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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 

                  https://skanzenrochus.cz 

Facebook a Twitter: Park a skanzen Rochus Uh. Hradiště 

Bankovní spojení: 107 0000 182/2200 

IČ: 29234387 

DIČ: CZ29234387 

 

Zakladatel 

Město Uherské Hradiště 

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

Zahájení činnosti 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

f) podporu cestovního ruchu v regionu Uherskohradišťska. 

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

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

 

A. Příprava a provozování přírodního, kulturně-naučného, rekreačního a výletního areálu 
Park Rochus, jehož součástí bude především:  

 expozice o historii a současnosti vinařství jihovýchodní Moravy, 
 rozsáhlá expozice lidového stavitelství, způsobu bydlení, života a hospodaření 

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

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

 

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

 

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

D. Společnost bude zajišťovat mimoškolní výchovu a vzdělávání, poradenskou, 
průvodcovskou i lektorskou činnost a pořádání odborných kurzů, školení, seminářů 
i dalších kulturních akcí zejména v oborech: 

 údržby krajiny a jejího 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 2019  

 

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 2019 bylo spásáno území o celkové výměře 19 ha. Pastvu realizují dva soukromé 
subjekty: Bc. Zuzana Čevelová – Ekofarma Jarošov (v roce 2019 obhospodařovala 11 ha plochy) 
a AGMOPOL s.r.o. (v roce 2019 společnost obhospodařovala 8 ha plochy). K pastvě jsou 
v mařatické části areálu využívány ovce, v jarošovské části pak kromě ovcí také kozy, krávy 
a koně. Pastva probíhala od května do poloviny prosince, 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 2019 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 ovocných odrůd, mařatické a jarošovské aleje. Pravidelně 
sečeny a mulčovány byly také travnaté plochy v areálu muzea v přírodě a v jeho těsném okolí. 
Práce byly prováděny dodavatelsky nebo vlastními zaměstnanci společnosti. Údržbu prostoru 
kolem kaple sv. Rocha i péči o kapli samotnou, zajišťuje občanské sdružení Spolek přátel kaple 
sv. Rocha. Území parku je součástí honebních pozemků pod správou Mysliveckého sdružení 
Rochus Jarošov.  
 
V srpnu roku 2019 byla zahájena managementová opatření v rámci projektu "Podpora 
biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje". Projekt je realizován 
Zlínským krajem mimo jiné také v rámci plánu péče o Evropsky významnou lokalitu (EVL) 
Rochus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Managementová opatření realizovaná v Parku Rochus Zlínským krajem 
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Realizovaná opatření mají zajistit příznivé podmínky pro hlavní předmět ochrany lokality, 
kterým je v EVL Rochus silně ohrožený noční motýl bourovec trnkový. Jedná se o obnovení jeho 
původního biotopu redukcí hustě zapojených náletových dřevin a odstraněním stařiny, včetně 
zahájení údržby travních porostů, které mají na obnažených místech vzniknout. Cílem je tak 
obnovit mozaiku volných lučních ploch lemovaných ostrůvky keřů a kromě bourovce tak 
podpořit výskyt dalších ohrožených motýlů, ptáků a lučních rostlin, čímž dojde k podpoře 
biodiverzity celé lokality. 
 
V roce 2019 byly zásahy provedeny v mařatické části lokality na území o celkové ploše 4,5 ha. 
Druhá etapa opatření proběhne v následujícím roce v jarošovské části areálu. 
 
  
1.2 Monitoring biodiverzity 
 
Pro zachování návaznosti na předchozí průzkumy proběhl v areálu Parku Rochus monitoring 
výskytu bourovce trnkového (Eriogaster catax), který je hlavním předmětem ochrany Evropsky 
významné lokality Rochus, a tedy i Přírodní památky Rochus, která je její součástí. Monitoring 
proběhl v druhé polovině dubna, kdy bylo na lokalitě nalezeno celkem 8 larválních hnízd, ve 
kterých se housenky motýla po vylíhnutí shlukují. Průzkum provedl entomolog Mgr. Michal 
Zapletal, který pozoroval 7 hnízd. Jedno hnízdo pak našla pracovnice společnosti Mgr. Michaela 
Odstrčilová při obchůzce areálu. 
 
V roce 2019 byl rovněž na lokalitě ověřen výskyt kriticky ohroženého druhu modráska 
hořcového (Phengaris alcon f. rebeli), jehož introdukce byla na lokalitě provedena v roce 2017. 
V měsíci červnu bylo v místě výskytu živné rostliny hořce křížatého pozorováno nejméně 
10 čerstvě vylíhnutých modrásků obou pohlaví, přičemž samičky sedaly na horní listy hořců 
a začínaly klást vajíčka pro zajištění další generace. 
  
 
1.3 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. 
 
U příležitosti Dne otevřených dveří a větrání peřin proběhly v areálu muzea drobné výsadby za 
pomoci veřejnosti. V okolí expozic z Boršic a z Tučap se vysadily okrasné cibuloviny a hlíznaté 
rostliny (narcisy, lilie, kosatce, mečíky), z dřevin pak přibyl jeden okrasný šeřík. Již mimo akci 
bylo tak jako každý rok bohatě osázeno políčko pod seníkem z Hradčovic. Pěstováno bylo obilí, 
brambory, cibule, okurky, dýně, rajčata a kořenová zelenina. Pro edukační účely byl v hojné míře 
vysázen len, který slouží jako výuková pomůcka v rámci nově vytvořeného výukového programu 
Šaty rostou na louce, ale také při prohlídkách s veřejností. Zelenina z políčka byla využívána 
především v rámci příměstského tábora U tetičky na dědině, nebo byla následně zkrmena. 
 
S veřejností probíhaly také výsadby v rámci akce Stromy pro Rochus (26. 10.), zasazeno bylo 
8 nových ovocných stromů a 15 keřů. Ze stromů byly vysazeny čtyři hrušně (Pyrus communis, 
Solanka), dva jeřáby břeky (Sorbus torminalis) a jedna jabloň (Jadernička moravská), přičemž se 
jednalo o doplňkovou a náhradní výsadbu stromové aleje podél Stezky pokladnic Slovácka 
a jeřábové aleje pod sadem starých ovocných odrůd. Další stará odrůda jabloně (Panenské 
české) byla vysazena v areálu muzea v přírodě. Z keřů bylo v muzeu vysazeno 10 lísek, 3 kaliny 
obecné a 2 klokoče zpeřené. 
 
Ve spolupráci se studenty školy MESIT střední škola, o.p.s., byla 20. listopadu provedena 
náhradní výsadba devíti dubů (Quercus robur) v horní části jarošovské aleje. 
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2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 

 
2.1 Realizace a opravy expozic  
 
V březnu roku 2019 byla z důvodu velké vlhkosti v podlahové části interiérů provedena po 
úpravách v okolí expozičního objektu z Veletin z předchozího roku demontáž dřevěné podlahy 
v jizbě. Následně specializovaná firma MW-SERVIS provedla sanaci zdiva a podkladu podlahy. 
Původní podlaha z měkkého dřeva byla nahrazena prkennou podlahou z dřeva dubového. 
 
V průběhu roku došlo vlivem povětrnostních podmínek ke dvěma menším poškozením doškové 
střechy taktéž na objektu z Veletin. Obě poškození byla opravena panem Františkem Pavlicou, 
který se na výrobu a opravy doškových střech specializuje a střechu také při stavbě objektu 
pokládal. 
 
V březnu byla v rámci Dne otevřených dveří ve spolupráci s veřejností doplněna květinová 
výsadba v předzahrádce u objektu z Boršic a vysezeny hrnkové rostliny, které doplnily expozice 
v interiérech. Výběr rostlin odpovídal skladbě vesnických předzahrádek v 1. polovině 20. století. 
 
V měsíci dubnu proběhla menší úprava interiéru kuchyně v objektu z Tučap. Uspořádání 
místnosti bylo upraveno tak, aby více vyhovovalo provozu při akcích pro veřejnost s ohledem na 
skutečnost, že se v této chalupě pravidelně předvádějí ukázky tradiční přípravy pokrmů. 
 
Na počátku měsíce října vlivem prudkých poryvů větru spadl sloup veřejného osvětlení před 
objektem z Boršic, naštěstí bez dalších následků. Následnou kontrolou všech ostatních sloupů 
osvětlení bylo zjištěno, že stabilita některých z nich byla narušena vodou tekoucí terénem při 
deštích a bude je proto nutné osadit znovu jinou technologií. K tomu došlo v průběhu měsíců 
listopadu a prosince. 
 

