
dveřích do informačního centra a pokladny muzea.
Společnost nechala pro prezentaci muzea vyrobit reklamní stojan roll-up (100 x 200 cm),
reklamní banner na stánek (195 x 65 cm) a reklamní tabuli na křížení ulic Vinohradská a Pod
Rochusem, který navádí návštěvníka směrem do areálu. Nad parkovištěm u vodojemu byla
umístěna jednoduchá směrovka k muzeu.
V průběhu roku byl také řešen projekt a následně i povolení pro dopravní značení k muzeu na
Tř. Maršála Malinovského, na Velehradské třídě a na ul. Sokolovská. Po zpracování
dokumentace, získání stanovisek orgánů státní správy a správců komunikací vydávaly
k dopravnímu značení povolení příslušné odbory Městského úřadu Uherské Hradiště
a Krajského úřadu Zlínského kraje. Realizaci provedla společnost VÝDOZ s.r.o. v listopadu
a prosinci 2017.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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V prosinci společnost připravila, vytiskla a rozeslala vlastní PF.
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. Akce v Muzeu v přírodě Rochus byly zařazeny do informačních brožur
Hradišťské kulturní léto a Čas Vánoc.
Společnost pravidelně připravuje článek o aktuálním dění v parku i o akcích v muzeu do
Zpravodaje města Uherské Hradiště, který je distribuován všem residentům města. Park Rochus,
o.p.s., uživatelsky využívá rezervační systém kulturních akcí města Uherské Hradiště, z něhož
jsou informace přebírány také do jiných webových aplikací. Informace o akcích v Parku Rochus
byly v tomto systému pravidelně aktualizovány.
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 a v roce 2017 byl vydán v nákladu 15 000 ks výtisků.
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 muzea v přírodě.
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.
Ve spolupráci s TVS jsme v průběhu roku odvysílali téměř 1000 spotů s pozvánkami na
programy a prohlídky Muzea v přírodě Rochus. Pozvánky na akce byly zařazeny také do
magazínu TVS plus, který je zdarma distribuován obyvatelům trojměstí Uherské Hradiště – Staré
Město – Kunovice. Aktuální TV spoty byly také vždy sdíleny na facebookovém profilu Park
Rochus Uherské Hradiště včetně reportáží z těchto akcí uložených v archivu na YouTube.
K propagaci některých akcí v síti Facebook vytvořila společnost vlastní jednoduché
audiovizuální spoty.