2.2 Živá zvířata v expozicích muzea 

Součástí zemědělských expozic muzea jsou živá hospodářská zvířata. Jedná se o dvě kozy, dva 
králíky, jednu kočku a slepice, přes sezónu jsou chovány také husy. Mezi objektem z Boršic 
a expozicí z Veletin je pomocí plotu vytvořen výběh pro husy a slepice, za objektem z Veletin je 
umístěn kurník, králíkárna je pod stodolou z Břestku.  

Všechna zvířata byla podrobena veterinární prohlídce. Péče o zvířata a krmení vyžaduje v muzeu 
každodenní přítomnost některého z pracovníků společnosti. 

 
2.3 Výzkum a dokumentace 
 
Počátkem roku byla společnost oslovena paní Boženou Malinovou, která nabídla stavební 
materiál z domu čp. 110 v Hradčovicích, určeného k demolici. Ukázalo se, že se jedná o objekt, 
který byl vybrán k dokumentaci lidového stavitelství na Uherskohradišťsku. Bohužel kvůli 
časové tísni nebylo možné objekt zaměřit detailně, ale majitelkou byla umožněna alespoň 
fotodokumentace a paní Malinová věnovala společnosti dokumentační plány zhotovené 
za účelem povolení demolice objektu. 
 
Jednalo se o štítově orientovaný dům se zachovalou hospodářskou částí s chlévy. Někdejší černá 
kuchyně čtyřprostorového domu byla již zrušená. Zůstal ale široký zděný komín. Stropy byly 
původní záklopové, okna zůstala také původní. V chlévech byla vyzděná stání pro dobytek. Paní 
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Malinová doplnila informace také o příběh posledních obyvatel domu, který byl zaznamenán 
a uložen spolu s dokumentací do archivu společnosti. 
 
V září proběhlo zaměření objektu sloupové stodoly v obci Březolupy. Zaměření provedla Ing. 
arch. Edita Vlčková. Jedná se o typický hospodářský objekt ze 40. let 20. století se dvěma 
přístodolky, který byl k podrobnější dokumentaci vybrán zejména pro svou velikost – v muzeu 
by mohl v budoucnu sloužit např. pro konání akcí při nepříznivém počasí nebo jako zázemí pro 
občerstvení. 
 

 
 
 

Stodola z Březolup 
 

V průběhu roku se pracovníci muzea věnovali tématu zpracování a využití textilních materiálů. 
Jedním z výstupů byla i menší výstava realizovaná od srpna do prosince s názvem Šaty rostou na 
louce, instalovaná na recepci správní budovy muzea. Na výstavě byly instalovány předměty 
používané při zpracování textilních vláken ze sbírkového fondu muzea a také ze soukromých 
sbírek. Krample k vyčesávání vlny zapůjčil pan Nožička. Výstava byla zaměřena na technologii 
domáckého zpracování textilních vláken v minulosti a také na ekologické dopady textilní výroby 
v současnosti. 

 
2.4 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 
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a organizací jeho provozu. Jednání expertní skupiny v roce 2019 neproběhlo, neboť pro tento 
rok nebyly naplánované nové objekty k výstavbě z důvodu nedostatku finančních prostředků 
na investiční výdaje. Konzultace s některými členy probíhaly pouze individuálně a týkaly se 
konkrétních aktuálně řešených odborných témat. 

Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu Muzea v přírodě Rochus v roce 2019: 
 
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. 
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 
PhDr. Ivo Frolec 
Mgr. Jan Káčer 
PhDr. Věra Kovářů 
PhDr. Jiří Langer, CSc. 
PhDr. Lubomír Procházka, CSc. 
Mgr. Jiří Severin 
Tajemník expertní skupiny: Mgr. Kateřina Dvořáková 

 
2.5 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 byl paní Boženou Malinovou sbírkový fond obohacen o již zmiňovaný stavební materiál 
z domu čp. 110 z Hradčovic. Jedná se o chlévová okna v kovových rámech, prvky 
elektroinstalace, kované prvky jako například oka k uvázání dobytka ve chlévech, různé hřeby a 
háky, dveřní a okenní kování, dále dřevěné prvky – schodiště na půdu i se záklopem, dveře.  

V srpnu bylo společností zakoupeno od Ing. Petra Taťáka vinařské vybavení – dřevěné kádě 
a litinový lis. 

Celkový počet sbírkových předmětů získaných darem a nákupem v roce 2019 je 77. Dalších 
56 kusů předmětů je využito v pomocném fondu jako funkční nářadí, nástroje, bytové textilie 
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.  

V rámci snah o realizaci úsporných opatření byla Park Rochus, o.p.s., nabídnuta zápůjčka prostor 
městem Uherské Hradiště. Společnost tak získala možnost uložit část sbírkového fondu v areálu 
bývalých kasáren ve městě poblíž svých kanceláří (v objektu dosud sídlil depozitář knihovny) 
a v objektu ve Štěpnicích. Z tohoto důvodu proběhly v měsících říjnu až prosinci rozsáhlé 
stěhovací práce. 

Evidence předmětů sbírkového fondu je zpracována v databázovém systému BACH. Ten je 
využíván i pro vedení fotografického archivního fondu. Muzeum v přírodě Rochus plánuje 
po vzoru Slováckého muzea v Uherském Hradišti přechod na jiný databázový systém, a proto se 
pracovníci muzea zúčastnili v září semináře na téma digitalizace sbírkových fondů, který se 
konal ve Zlíně. 
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3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY 

 
 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 
V roce 2019 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 dubnu 
byla provedena zálivka. Na podzim byla provedena náhradní výsadba jedné hrušně a jednoho 
jeřábu břeku. 
 
V řádném termínu byla zaslána průběžná provozní monitorovací zpráva za rok 2018. 
 
3.1.2 Projekt Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 
 
V aleji probíhalo pravidelné sečení, kontrola stromů a drobná údržba chrániček kmenů. V dubnu 
byla provedena zálivka. Na podzim byla provedena náhradní výsadba 9 dubů na horním konci 
aleje. 

V řádném termínu byla zaslána průběžná provozní monitorovací zpráva za rok 2018. 

3.1.3 Projekt Alej EVL Rochus – 1. etapa 

Žádost o podporu projektu, která byla předložená v rámci průběžné výzvy Ministerstva 
životního prostředí č. 05_18_108 (PO 4, SC 4.3), byla na základě námitek Agentury ochrany 
přírody a krajiny pozastavena a doporučena k přepracování. Park Rochus, o.p.s., proto následně 
svou žádost v rámci dané výzvy stáhla, aby bylo možné projekt co nejdříve upravit. Námitky se 
týkaly především nedostatečného sponu výsadeb a také jejich druhového složení s ohledem 
na potřeby hlavního předmětu ochrany motýla bourovce trnkového. Tyto připomínky byly 
do projektu v plné míře zapracovány a nová žádost byla předložena v rámci výzvy MŽP č. 130 
(PO 4, SC 4.2). V prosinci 2019 splnila žádost podmínky formální kontroly a podmínky 
přijatelnosti a postoupila k věcnému hodnocení.  

 
3.2 Regionální operační program Střední Morava (ROP Střední Morava) 
 
V řádném termínu do konce ledna 2019 byla zpracována a předložena monitorovací zpráva 
za rok 2018.  

 
3.3 Dotační programy Zlínského kraje 
 
Společnost v roce 2019 uzavírala nebo získala podporu Zlínského kraje pro následující projekty: 
 
3.3.1 Projekt Adventní čas už je tady zas (2018) 
 
Dne 5. 2. 2019 byla předložena závěrečná zpráva k projektu. Jeho cílem bylo prostřednictvím 
kulturní akce konané v expozičních objektech Muzea v přírodě Rochus seznámit veřejnost 
a školy 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 1. a 2. 12. 
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2018 pro širokou veřejnost a 4.–6. 12. 2018 pro školy. Celkové náklady projektu činily 105 430,- 
Kč, celková výše poskytnuté dotace byla 57 600,- Kč. 
 
 
3.3.2 Projekt Od fašanku do Velikonoc 
 
Žádost o poskytnutí dotace z programu na podporu kulturních aktivit a akcí byla podána 1. 2.  
2019.  Cílem projektu bylo přiblížit školám i široké veřejnosti tradice a lidové obyčeje spojené 
s obdobím fašanku, postní doby a velikonočních svátků v podobě typické pro region Slovácka. 
Projekt byl rozdělen na tematický edukační program pro školy (10.–12. 4.) a sobotní interaktivní 
program pro veřejnost (13. 4.). Závěrečná zpráva byla předložena 8. 7. 2019. Celkové náklady 
projektu činily 57 190,- Kč, celková výše dotace pak 34 200,- Kč. 
 
 
3.3.3 Projekt Šaty rostou na louce 
 
Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora ekologických aktivit v kraji byla podána 14. 2.  
2019. Cílem projektu bylo upozornit na problémy, které způsobuje současný módní průmysl 
a současně také připomenout původní přírodní textilní materiály a jejich způsoby tradičního 
zpracování. V rámci realizace projektu probíhaly následující akce a aktivity: 30.–31. 5. 2019 
Řemeslo má zlaté dno (edukační program pro školy zaměřený na téma projektu); 8–10/2019 – 
výstava Šaty rostou na louce představující přírodní textilní materiály, nástroje a pomůcky, které 
se ke zpracování textilií dříve používaly, a také upozornila na hlavní zátěže módního průmyslu. 
Dále byl vytvořen výukový program, který je školám a organizovaným skupinám nabízen 
od června 2019. V roce 2020 budou v rámci projektu vydány dva výukové listy. 
 
 

 
 
Výukový program Šaty rostou na louce 
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3.3.4 Projekt Strom jako živitel 

Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora ekologických aktivit v kraji byla podána 14. 2.  
2019. Snahou projektu bylo prohloubit a upevnit vztah člověka k přírodě, u nejmladší generace 
posílit uvědomění si závislosti člověka na přírodních zdrojích a konkrétně pak upozornit 
na význam stromů jako nezastupitelného zdroje potravy a živin obecně. V rámci projektu byly 
realizovány tyto aktivity: 4. 10. 2019 Dřevo je můj chléb (edukační program pro školy), 26. 10. 
2019 Stromy pro Rochus (akce pro veřejnost), 10–12/2019 výstava Stromy pro včely, včely pro 
stromy, která upozorňovala na vzájemný význam stromů a včel a představila hlavní včelařské 
dřeviny. Realizace projektu byla ukončena dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
3.3.5 Projekt Radostný čas prožíváme zas 

Žádost o poskytnutí dotace z programu na podporu kulturních aktivit a akcí byla podána 
9.  7.  2019. Cílem projektu byla podpora projevů tradiční lidové kultury vztahující se k období 
adventu a Vánoc, a to jak v oblasti zvykosloví, tak i v oblasti tradičních řemesel a rukodělných 
činností. Realizace projektu trvala od 30. 11. do 26. 12. 2019, kdy proběhly následující akce: 
30. 11.–1. 12. Adventní čas je tady zas (akce pro veřejnost); 3. – 5. 12. Adventní čas je tady zas 
(výukový program pro školy); 14. 12. Radostná novina (akce pro veřejnost); 26. 12. Štěpánské 
koledování (akce pro veřejnost). Realizace projektu byla ukončena dle podmínek smlouvy 
o poskytnutí dotace. 

 

3.4 Státní fond životního prostředí  

V rámci příměstského tábora Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině, proběhl v rámci všech osmi 
turnusů (8. 7. – 30. 8. 2019) výukový program Jak se žilo na dědině, jehož realizace byla 
podpořena z Národního programu životního prostředí (výzva č. 5/2018). Program probíhal 
formou čtyř samostatných výukových vstupů, pomocí nichž byly děti postupně seznamovány se 
způsobem života našich předků a upozorňovány na závislost člověka na přírodních zdrojích. 
Realizace projektu proběhla dle podmínek výzvy. V následujícím roce proběhne závěrečné 
vyúčtování a vyhodnocení projektu, na jehož základě by mělo dojít k uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 65 000,- Kč. 

 

3.5 Dotační program Města Uherské Hradiště Podpora rozvoje cestovního ruchu v I. a II. 
pololetí 2019  

Na základě schválené žádosti projektu Realizace přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park 
Rochus byla 11. 3. 2019 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu 
cestovního ruchu města Uherské Hradiště ve výši 2 500 000 Kč. Dne 26. 06. 2019 byla 
v návaznosti na výše uvedený projekt podána žádost o podporu v druhé polovině roku 2019 na 
zajištění provozu společnosti Park Rochus o.p.s., údržbu přírodního areálu a provozu Muzea 
v přírodě Rochus. Požadovaná částka na dotaci města činila 2.500.000,- Kč. Žádost byla úspěšně 
schválena a 12. 9. 2019 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva 

  
3.6 Grant Nadace SYNOT 
 
Na začátku roku společnost vyúčtovala dar Nadace SYNOT přijatý v roce 2017. Dne 30. 9. 2019 
byla podána žádost o finanční podporu za účelem zajištění dostatečného zázemí při konání akcí 
pro veřejnost v podobě pořízení 5 ks dřevěných stánků. Žádáno bylo o částku 60 000,- Kč. Tato 
žádost o grant nebyla bohužel Nadací SYNOT podpořena.  
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4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

V průběhu roku 2019 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: 

 

I když návštěvnická sezóna na Rochusu začíná až v květnu, mají zájemci o návštěvu 
uherskohradišťského muzea v přírodě několik možností ještě před začátkem sezóny. Brány 
Muzea v přírodě Rochus se v roce 2019 poprvé otevřely veřejnosti v sobotu 23. února 2019 
od 11.00 do 15.00 hodin v rámci akce Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice, kterou 
navštívila téměř tisícovka návštěvníků. Zkušený řezník Bronislav Polášek připravil se svým 
týmem širokou nabídku zabijačkových specialit, při ukázce domácí zabijačky předvedl i řeznické 
řemeslo, tak jak dříve zabijačka probíhala a co k ní všechno patřilo. Návštěvníci ochutnali 
tradiční sladká fašanková jídla od šikovných hospodyněk, nechyběla slivovice z Centra 
slováckých tradic, Jarošovské pivo a víno z Vinařství Medek. Děti si v dílničce vyrobily fašankové 
masky. K vidění byl masopustní mečový tanec „pod šable“, který zatančili členové Folklorního 
souboru Mařaťané a Cifra v doprovodu Cimbálové muziky Hlaholica. Návštěvníci se mohli také 
setkat s ukázkami typických zimních řemeslných a rukodělných prací jako je dřevořezba 
a vyšívání. 

23. 2. 2019 Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice – program v muzeu v přírodě  

21. 3. 2019 Den otevřených dveří a sázení lísek – program v muzeu v přírodě 

11.–13. 4. 2019 Od fašanku do Velikonoc – program v muzeu v přírodě 

1. 5. 2019 Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus – program v muzeu 

v přírodě a v areálu parku  

30.–31. 5. 2019 Řemeslo má zlaté dno – program v muzeu v přírodě 

1.–2. 6. 2019 Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství 

a malých muzeí – zapojení do projektu Regionu Slovácko  

14. 6. 2019 Rochus pod hvězdami – program v muzeu v přírodě a v areálu parku 

8. 7.–30. 8. 2019 Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině – 8 týdenních turnusů příměstského 

tábora pro děti ve spolupráci s Regionem Slovácko, Domem dětí a mládeže 

Uherské Hradiště a s Informačním centrem pro mládež 

30. 7. 2019  Veselosti nikdy dosti – doprovodný program 45. ročníku Letní filmové školy 

v muzeu v přírodě 

18. 8. 2019 Jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha, doprovodný program v muzeu v přírodě 

7.–8. 9. 2019 Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu (7. 9.) a Návraty k lidové tradici ve 

skanzenu Rochus (8. 9.) – program v rámci Slováckých slavností vína a 

otevřených památek v muzeu v přírodě 

21. 9. 2019 Slovácký festival chutí a vůní – program v muzeu v přírodě ve spolupráci 

s Regionem Slovácko 

26. 10. 2019 Stromy pro Rochus – výsadba s veřejností v areálu Parku Rochus a program 

v muzeu v přírodě 

30. 11.–2. 12.  