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. 2017 označilo tento profil jako
To se mi líbí 2055 uživatelů. V průběhu roku společnost v rámci této sítě testovala účinnost
placené on-line reklamy.
Park Rochus, o.p.s., spravuje také samostatný profil v síti Twitter.
Společnost dále využívá bezplatné webové aplikace turistického ruchu, na kterých zveřejňuje
informace o muzeu nebo o našich akcích – např. web Centrály cestovního ruchu východní
Moravy, Kudy z nudy, webová aplikace Moravia magazínu 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.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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5.3 Ocenění
Projekt příměstského tábora Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině získal Cenu poroty
v kategorii nepodnikatelských projektů soutěže HIT sezony vyhlášené Centrálou cestovního
ruchu Východní Moravy a CzechTourism. Cenu převzal předseda Regionu Slovácko a starosta
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha společně s ředitelem Park Rochus, o.p.s, Janem
Blahůškem na osmé výroční konferenci cestovního ruchu Východní Moravy, kterou Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy uspořádala 28. února 2017 ve Zlíně.
Soubor projektů revitalizace bývalého vojenského cvičiště, na nichž se jako investoři společně
podílely město Uherské Hradiště a Park Rochus, o.p.s., získal čestné uznání v soutěži Stavba roku
Zlínského kraje. Slavnostní předání proběhlo 18. května 2017 ve Vsetíně. Za město převzal
ocenění místostarosta Ivo Frolec, za Park Rochus ředitel společnosti Jan Blahůšek.
Město Uherské Hradiště ocenilo soubor těchto projektů udělením ceny Stavba roku 2016.
Slavnostní předání ocenění proběhlo 9. listopadu 2017 v obřadní síni městského řadu.
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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 zastupoval společnost až do ukončení svého pracovního poměru Martin
Rezek. Zúčastnil se jednání tohoto orgánu, která se konala ve Zlíně 18. 1. 2017, 2. 2. 2017 a 15. 3.
2017. Jan Blahůšek byl v roce 2017 členem revizní komise spolku, která se sešla k jednání dne
15. 9. 2017. 21. členské schůze konané dne 15. 9. 2017 ve Zlíně i 22. členské schůze konané dne
8. 12. 2017 ve Zlíně se účastnil ředitel společnosti. XVII. Krajské konference EVVO konané dne
7. 11. 2017 ve Zlíně se za Park Rochus, o.p.s., účastnili Jan Blahůšek a Ivana Šišperová.
V roce 2017 bylo spolkem Líska realizováno několik osvětových kampaní. Park Rochus, o.p.s., se
aktivně zapojila do těchto:
Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny (garant: Centrum Veronica Hostětín) – trvání
kampaně: od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017. Park Rochus, o.p.s., se do kampaně zapojila akcí Otevírání
pastvin a stavění máje na Rochusu.
Stromy a my (garant: Park Rochus, o.p.s.) – od 15. 9. do 31. 10. 2017. 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 ke kampani připojila 28. 10. 2017 akcí Stromy pro Rochus a k šíření osvěty
o přínosu stromů přispěla také vytvořením edukačního listu Strom pilířem života.
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.
Jan Blahůšek v roce 2017 zpracoval pro odborný časopis Slovácko vydávaný Slováckým muzeem
studii Jak se staví (skan)sen. Vznik uherskohradišťského muzea v přírodě v historických
souvislostech.
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 24. května 2017 na Krajském úřadě Zlínského kraje. Titul
byl oceněným mistrům předán 10. října 2017 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 17. února 2017 se ve Valašském muzeu v přírodě uskutečnila Valná hromada ČSMP. Jednání,
se zúčastnil ředitel společnosti Jan Blahůšek. Pak Rochus, o.p.s., se na základě vlastní žádosti a po
schválení předsednictvem stal řádným členem svazu. Akce Park Rochus, o.p.s., byly zařazeny do
společného programového informačního letáku ČSMP.
Jan Blahůšek se ve dnech 27.–28. června 2017 účastnil na Ministerstvu kultury ČR v Praze
workshopu Muzea v přírodě, ekonomika a marketing. Organizátorem tohoto pracovního
setkání byly kromě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm i Česká národopisná
společnost a ČSMP.
6.4 Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM)
Ředitel společnosti se ve dnech 21.–25. 8. 2017 zúčastnil konference Asociace evropských muzeí
v přírodě (AEOM), která se konala ve Velké Británii. Hlavním organizátorem letošní konference
a hostitelem valného shromáždění bylo Black Country Living Museum sídlící ve městě Dudley
v distriktu metropole Birmingham. Během programu konference účastníci navštívili i další
muzea ležící v této oblasti střední Anglie - Avoncroft Museum of Historic Buildings, Blists Hill
Victorian Town, které je součástí několika turistických, vzdělávacích a paměťových institucí
sdružených pod Ironbridge Gorge Museums. Hlavním tématem letošní konference byla tvorba
hlavních plánů rozvoje muzeí v přírodě. Návštěva jednotlivých muzeí, referáty, diskuse
i komunikace s představiteli jiných partnerských institucí byly velmi inspirující a poučné. Při
jednání valného shromáždění této prestižní evropské organizace byli Park Rochus, o.p.s. i její
ředitel jako zástupce Muzea v přírodě Rochus v Uherském Hradišti, přijati za členy asociace.
Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017
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Z konference bude vydán samostatný sborník příspěvků. Účastníci konference obdrželi sborník
z předešlé konference pořádané v roce 2015 v Norsku (Maihaugen Open-Air Museum
v Lillehammeru, Norsk Folkemuseum v Oslu). Sborník byl po návratu předán do knihovny
společnosti, fotodokumentace ze služební cesty je uložena ve fotoarchivu Park Rochus, o.p.s.