a 3.–5.  12. 2019 

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

14. 12. 2019 Radostná novina – program v muzeu v přírodě 

26. 12. 2019 Štěpánské koledování ve stodole – program v muzeu v přírodě 
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21. března, na první jarní den, jsme od 14.00 do 17.00 hodin pozvali návštěvníky na akci Den 
otevřených dveří a větrání peřin. Zájemci měli možnost bezplatně navštívit muzeum, setkat se 
s pracovníky společnosti, vypomoct pří sázení stromů a keřů v areálu muzea v přírodě, 
přesazování muškátů, výsadbě okrasné zahrádky před objektem z Boršic, dozvěděli se, co obnáší 
práce etnografa či programového pracovníka, a jaké jsou další plánované aktivity v muzeu 
i v přírodním areálu Park Rochus. Všichni dobrovolníci, kteří se zapojili do spolupráce v tento 
slunečný den, byli pozváni na bábovku, šálek horkého čaje nebo kávy z babické pražírny 
Coffeespot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Přesazování muškátů v rámci Dne otevřených dveří 

V dubnové dny nabídlo uherskohradišťské muzeum v přírodě nahlédnutí do života našich 
předků v období od Popeleční středy až do velikonočních svátků. Program Od fašanku 
do Velikonoc představil 11. a 12. dubna 2019 vždy od 9.00 do 13.00 hodin třídám z mateřských 
a základních škol, jak prožívali dříve lidé na Slovácku období končící zimy a přicházejícího jara 
spojené s postním obdobím a přípravami na Velikonoce. Děti se setkaly s malérečkami kraslic, 
zjistily, proč se chodí hrkat, kdy se vynášela smrtka a přinášelo létečko, chlapci se učili plést 
velikonoční pomlázku a dívky zdobit vajíčka. Nechyběly ukázky řemeslných a zemědělských 
prací typických pro toto období hospodářského roku a děti měly také možnost ochutnat tradiční 
velikonoční pečivo. 

 
Na sobotu 13. března 2019 byl pak od 13.00 do 17.00 hodin připraven velikonoční program pro 
širokou veřejnost. Návštěvníci poznali různé techniky zdobení kraslic, košíkář pomohl uplést 
tatínkům a chlapcům pomlázky, tanečnice z Folklorního souboru Cifra vynesly smrtku 
a přinesením létečka přivítaly jaro a tanečníci zvesela prošli muzeem s muzikou jako při tradiční 
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velikonoční obchůzce. Hospodyňky mohly ochutnat jidášky, mazance či tradiční velikonoční 
nádivku a milovníky vína v období koštů vín určitě potěšila ochutnávka mladých vín z Vinařství 
Medek. A jak se chodilo a stále ještě mnohde chodí hrkat, předvedli v průběhu této třídenní akce 
chlapci z Dětského folklorního souboru Dolinečka. Program Od fašanku do Velikonoc věnovaný 
školám i široké veřejnosti přilákal celkem přes šest stovek návštěvníků. Akce byla 
spolufinancována Zlínským krajem. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výklad v expozičním objektu z Veletin při programu Od fašanku do Velikonoc 

U příležitosti oslav Dne Země se v muzeu v přírodě Rochus ve dnech 23. – 26. dubna 2019 
uskutečnila akce pod názvem Tý-Den Země. V rámci tohoto týdne měly školy se svými žáky 
možnost absolvovat výukový program, který dětem přiblížil, jak se dříve žilo a hospodařilo. 
Hlavním tématem programu byla půda a její význam v podobě nezastupitelného zdroje obživy. 
Formou interaktivních ukázek si děti také vyzkoušely využívání půdy v lidovém stavitelství nebo 
v užitkové výrobě. Den Země tak přišlo do Muzea v přírodě Rochus oslavit přes tři sta žáků. 

Akce Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus slavnostně zahájila devátou 
pasteveckou sezónu a čtvrtý rok komentovaných prohlídek muzea v přírodě. Akce se uskutečnila 
v úterý 1. května 2019 od 10.00 do 17.00 hodin. Slavnostní vypouštění oveček na pastvu s dětmi 
za doprovodu houslí a písně Pásla ovečky a také ukázky práce rodiny Molkovy s pasteveckým 
psem přilákalo i letos velké množství návštěvníků, kteří radostně očekávali vztyčení májky, 
kterou připravili, nazdobili a postaru pomocí žebřů postavili členové Folklorního souboru Cifra 
a Mařacké chasy. Program kulturně obohatil Mužský sbor Derfla a Vavřineček z Bojkovic. 
Malování perníkových srdíček, pečení placek v chlebové peci, projížďky na koních, „minizoo“ 
hospodářských zvířat a zábavně naučné aktivity Centra ekologické výchovy Žabka 
a Přírodovědného centrum Trnka přilákalo nejen děti, ale i dospělé. Akce byla stejně jako 
v minulém roce zapojena do osvětové kampaně Ptáci – žijí tady s námi, a návštěvníci měli 
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možnost setkat se s ornitoložkou Danou Adamovou, která ukazovala odchyt a kroužkování 
ptáků, prozrazovala zajímavosti z ptačí říše a zároveň radila, jak může být člověk ptactvu 
prospěšný v době sucha. S dobrovolníky pak stloukala ptačí budky. 

Více než 1300 návštěvníků si mohlo pochutnat na regionálních produktech, jako např. 
na koláčcích od paní Haldové z Kunovic, perníčcích paní Burdové, dospělí okoštovali víno 
z Vinařství Čajka a z Vinařství Medek, pivo z Jarošovského pivovaru nebo medovinu pana 
Třasoně. Milovníci tradic ocenili ukázky tradičního zpracování mléka a ovčí vlny. 

Na přelomu května a června, při příležitosti Mezinárodního dne dětí, uspořádala společnost Park 
Rochus edukační program pro školy a školky Řemeslo má zlaté dno, který si dal za úkol přiblížit 
zábavnou formou dětem a žákům lidová řemesla a tradiční rukodělnou výrobu na Slovácku. 
V roce 2019 se program zaměřil na tradiční zpracování přírodních textilních materiálů. 
V dopoledních hodinách 30.–31. května 2019 si tak téměř 300 účastníků prošlo naučnou stezku 
od představení přírodních textilních surovin až po výrobu samotného oděvu. Děti poznaly, jak se 
zpracovává len nebo ovčí vlna, jak se přede na kolovrátku nebo vřetánku, vyzkoušely si tkaní, 
zjistily, jak tradiční výšivkou ozdobit kroj, a mohly také nahlédnout pod ruku zkušenému 
obuvníkovi. Možná některý z řemeslníků děti zaujal natolik, že se pro některé stane inspirací při 
volbě jejich budoucího povolání. Akce Řemeslo má zlaté dno byla součástí projektu Šaty rostou na 
louce, který byl spolufinancován Zlínským krajem. 

Ojedinělá akce, která již pátým rokem podporuje tradiční lidovou architekturu i regionální 
cestovní ruch, se uskutečnila v sobotu 1. června a v neděli 2. června 2019. Víkend otevřených 
památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí nabídl letos k návštěvě 
na Uherskohradišťsku, Uherskobrodsku a v jihomoravské části Slovácka – na Veselsku, 
Hodonínsku, Kyjovsku, Strážnicku a na Podluží celkem 53 objektů. Jedním z cílů bylo právě 
Muzeum v přírodě Rochus v Uherském Hradišti, které zájemcům této akce přiblížili průvodci 
formou komentovaných prohlídek. 

Festival muzejních nocí každoročně začíná oslavou Mezinárodního dne muzeí 18. května a trvá 
až do půlky června, kdy muzea a galerie po celé České republice zpřístupňují své expozice často 
netradičně ve večerním čase a mnohdy i s netradičním programem. Park Rochus, o.p.s., se 
i v roce 2019 do tohoto celorepublikového muzejního festivalu zapojil akcí Rochus pod 
hvězdami, která přilákala 14. června 2019 od 18.00 do 23.00 hodin téměř 600 návštěvníků. 
S výhledem na osvětlené Uherskohradišťsko a za hudebního doprovodu cimbálové muziky 
Ženičky a ženského sboru Klebetnice z Hluku se degustovalo pod hvězdami víno, pekly se placky 
v chlebové peci, děti si užily hry našich prarodičů a tvořily hliněné cihly. S vedoucí 
Přírodovědného centra Trnka při DDM Šikula Lenkou Pavelčíkovou se zájemci v hojném počtu 
vydali na pozorování netopýrů. Veronika Mergentalová prozradila, jaké bylinky je možné najít 
na začátku léta a co vše se dá jimi léčit, po setmění se pak v usedlosti z Veletin povídalo 
o svatojánském čarování a různých magických rituálech, které praktikovali naši předkové.  

Velkým tahákem bylo promítání filmu Lukáše Macha Odcházení ve skanzenovém letním kině. 
Obrazově i zvukově minimalistický film, který pojednával o lidské společnosti, se natáčel mj. 
v expozičním objektu z Boršic a jejím blízkém okolí. Spolek přátel kaple svatého Rocha rozsvítil 
v kapli svíčky a dotvořil tak pro návštěvníky akce tajemnou atmosféru muzejní noci, kterou si 
vychutnávali také u ohně milovníci trampských písniček a romantických letních večerů.  

Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině, tak se nazývá velmi oblíbený příměstský tábor, který 
byl poprvé realizován v roce 2016. Park Rochus, o.p.s., ve spolupráci s Regionem Slovácko, 
Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště a Informačním centrem pro mládež zajistily od 
8. července do 30. srpna 2019 rekordních osm týdenních turnusů letního příměstského tábora, 
během nichž se děti seznámily s lidovými tradicemi, naučily se pečovat o živá zvířata i okolní 
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krajinu, uvařily si chutná tradiční jídla a díky setkání s řemeslníky poznaly vybraná řemesla 
a rukodělné technologie. Příměstský tábor byl součástí projektu Jak se žilo na dědině, který byl 
spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba hrábí na příměstském táboře Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině 

Současně s příměstským táborem probíhala pravidelně každý týden akce pro veřejnost pod 
názvem Středy s keramikem. Každou středu odpoledne od 10. července do 28. srpna si 
návštěvníci muzea v přírodě mohli zkusit vytočit výrobek z keramiky pod dohledem hrnčíře 
Igora Chrástka, který je držitelem Ceny Vladimíra Boučka a také nositelem značky Tradiční 
výrobek Slovácka. Účastníkům jsme poté jejich výrobky vypálili a zájemci měli možnost si je 
v říjnu také naglazovat. Akce byla součástí osvětové kampaně Poctivě vyrobené, kterou 
koordinuje ve Zlínském kraji regionální spolek pro environmentální výchovu, vzdělávání 
a osvětu LÍSKA. Aktivity konané v rámci kampaně mají propagovat a podporovat místní 
řemeslníky, drobné výrobce a zemědělce a zvýšit tak zájem veřejnosti o lokální výrobky 
a produkty. 

45. ročník Letní filmové školy opět propojila regionální literatura, lidová kultura i film v rámci 
doprovodného programu, který se uskutečnil v úterý 30. července 2019 od 19.00 do 23.00 hodin 
v Muzeu v přírodě Rochus. Folklorní recitál Veselosti nikdy dosti známého regionálního 
spisovatele Jiřího Jilíka seznámil návštěvníky poetickou formou s humorem v lidové kultuře 
a především s lidovými vypravěči ze Slovácka. Připomenuty byly osobnosti Josefa Lebánka 
z Moravských Kopanic či Vaška Mlýnka z Kuželova, vzpomenuto bylo především na spisovatele, 
vypravěče a malíře Zdeňka Galušku, od jehož úmrtí uplynulo 20 let. Povídání hostů z Horňácka, 
Moravských Kopanic i z Podluží, jmenovitě Věry Hendrychové, Vladimíra Doskočila, Jiřího 
Miškeříka, Františka Šuláka a Josefa Kubáníka doplnil písničkou Ženský sboreček Koňadry 
z Vracova a Mužský sbor z Vápenic, hudebně pořad doprovodila cimbálová muzika Friška 
z Kyjova. 
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Příjemnou atmosféru letního večera si vychutnalo téměř 250 návštěvníků akce i při koštu vína 
z Vinařství Medek. Po setmění se už podruhé v Muzeu v přírodě Rochus realizovalo letní kino – 
na stěnu usedlosti z Veletin byly promítnuty dva díly komediálního televizního seriálu Zdeňka 
Galušky Slovácko sa nesúdí, konkrétně díly Zabijačka a Hody.  

V neděli 18. srpna 2019 se od 10.00 do 17.00 uskutečnila Jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha. 
Po poutní mši svaté u kaple sv. Rocha mohli návštěvníci navštívit Muzeum v přírodě Rochus 
volnou prohlídkou. V každé z usedlostí byli přítomni průvodci a zodpověděli návštěvníkům 
jejich dotazy, či prozradili zajímavosti. Připravena byla také tvořivá dílnička s vytlačováním 
perníčků do dřevěné formy nebo ukázka opracování dřeva na soustruhu. 

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou na Uherskohradišťsku velkou událostí. V roce 
2019 se uskutečnily 7.–8. září a Muzeum v přírodě Rochus i kaple sv. Rocha se i přes nepřízeň 
počasí staly cílem tisícovky návštěvníků této oblíbené kulturní akce. Park Rochus, o.p.s., uvítala 
podrobné uvedení sobotního i nedělního muzejního programu do propagačních materiálů 
slavnostní vína a také zařazení expozice lidové architektury do seznamu otevřených památek.  

V sobotu 7. září 2019 byl od 14.00 do 18.00 hodin připraven tematický program Aj, ty svatý 
Rochu, daj nám vína trochu, který návštěvníkům přiblížil období sklizně a zpracování úrody na 
začátku podzimu na slovácké vesnici. Kvůli deštivému počasí byl program do jisté míry 
omezený, přesto se presovaly hrozny, koštovalo víno a burčák, pekly se ovocné buchty a zelňáky, 
nechyběla ukázka paličkování, cifrování kroje na šlapacím stroji, nebo tesařské opracování 
dřeva. Úspěch u návštěvníků zaznamenalo povídání Jitky Feldvabelové, která na figurantech 
představila dobové spodní prádlo, které se nosilo pod krojem. Celým programem provázela 
cimbálová muzika Litera s folklorním souborem Míkovjan, jejichž hosté, folklorní soubor 
Hriňovčan, kvůli nepřízni počasí nevystoupili. Pro snadnější dostupnost z města byl využíván 
speciální spoj autobusové kyvadlové dopravy. 

V neděli 8. září 2019 zval program Návraty k lidové tradici ve skanzenu Rochus od 9.00 do 
17.00 hodin k volným prohlídkám expozic uherskohradišťského muzea v přírodě, které byly 
oživeny v duchu slováckých tradic. Děti i dospělí mohli nahlédnout na zvířecí obyvatele Muzea 
v přírodě Rochus, vyzkoušeli si, jak se chodí na chůdách, skáče přes gumu nebo tká na ručním 
rámku. Návštěvníci obdivovali strojové vyšívání zvané cifrování paní Mahdalové nebo škrobení 
a skládání mařackých rukávců paní Kotačkové.  

Muzeum v přírodě Rochus i kaple sv. Rocha byly po oba dva dny zpřístupněny široké veřejnosti 
zdarma. 

Ve spolupráci s Regionem Slovácko byl v sobotu 21. září 2019 uspořádán Slovácký festival chutí 
a vůní, který přilákal do Muzea v přírodě Rochus od 10.00 do 16.00 hodin přibližně 2 500 
milovníků tradiční slovácké kuchyně. Šestý ročník tohoto gastro festivalu, zaměřený na lokální 
výrobce, byl ve znamení brambor a zelí, a návštěvníci mohli ochutnat speciality z těchto 
tradičních plodin. Velký úspěch slavily bramborové šátečky a zelňáky smažené přímo 
na kamnech, škvarkové pagáče, houbový guláš či slovácká kyselica, vínové cukroví, ovesňák, 
makovec nebo oblíbený štědrák.  

Mezi sladkými dobrotami nechyběly tradiční báleše, připravované před očima návštěvníků 
usměvavými tetičkami z Kozojídek, patenty, vínové cukroví, ovesňák, makovec nebo oblíbený 
štědrák, trubičky, věnečky i vdolečky. Dobré trávení podpořilo Jarošovské pivo, víno a burčák 
od místních vinařů, pálenka z Modré nebo levandulová medovina. Soutěžilo se v odhadování 
počtu brambor v koši, v odhadu váhy hlávky zelí a v ukrojení co nejdelší bramborové slupky. 
Celou akcí moderátorsky provázel Martin Rezek, vystoupil Dětský folklorní soubor Dolinečka 
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ze Starého Města, který představil hravá a vtipná taneční čísla s ukázkami slováckého verbuňku, 
dále zahrála Cimbálová muzika Špica, která doprovodila tanečníky z folklorního souboru Cifra. 