Ulice muzea v přírodě Blists Hill Victorian Town (The Ironbridge Gorge Museums)
6.5 Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi
Ředitel Jan Blahůšek zastává od roku 2016 funkci 1. místopředsedy Národní rady pro tradiční
lidovou kulturu, která je poradním orgánem ministra kultury. Ve dnech 12. 6. a 24. 11. 2017 se na
Ministerstvu kultury účastnil jednání této rady.
Ředitel společnosti v roce 2017 úzce spolupracoval také s Odborem kultury a památkové
péče Krajského úřadu Zlínského kraje na přípravě Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou
výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025. Po úvodním rozvržení struktury dokumentu
a harmonogramu práce probíhala příprava a realizace dotazníkového výzkumu a jeho následné
zpracování v úvodní analytické části tohoto strategického dokumentu.
Jan Blahůšek také v roce 2017 spolupracoval jako člen řídící skupiny na přípravě nominace
města Uherské Hradiště do Sítě kreativních měst UNESCO a podílel se na přípravě textu
nominační dokumentace.
Úzká spolupráce popsaná podrobněji v předchozím textu byla v průběhu celého roku
prohlubována v rámci společných projektů s Regionem Slovácko, Domem dětí a mládeže,
Uherské Hradiště, p. o., a Klubem přátel ICM, z. s.
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 2017 byl 5,5.
Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2017 – hlavní pracovní poměr:
Ředitel

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.

Úvazek 1,0

Projektový a provozní
manažer

Martin Rezek (do 31. 8. 2017)

Úvazek 1,0

Programová pracovnice
a projektová manažerka

Mgr. Ivana Šišperová
(od 1. 9. 2017)

Úvazek 1,0

Kurátor mobiliárních
a sbírkových fondů oboru
etnografie

Mgr. Jan Káčer

Úvazek 0,6

Terénní, administrativní
a propagační pracovník

Mgr. Michaela Odstrčilová

Od 13. 11. 2013
rodičovská dovolená

Jitka Hubíková

Úvazek 1,0

Mgr. Kateřina Dvořáková
(od 16. 10. 2017)

Úvazek 1,0

Propagační a marketingový
pracovník

Ondřej Strachota (od 1. 8. Úvazek 1,0
2017 do 30. 9. 2017)

Údržbář a opravář

Milan Dvorský

Úvazek 1,0

Údržbář a opravář

Michal Suchý (od 10. 7. 2017)

Úvazek 1,0

V období od května 2017 do října 2017 bylo zaměstnáno formou dohody o pracovní činnosti
16 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 2017 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.
Ve stanoveném termínu správní radou byla ke zveřejnění v rejstříku zaslána výroční zpráva
společnosti za rok 2016, která byla schválena usnesením správní rady 3/2017/2/SR.
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2017

ROZVAHA K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Ozn.

a
A.

B
Dlouhodobý majetek
celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu

řádku

účetního období

dni účetního období

c
Součet A.I. až A.IV.

A. I.
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B.

číslo

AKTIVA

Krátkodobý majetek
celkem
Zásoby celkem

1
2
3
5
6
7

Pohledávky celkem

8

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

Jiná aktiva celkem

10
Součet A. až B.

11

číslo

Ozn.

2
34 164

1 692
36 076

1 759
37 182

-3 409
2 812

-4 777
2 344

4
Součet B.I. až B.IV.

Aktiva celkem

1
34 359

83
44
2 644
41
37 171
Stav k prvnímu dni

60
37
2 204
43
36 508
Stav k poslednímu

účetního období
3
36 731
37 138
-407
440

dni účetního období
4
36 185
36 185

PASIVA

a

řádku
c

B

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.
A. II.

Jmění celkem

Součet A.I. až A.II.

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.
B. II.
B. III.
B. IV.

Rezervy celkem

16

Dlouhodobé závazky celkem

17

Krátkodobé závazky celkem

18

Jiná pasiva celkem

19

13

Výsledek hospodaření celkem

Pasiva celkem

12
14

Součet B.I. až B.IV.

Součet A. až B.

15

20

276
164
37 171

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017

323

277
46
36 508

37

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Činnosti
Ozn.

Název ukazatele

Číslo
řádku

A.

Náklady

1

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1 941

II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

-6

-6

III.

Osobní náklady celkem

4

2 690

2 690

IV.

Daně a poplatky celkem

5

5

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

137

137

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek

7

1 368

1 368

VII.

Poskytnuté příspěvky

8

9

9

VIII.

Daň z příjmů

9

Náklady celkem
B.

10
Výnosy

6 144

29

29

1 970

6 173

11

I.

Provozní dotace

12

2 493

2 493

II.

Přijaté příspěvky

13

2 113

2 113

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

416

IV.

Ostatní výnosy

15

1 107

V.