 

Pečení bálešů tetičkami z Kozojídek na Slováckém festivalu chutí a vůní 

Se začátkem školního roku jsme školám nabídli nový podzimní výukový program Dřevo je můj 
chléb, který se v Muzeu v přírodě Rochus uskutečnil v pátek 4. října v dopoledních hodinách. Jak 
už název napovídá, hlavním tématem programu byl strom a jeho význam jako zdroj potravy 
a obživy jak pro samotného člověka, tak i pro přírodu obecně. Děti poznaly místní dřeviny, 
ochutnaly různé ovocné produkty a seznámily se s řemesly využívající dřevo jako základní 
surovinu. Programu se zúčastnilo přes 100 žáků ze základních i mateřských škol.  

Ve stejném duchu jako podzimní výukový program se nesl i 10. ročník tradiční říjnové akce 
Stromy pro Rochus, která se uskutečnila v sobotu 26. října 2019 od 14.00 do 17.00 hodin. Akci 
zahájila výsadba nových dřevin, v rámci níž bylo za pomoci veřejnosti do uherskohradišťského 
přírodního a kulturního areálu Park Rochus zasazeno 8 nových ovocných stromů a 15 keřů. Ten, 
kdo přiložil ruku k dílu při výsadbách, měl pak volný vstup na program, který obecně prospěšná 
společnost Park Rochus připravila v muzeu v přírodě a který byl tematicky zaměřen na význam 
stromů pro člověka. Své umění předvedli mistři tradiční rukodělné výroby zpracovávající dřevo, 
k vidění byly tesařské, řezbářské nebo bednářské práce a oživili jsme také starobylý soustruh, 
dar mistra rukodělné výroby Antonína Hájka z Mařatic. Moštovala se čerstvá jablečná šťáva, 
kromě ní mohli návštěvníci ochutnat také víno z vinařství Medek, pekly se ovocné buchty 
a koláče. Novinkou byla ukázka výroby povidel a zájemci si mohli nazdobit dýně vypěstované na 
muzejním políčku. Ukázku dravých ptáků a sov pro návštěvníky připravila Stanice ochrany fauny 
z Hluku. Otevřen byl také Sad starých ovocných odrůd s komentovanou prohlídkou a s povídáním 
o tradičních odrůdách ze Slovácka. Příjemné slunečné odpoledne strávilo v Parku a v Muzeu 
v přírodě Rochus přes 250 návštěvníků. 
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Výsadba stromů s veřejností na akci Stromy pro Rochus 

Výukový program Dřevo je můj chléb a akce Stromy pro Rochus byly spolufinancovány Zlínským 

krajem. Oba programy byly rovněž součástí osvětové kampaně Stromy a my, která ve Zlínském kraji 

probíhá každoročně od poloviny září do konce října. 

Předvánoční čas tak, jak jej prožívali naši předkové na slovácké vesnici, si mohli vychutnat 
návštěvníci Muzea v přírodě Rochus 30. listopadu a 1. prosince 2019 od 10.00 do 16.00 hodin 
během akce Adventní čas už je tady zas. Díky úspěšné žádosti o dotaci a finanční podpoře 
Zlínského kraje bylo možné akci realizovat ve větším časovém rozsahu a přiblížit ji tak i většímu 
množství návštěvníků. Děti se setkaly s družinou sv. Mikuláše, bíle oděné Lucky zkontrolovaly, 
jak mají hospodyňky uklizeno. V rámci programu byly představeny také činnosti a kratochvíle, 
které byly typické pro čas od svátku sv. Kateřiny do konce adventu – ženy se kromě přípravy 
domácností na vánoční svátky a pečení cukroví scházely na přástky a draní peří, muži vyřezávali 
ze dřeva a opravovali vše, co bylo třeba, ale také se scházeli, aby si vzájemně okoštovali víno 
nebo pálenky. Paní Marie Bilíková předvedla, jak se vyráběly z přírodních materiálů dekorace 
a vánoční ozdoby, pan Pavlovský ukázal zručnou dřevořezbu nádobí, Včelařství u sv. Vendelína 
obohatilo program o výklad o včelách, jejich práci a o údržbě včelích úlů, nabízeli také teplou 
medovinu, ořechy naložené v medu a další medové produkty. Návštěvníci si měli možnost 
vyzkoušet draní peří nebo různé ženské ruční práce a také si zazpívat koledy s ženskými sbory 
Nedakoňské srnky, Děvčice z Háječku z Ostrožské Lhoty, Babský sběr Staroměšťanek aj 
přespolanek, sbory hudebně doprovodily hudecké sestavy cimbálových muzik Čarapa, Lintava 
a cimbálová muzika Jana Minkse.  

V pondělí došlo k drobné změně v instalacích expozic, aby mohla být realizována od úterý 3. do 
čtvrtku 5. prosince 2019 vždy od 8.30 do 13.00 hodin edukační část programu určená pro školy 
a školky zaměřená na období od svátku sv. Kateřiny až do Tří králů. Vzhledem k velkému zájmu 
škol a školek z regionu byl oproti předchozím letem přidán jeden programový den navíc. Malí 
i větší návštěvníci na jednotlivých stanovištích ochutnali vánoční cukroví, namalovali si 
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perníčky, zjistili, jak se pečou vánoční oplatky, dozvěděli se o výrobě figurek z kukuřičného šustí, 
zručný řezbář všem ukázal, jak se vyrábějí předměty do kuchyně jako lžíce, vařečky nebo misky. 
Třídy se v prostředí muzea v přírodě setkaly se sv. Mikulášem, s čertem a andělem, zjistily, kdy 
a proč chodí Lucky a všem zakoledovali Tři králové s přáním všeho dobrého do nového roku. 

Za pět dní přišlo na akci téměř 1 500 návštěvníků z řad široké veřejnosti, ze škol i školek. 

 

 

Ukázka tradičního štědrovečerního stolu při výukovém programu pro školky a školy 

V sobotu 14. prosince 2019 od 13.00 do 16.00 hodin poznali návštěvníci uherskohradišťského 
muzea v přírodě, jak prožívali lidé na Slovácku období od Štědrého dne do svátku Tří králů. 
Program akce Radostná novina přiblížil, jak vypadaly tradiční vánoční svátky od poloviny 
19. do poloviny 20. století včetně ukázek tajemného štědrovečerního věštění. Na 300 
návštěvníků se mohlo inspirovat např. litím olova, pouštěním ořechových skořápek se svíčkami, 
některá z dívek si možná doma zkusila hodit střevícem nebo z dřevěných polínek věštila podobu 
svého nastávajícího. Chalupy voněly čerstvě pečenými vánočními oplatky i tradičním vánočním 
cukrovím. Děti se s nadšením zapojily do zdobení muzejního vánočního stromečku přírodninami 
a na výtvarné dílničce v usedlosti z Tučap malovaly a tvořily figurky do betlému, papírové 
ozdoby na vánoční stromeček a ztvárňovaly také výtvarně kapra, který plaval venku v neckách 
s vodou. V usedlosti z Veletin si mohli návštěvníci s cimbálovou muzikou Jana Minkse zazpívat 
koledy a z odborného výkladu se dozvědět, jak byl prostřený štědrovečerní stůl na konci 
19. století či jak se v této době slavil Štědrý den, muzeem procházeli Tři králové. Tříkrálovou 
obchůzku ztvárnili chlapci z Dětského folklorního souboru Dolinečka, ze stejnojmenného 
souboru potěšili návštěvníky svým zpěvem také koledníčci odění v dobových krojích. 
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Již osmým rokem uzavírá kulturní akce kalendářního roku pořádané společností Park Rochus, 
o.p.s., Štěpánské koledování ve stodole s hudeckou sestavou cimbálové muziky Burčáci 
a s primášem Františkem Ilíkem. Na druhý svátek vánoční 26. prosince 2019 se tak od 14.00 
do 16.30 sešlo u historické stodoly z Břestku více než 700 návštěvníků, kteří se přišli setkat 
s přáteli či se jen tak projít přírodním parkem, zazpívat si koledy a strávit příjemné sváteční 
odpoledne. Ze společných zpěvníků, které sestavil František Ilík, se zpívaly tradičních slovácké 
koledy. Stánek s občerstvením nabídl horký čaj, oblíbený svařák i drobné pochutiny. Vstup 
na akci byl volný. 

Akce věnované adventnímu a vánočnímu období byly realizované v rámci projektu Radostný čas 
prožíváme zas, který byl spolufinancován Zlínským krajem. 

 

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

9. 4.–5. 5. 2019 Výstava fotografií z příměstského tábora Moje Slovácko aneb u tetičky 

na dědině, komunitní kavárna Cafe 21 Uherské Hradiště 

15. 4. 2019 Setkání s průvodci před novou sezónou, proškolení průvodců, oživení 

pravidel a pokynů, Muzeum v přírodě Rochus Uherské Hradiště 

14. 4. 2019 Den Země v Kunovském lese – prezentace aktivit společnosti a muzea 

v přírodě na akci pro rodiny s dětmi a zabezpečení naučně zábavného 

stanoviště s tematikou přírodní zahrada 

27. 4. 2019 Na kole vinohrady Uherskohradišťska („otevírání cyklostezek“) – Muzeum 

v přírodě Rochus bylo stanovištěm pro pěší i cyklistickou trasu, pořadatel 

Městské informační centrum Uherské Hradiště  

27. 4. 2019 Den Země v REC Group, Staré Město, zabezpečení stanoviště naučné stezky 

s tématikou vlivu člověka na životní prostředí 

8. - 9. 6. 2019 Týká se to také tebe – 44. ročník mezinárodního ekologického festivalu, 

v rámci festivalu poskytla Park Rochus, o.p.s., zvýhodněné vstupné 

akreditovaným návštěvníkům 

8. 7. –8. 9. 2019 Příběhy Slovácka – připomeňme si, jak se dříve žilo –  výstava fotografií 

památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí Slovácka 

v komunitní kavárně Cafe 21  

18. 6. 2019 Setkání s rodiči účastníků příměstského tábora Moje Slovácko aneb u tetičky 

na dědině v Muzeu v přírodě Rochus 

1. 9. 2019 Tajuplná zahrada lišky Bystroušky – bohatý doprovodný program 

v podobě zábavných her a workshopů na závěr prázdnin v zahradě Domu 

dětí a mládeže Uherské Hradiště, předání výrobků z tábora Moje Slovácko 

aneb u tetičky na dědině 

20. 9. 2019 Evropský den bez aut – účast na akci pro školy a širokou veřejnost 

na Masarykově náměstí, v přilehlých ulicích a parku, která se snaží poukázat 

na využití a ekologičnost dopravních prostředků, pořadatel Centrum 

ekologické výchovy Žabka a Město Uherské Hradiště  

5. 10. 2019 Na kole vinohrady Uherskohradišťska („zavírání cyklostezek“) – Muzeum 

v přírodě Rochus mělo být cílem pro pěší i cyklistickou trasu. Vzhledem 

k nepřízni počasí se obě trasy zrušily, pořadatel Městské informační 

centrum Uherské Hradiště 
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21. 10. 2019 Den stromů – účast na akci pro školy a širokou veřejnost v Jezuitské 

zahradě konaná v rámci osvětové kampaně Stromy a my, pořadatel Město 

Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka a Centrum ekologické 

výchovy Žabka 

14. 11. 2019 XIX. Krajská konference o environmentálním vzdělávání, výchově 

a osvětě ve Zlínském kraji, téma: Půda – prezentace aktivit Parku Rochus 

a účast na setkání zástupců EVVO organizací, zástupců škol a veřejnosti, 

pořadatel Líska, z. s., Zlín 

Prohlídky areálu, výukové programy, exkurze 

V prvním čtvrtletí roku 2019 byl proškolen stávající tým průvodců, který byl průběžně 
doplňován o průvodce nové.  

1. 5. 2019 byla zahájena čtvrtá návštěvnická sezóna v Muzeu v přírodě Rochus. Provoz byl 
pro rok 2019 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                                 70,-Kč 
děti, studenti, důchodci         50,-Kč 

rodinné vstupné 
(2 dospělí a maximálně 4 děti)      120,-Kč 

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

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ:  
Věrnostní program Sphere a Carte 10% (sleva Sphere Young 20%)  
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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. 

 

V roce 2019 proběhly následující edukační programy pro školy a jiné skupiny: 

Kromě již výše zmíněných výukových programů, které probíhají v daném konkrétním termínu 
(Od fašanku do Velikonoc, Tý-Den Země, Řemeslo má zlaté dno, Dřevo je můj chléb a Adventní čas je 
tady zas), nabízíme školám možnost se objednat na další vzdělávací programy, které je možno 
absolvovat během celé sezóny od dubna do října. 

V průběhu roku 2019 bylo realizováno celkem 17 následujících výukových programů: 

Datum Název programu škola/skupina 
počet 

účastníků 

17.4. Z pole až na talíř 1. ZŠ Napajedla 28 

16.5. Za skrytými poklady přírody + Návraty k tradici ZŠ Uh. Ostroh 35 

7.6. Za skrytými poklady přírody + Návraty k tradici ZŠ Na Výsluní, Uh. Brod 40 

14.6. Za skrytými poklady přírody ZŠ UNESCO, Uh. Hradiště 19 

19.6. Za skrytými poklady přírody + Návraty k tradici ZŠ, MŠ Uh. Brod - Újezdec 36 

21.6. Šaty rostou na louce KZŠ Uherský Brod 25 

25.6. Z pole až na talíř SOŠGM Staré Město 37 

19.7. Návraty k tradici příměstský tábor MESIT 52 

23.7.  Šaty rostou na louce příměstský tábor Veselá věda 24 

27.8. Šaty rostou na louce příměstský tábor Veselá věda 25 

24.9. Za skrytými poklady přírody + Návraty k tradici ZŠ Holešov 35 

26.9. Za skrytými poklady přírody + Návraty k tradici ZŠ Hradčovice 31 

27.9. Za skrytými poklady přírody + Návraty k tradici ZŠ Hradčovice 33 

8.10. Návraty k tradici ZŠ, MŠ Palackého nám. UH 6 

14.10. Za skrytými poklady přírody MŠ Štěpnická, Uh. Hradiště 24 

24.10. Za skrytými poklady přírody + Návraty k tradici MŠ ZLÍN Kúty 30 

19.11. Návraty k tradici ZŠ T. G. Masaryka -Mařatice 31 

Celkem účastníků 511 

 

Pro účastníky příměstského tábora Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině byl společností Park 
Rochus, o.p.s., zajištěn výše zmíněný výukový program Jak se žilo na dědině, který děti 
seznamoval s dřívějším způsobem života a upozorňoval na závislost člověka na přírodních 
zdrojích. Realizace výukového programu byla spolufinancována Státním fondem životního 
prostředí České republiky. 

 

Muzeum v přírodě Rochus v roce 2019 navštívilo celkově 18 638 osob. 
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5. SPOLUPRÁCE S MÉDII, PROPAGACE 

 

5.1 Média a reklama 

Společnost Park Rochus, o.p.s., spolupracovala v průběhu celého roku s médii a jednotlivými 
novináři. Prostřednictvím vlastních tiskových zpráv informovala veřejnost o činnosti, 
pořádaných akcích, provozu muzea i celkové koncepci projektu Park Rochus.  

Během měsíce ledna 2019 pokračovalo v expozičním objektu z Boršic natáčení amatérského 
filmu Lukáše Macha Odcházení.  

Ilustrační záběry z muzea v přírodě i z areálu parku zařazuje jako obrazový materiál ve svém 
vysílání regionální televize TVS. Některé z nich jsou využívány k prezentaci i jako pozvánka na 
akce v Muzeu v přírodě Rochus – např. pořad TVS Mozaika – První máj na Rochusu 
https://www.youtube.com/watch?v=RNUqJPLfT1s. Další reportáže TVS z Muzea v přírodě 
Rochus jsou dohledatelné na adrese https://itvs24.cz/search/node?keys=rochus.  

 
5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

Společnost distribuovala informační leták Skanzen Rochus Uherské Hradiště, který byl vydán 
v předchozím roce v nákladu 20 000 ks 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, Pozlovicích a Ostrožské Nové Vsi. 

Muzeu v přírodě Rochus vydalo v roce 2019 dva druhy pohlednic. V pokladně muzea je umístěno 
turistické razítko, v nabídce pro návštěvníky a sběratele je turistická známka a turistická vizitka. 
Základní informace o muzeu, provozovateli a otevírací době jsou zveřejněny na vstupních 
dveřích do informačního centra a pokladny muzea. Společnost využívá pro prezentaci muzea 
také reklamní stojan roll-up (100 x 200 cm) a reklamní banner na stánek (195 x 65 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

Nové pohlednice Muzea v přírodě Rochus 

V prosinci společnost připravila, vytiskla a rozeslala vlastní PF. Turistický cíl – Park Rochus je 
zařazen v tištěném průvodci 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 publikovány v informačních brožurách Hradišťské kulturní léto 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUqJPLfT1s
https://itvs24.cz/search/node?keys=rochus
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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 obyvatelům 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.  