Tržby z prodeje majetku

16

Výnosy celkem

17

6 129

44

6 173

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

-15

15

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

-15

15

0

44

460
1 107

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31. 12. 2017 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017.
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017
VÝZNAMNÉ POLOŽKY AKTIV SPOLEČNOSTI PARK ROCHUS, O.P.S.
Dlouhodobý nehmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2017 v hodnotě
- z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1.759 tis. Kč
851 tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek přírůstek v roce 2017
- pořízený drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- pořízení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku
- vyřazeno v roce 2017
Dlouhodobý hmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2017 v hodnotě
- z toho stavby
- z toho nedokončený HIM
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek
- z toho pozemky
- z toho zkonzervované sbírkové předměty
- z toho samostatné movité věci a soubory SMV

67 tis. Kč
36 tis. Kč
31 tis. Kč
0 tis. Kč
37.182 tis. Kč
32.567 tis. Kč
1.050 tis. Kč
1.362 tis. Kč
1.046 tis. Kč
506 tis. Kč
651 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2017
- z toho stavby Muzea v přírodě Rochus
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek
- z toho hmotné movité věci a jejich soubory
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované)
- z toho nedokončený HIM
- z toho pozemky
- z toho uhrazeno zálohou z minulého období

1.106 tis. Kč
11 tis. Kč
225 tis. Kč
21 tis. Kč
38 tis. Kč
802 tis. Kč
20 tis. Kč
-11 tis. Kč

Nákup tohoto majetku byl financován především z finančních darů Nadace SYNOT.
Oprávky k dlouhodobému majetku byly v roce 2017 v hodnotě
- z toho odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- z toho jednorázové odpisy drobného dlouhodobého majetku

1.368 tis. Kč
1.106 tis. Kč
262 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky ke dni 31. 12. 2017
- z toho odběratelé
- z toho opravné položky k pohledávkám (za odběrateli v insolvenci)
- z toho nároky na dotace ze státního rozpočtu
- z toho poskytnuté provozní zálohy a kauce

37 tis. Kč
599 tis. Kč
-599 tis. Kč
29 tis. Kč
8 tis. Kč

VÝZNAMNÉ POLOŽKY PASIV SPOLEČNOSTI PARK ROCHUS, O.P.S.
Vlastní jmění
Fondy
Krátkodobé závazky
- z toho závazky k dodavatelům (faktury se splatností v roce 2018)
- z toho závazky k zaměstnancům (z titulu mezd za období prosinec 2017)
- z toho závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
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VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI PARK ROCHUS, O.P.S.
Náklady
Náklady na plnění obecně prospěšných činností:
Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti:
Náklady na plnění doplňkových činností:
Náklady celkem:

5.635tis. Kč
509 tis. Kč
29 tis. Kč
6.173 tis. Kč

Z toho nejvýznamnější položky jsou:
- osobní náklady na zaměstnance
- z toho: hrubé mzdy a zákonné odvody
- z toho: náklady na odměnu ředitele organizace (mzdové
náklady a pojistné hrazené zaměstnavatelem)
- z toho: náklady na odměny členů správní a dozorčí rady
- ostatní služby (studie, nájmy nebytových prostor, telefonní poplatky,
účetní služby, propagace, doprovodné programy na akcích pro veřejnost
aj.)
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- z toho odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- opravy a udržování
- z toho udržování přírodního areálu Park Rochus

2.690 tis. Kč
2.646 tis. Kč
738 tis. Kč
0 Kč
1.093 tis. Kč
1.368 tis. Kč
181 tis. Kč
252 tis. Kč
105 tis. Kč

Výnosy
Nejvýznamnějšími položkami jsou:
1. Přijaté příspěvky a dary
- z toho nadační příspěvek Nadace SYNOT

2.113 tis. Kč
2.108 tis. Kč

2. Provozní dotace
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště
- z toho provozní dotace Zlínského kraje na vzdělávací akce
- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí a SFŽP

2.493 tis. Kč
2.220 tis. Kč
128 tis. Kč
145 tis. Kč

3. Tržby za vlastní výkony a zboží
- z toho tržby z prodeje služeb (vstupné do muzea v přírodě a na akce pro
veřejnost, osvětové kampaně, přednášky a prezentace)
- z toho tržby za prodané zboží
- z toho tržby za vlastní výrobky

460 tis. Kč
413 tis. Kč
40 tis. Kč
7 tis. Kč

4. Jiné ostatní výnosy - snížení vlastního jmění o odpisy

1.107 tis. Kč

Výnosy celkem:

6.173 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. 2017 v celkové výši 34.102 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. 2017 ve výši 34.292 tis. Kč. Na účet vlastního jmění byla
zaúčtována částka ve výši 916 tis. Kč, která byla tvořena hmotnými dary a finančními dary, 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 2017 v celkové výši 1.106 tis. Kč.
Fondy
K 1. 1. 2017 tvořila nejvýznamnější část fondů nevyčerpaná část finančního daru od Nadace
SYNOT obdrženého v roce 2016. Tato nevyčerpaná část byla k 1. 1. 2017 ve výši 2.395 tis. Kč.
Větší část tohoto daru ve výši 1.545 tis. Kč byla využita na úhradu provozních nákladů, zbylá část
tohoto daru ve výši 850 tis. Kč byla využita na úhradu výdajů na pořízení dlouhodobého majetku
v roce 2017. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2017 byl tedy nula.
V roce 2017 společnost Park Rochus, o.p.s., obdržela nadační příspěvek Nadace SYNOT v celkové
výši 2.660 tis. Kč. Jelikož z tohoto daru byla na náklady a výdaje na investice v roce 2017 využita
pouze část (608 tis. Kč), zůstatek tohoto daru ve výši 2.052 tis. Kč byl zaúčtován ve prospěch
fondů a je součástí jeho konečného zůstatku ke dni 31. 12. 2017.
Dále jsou součástí fondů ke dni 31. 12. 2017 drobné zůstatky darů a dotací obdržených
v aktuálním i minulých obdobích na zásoby nespotřebované do 31. 12. 2017.
Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2017 byl ve výši 2.083 tis. Kč.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2017
Společnost vykázala za rok 2017 hospodářský výsledek ve výši nula. Z toho hospodářský
výsledek vytvořený v rámci hlavní činnosti byl ve výši -15 tis. Kč a hospodářský výsledek
vytvořený v rámci hospodářské činnosti byl ve výši +15 tis. Kč.
V rámci svých obecně prospěšných služeb společnost v roce 2017 pořizovala majetek zejména
za účelem provozu Muzea v přírodě Rochus, tj. zejména pořizovala novou stavbu do Muzea
v přírodě Rochus a sbírkové předměty, které v muzeu slouží nebo budou sloužit jako exponáty.
Krátkodobé závazky evidované ke dni 31. 12. 2017 v celkové výši 277 tis. Kč jsou tvořeny
zejména závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního zabezpečení
a finančnímu úřadu z titulu zaúčtovaných mezd za období prosinec 2017 a závazky
z neuhrazených faktur přijatých v roce 2017 se splatností v roce 2018.
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OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 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 2017 auditorem. Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353)
vydaném dne 22. 5. 2018 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 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva nezávislého auditora je
uložena v archivu společnosti.
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI
SPRÁVNÍ RADA
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: 22. srpna 2016
den vzniku funkce: 7. června 2017

PhDr. Ivo Frolec

člen správní rady
den vzniku členství: 19. června 2015

Ing. arch. Aleš Holý

člen správní rady
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: 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

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 2017 v těchto termínech: 27. dubna 2017 (elektronické
hlasování), 7. června 2017, 13. července 2017 (elektronické hlasování), 29. srpna 2017
(elektronické hlasování), 15. září 2017 (elektronické hlasování), 4. října 2017, 15. prosince 2017
(elektronické hlasování).
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DOZORČÍ RADA
Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady
den vzniku členství: 22. srpna 2016
den vzniku funkce: 7. června 2017

Ing. Vladimír Moštěk

místopředseda dozorčí rady
den vzniku členství: 14. srpna 2016
den vzniku funkce: 7. června 2017

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: 22. srpna 2016

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 2017 proběhla jednání dozorčí rady v těchto termínech: 10. dubna 2017
(elektronické hlasování), 7. června 2017, 4. října 2017 a 11. prosince 2017 (elektronické
hlasování).
⌘⌘⌘
Členství v obou radách společnosti je zakladateli vnímáno jako čestná funkce bez nároku
na honorář a jakoukoliv další odměnu hrazenou z rozpočtu společnosti.
Chceme proto alespoň tímto způsobem vyjádřit všem členům za jejich aktivní přístup
a pomoc při schvalování důležitých usnesení, dokumentů, i při rozhodování o dalším
směřování společnosti velké poděkování.

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Ředitelem společnosti je PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., který byl do této funkce jmenován správní
radou s účinností od 1. července 2011.
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PODPORA A SPOLUPRÁCE
FINANČNÍ PODPORA
Děkujeme Nadaci SYNOT, skupině SYNOT a Městu Uherské Hradiště za finanční podporu
našich projektů v areálu Parku Rochus i za podporu činnosti společnosti Park Rochus, o.p.s.

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

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

Projekty Společně k udržitelnému rozvoji I a II byly podpořeny z Programu švýcarsko-české
spolupráce.

C
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Projekty Už je čas na ten klas a Adventní čas je tady zas byly podpořeny z Programu na podporu
kulturních aktivit a akcí Zlínského kraje. Projekt Stavební obnova dřevěných vrat sloupkové
stodoly z Břestku Muzea v přírodě Rochus byl podpořen z Programu na podporu stavební obnovy
a restaurování kulturních památek a památek místního významu. Projekt Strom pilířem života 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.

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2017

46

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, z. s.
Společnost přátel slivovice České
republiky, z. s.
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
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.
TESLICE CZ s.r.o.
Český svaz muzeí v přírodě
Obor keramika SUPŠ v Uh. Hradišti
CIFRA, z. s.
Mařaťané, z. s.
Dětský folklorní soubor Hradišťánek
Dětský folklorní soubor Omladinka
František Ilík
PaeDr. Jiří Jilík
Ing. Ivana Šáchová, 30.osm s.r.o.
Ing. Amálie Bezděková, 30.osm s.r.o.
Věra Stratilová, 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
Žaneta Gabrielová, Atelier List
prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.
Ing. Petr Skřivánek
Ing. arch. Edita Vlčková, Hliněný dům














































Marek Vlček, Hliněný dům
Jan Pijáček
PhDr. Dana Daňová
RNDr. Ivan Marek
Ing. Roman Šibl, JVM-RPIC Zlín
Ivo Kaňovský
Milan Vaculík
Renata Polišenská
Lenka Durďáková
Mgr. Ivana Zůbková
Ing. Jaroslava Krmela Vacková
Pavel Pavlíček, GAN a.s.
Ing. Dagmar Vacková
Eva Štulírová
RNDr. Jaroslav Bičan
Ing. Miroslava Gajdošová
Mgr. Pavel Hubáček
Ing. Karel Lecián
Mgr. Miroslava Voltemarová
Ing. Bronislava Struhelková
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
Jitka Zpěváková
Ludmila Štefánková
Mgr. Marta Kondrová
Mgr. Gabriela Směřičková
Zdeňka Taláková
RNDr. Dagmar Zábranská
Mgr. Yvona Koutná
Albert Gottwald
Jiří Sviečka
Pavel Smělík
Ing. Antonín Zpěvák
Mgr. Irena Pořízková
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 2017.
Úspěšně jsme v něm realizovali druhou návštěvnickou sezónu Muzea v přírodě Rochus. Díky
spolupráci s řadou odborníků, zkušených profesionálů i nadšených dobrovolníků se v roce 2017
podařilo zabezpečit běžný provoz společnosti s celou škálou akcí pro veřejnost, edukačních
aktivit, odborných terénních výzkumů i prospěšných managementových zásahů v území.
Do prostoru muzea v přírodě se nám podařilo transferovat další originální stavbu – stodůlku
z Hradčovic. Pokračovali jsme v instalaci drobných zemědělských objektů – klátových úlů
a plotků ohraničujících dvory usedlostí. Díky nadšení studentů a pedagogů oboru keramika
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti vznikla v naší muzejní expozici hliněná
pec na zakuřovanou keramiku. Stočili jsme první muzejní med, připravili několik pořadů pro
školy a realizovali řadu nových akcí pro veřejnost – slováckou zabijačku, pořad o žítkovských
bohyních, folklorní setkání v rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek, jarní
i podzimní muzejní noc.
Velmi si vážíme, že jsme mohli převzít prestižní ocenění Stavba roku 2016 od města Uherské
Hradiště a čestné uznání Stavba roku 2016 Zlínského kraje. Velkou radostí bylo spolupořádání
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 spočívajícímu především v úsilí
o regeneraci bývalého vojenského cvičiště v Uherském Hradišti a rozvoji Muzea v přírodě
Rochus, patří poděkování za příspěvek ke zjevnému pokroku, kterého bylo v roce 2017
dosaženo.
Děkujeme!
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