V roce 2019 společnost vydala nový propagační materiál k výukovým programům, výletům 
a exkurzím v celkovém nákladu 10000 ks. 

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 2019 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. 

Ve spolupráci s Klubem českých turistů bylo realizováno nové turistické značení a ukazatele 
směrem od Vinohradské ulice ke správní budově Parku Rochus. 

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.  Plakáty jsou dále 
vylepovány v dalších velkých městech regionu (v Uherském Brodě, Napajedlích, Otrokovicích, 
v Hluku, ve Veselí nad Moravou, ad.). 

Ve spolupráci s TVS jsme v průběhu roku odvysílali téměř 1000 spotů s pozvánkami 
na programy a prohlídky Muzea v přírodě Rochus. Aktuální TV spoty byly také vždy sdíleny 
na facebookovém profilu Park a skanzen 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 a skanzen Rochus Uherské Hradiště. K 31. 12. 2019 označilo tento 
profil jako To se mi líbí 3488 uživatelů. V průběhu roku společnost v rámci této sítě zadávala pro 
vybrané akce také placenou reklamu. Od začátku roku 2019 společnost spustila nový informační 
návštěvnický a turistický web www.skanzenrochus.cz.  

Park Rochus, o.p.s., spravuje také samostatný profil Park a skanzen Rochus Uherské Hradiště v síti 
Twitter a na sociální síti Instagram profil @skanzenrochus. 

Společnost dále využívá bezplatné webové aplikace turistického ruchu, na kterých zveřejňuje 
informace o muzeu nebo o akcích – např. web Centrály cestovního ruchu východní Moravy, Kudy 
z nudy, webová aplikace Moravia magazínu nebo nové webové strany Regionu Slovácko. V roce 
2019 proběhla aktualizace informací o muzeu v přírodě na www stranách Asociace muzeí a 
galerií České republiky. Pravidelně jsou aktuální informace zveřejňovány také na stranách České 
národopisné společnosti. V rámci možností byly korigovány informace na serverech mapy.cz a 
Google Maps. Společnost spravuje vlastní profil v přehledu firem Google a aktivně využívá 
aplikaci Google Moje firma.  

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

 
6.1 LÍSKA, z. s.  
 

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

V roce 2019 proběhly dvě členské schůze. Dne 27. března 2019 se jednání 25. členské schůze 
konané ve Zlíně zúčastnili Jan Blahůšek a Michaela Odstrčilová, 8. listopadu 2019 se konala 
26. členská schůze ve Vsetíně a zúčastnil se jí Jan Blahůšek, který je také členem revizní komise 
spolku. Ta se sešla k jednání dne 8. listopadu 2019 ve Vsetíně před jednáním členské schůze. 
XIX. ročníku Krajské konference o EVVO konané dne 14. listopadu 2019 ve Zlíně se za Park 
Rochus, o.p.s., zúčastnila Michaela Odstrčilová. V roce 2019 se Park Rochus, o.p.s., aktivně 
zapojila do níže uvedených kampaní, které jsou každoročně spolkem Líska organizovány. 

Ptáci – žijí tady s námi (garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při Středisku Volného času 
Klubko Staré Město) – Park Rochus, o.p.s., se do kampaně zapojila 1. 5. 2019 akcí Otevírání 
pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus. Pro návštěvníky akce bylo připraveno zábavně 
naučné stanoviště s ornitoložkou, včetně odchytu a ukázky kroužkování ptáků. 

Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené (garant: LÍSKA, z. s.) – Park Rochus, o.p.s., se 
do kampaně zapojila 30. a 31. 5. 2019 akcí pro školky a školy Řemeslo má zlaté dno. Akce se snaží 
upozornit na hodnotu lidových řemesel a tradiční rukodělné výroby Slovácka a zároveň tak 
podpořit samotné řemeslníky a výrobce. V návaznosti na tuto kampaň byly také konány 
pravidelné Středy s keramikem, které během letních měsíců oživovaly prohlídky muzea pro 
veřejnost. 

Stromy a my (garant: Park Rochus, o.p.s.) – 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 
jako garant podílela na organizaci celé kampaně a zapojila se také uspořádáním akce Stromy pro 
Rochus, která se konala 26. 10. 2019. 

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

Společnost Park Rochus, o.p.s., podporuje projekt Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, 
který administruje a odborně garantuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Ředitel 
společnosti Jan Blahůšek byl jmenován do komise k výběru laureáta/laureátky titulu a zúčastnil 
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se jednání této komise, které proběhlo 16. dubna 2019 na Krajském úřadě Zlínského kraje. Titul 
byl oceněným mistrům předán 14. května 2019 v uherskohradišťské Redutě. 

6.3 Český svaz muzeí v přírodě (ČSMP) 

Společnost je od roku 2013 přidruženým a od roku 2017 řádným členem Českého svazu muzeí 
v přírodě. Sídlem svazu je Národní 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. 

 
Ředitel společnosti se zúčastnil Valné hromady, která se konala 29. dubna 2019 v Muzeu 
v přírodě Vysočina v Hlinsku.  

 

6.4 Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) 

Park Rochus, o.p.s., je řádným členem této organizace od roku 2017. Ředitel společnosti se 
ve dnech 26.–30. 8. 2019 zúčastnil konference AEOM, která se konala v Polsku. Během programu 
konference účastníci navštívili několik muzeí v přírodě – Muzeum Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie (Katowice), ve kterém byl program konference zahájen, Muzeum 
Wsi Opolskiej w Opolu, Muzeum Młynarstwa w Osiecznej, Wielkopolski Park Etnograficzny 
Dziekanowice a Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Letošní konference měla několik témat: 
v úterý 27. 8. 2019 se konference věnovala tématu Muzea v přírodě a multikulturní společnost, 
ve středu 28. 8. 2019 pak bylo projednáváno téma Muzea v přírodě a archeologické sbírky. 
Ve čtvrtek 29. 8. 2019 se konalo Valné shromáždění AEOM.  

Účast na konferenci je dobrou příležitostí k setkání se zahraničními kolegy i k navázání 
mezinárodních pracovních kontaktů s vedoucími odbornými pracovníky, řediteli a CEO 
významných evropských muzeí v přírodě. Zároveň mohou účastníci konference nahlédnout do 
provozních částí areálů navštěvovaných muzeí v přírodě, kam se při běžných prohlídkách 
návštěvník nedostane. Komentované prohlídky a dialog se zahraničními kolegy jsou jedinečnou 
příležitostí dalšího vzdělávání v oboru a jsou nenahraditelné jako zdroj inspirací pro další rozvoj 
našeho muzea v přírodě v duchu soudobých trendů.  
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Z konference bude vydán samostatný sborník příspěvků, který bude k dispozici na příští 
konferenci v roce 2021 ve Švédsku. 
 

 

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 

 
6.5 Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
 
Park Rochus, o.p.s., je od roku 2019 členem Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního 
ruchu. Cílem Sdružení je zejména: 
 
 hájit a prosazovat společné zájmy členů Sdružení související s rozvojem cestovního ruchu 

v oblasti Slovácka, investicemi a infrastrukturou cestovního ruchu, rozvojem služeb 
a vzděláváním lidských zdrojů, 

 usilovat o kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu v souladu s principy trvale udržitelného 
rozvoje a konkurenceschopnosti, 

 hájit dobré jméno Sdružení a jeho členů a poskytovat členům společensky i odborně 
uznávanou a respektovanou organizaci a platformu s cílem prosazování společného zájmu. 

 
Ředitel společnosti se zúčastnil Valné hromady, která se konala 23. září 2019. Park Rochus, 
o.p.s. s Regionem Slovácko úzce spolupracuje při řadě akcí pro veřejnost – především pak na 
jejich propagaci nebo organizaci. Podrobněji byla tato spolupráce popsána v kapitole 4. AKCE 
SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE. Zástupci Park Rochus, o.p.s., se pravidelně účastní 
jednání tzv. marketingové skupiny Regionu Slovácko. 

 
6.6 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. června 
a 18. listopadu 2019 se na Ministerstvu kultury účastnil jednání této rady. 

Úzká spolupráce popsaná podrobněji v předchozím textu byla v průběhu celého roku 
prohlubována v rámci společných projektů s 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. 

  



 Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2019 
  

31

7. LIDSKÉ ZDROJE 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti dle metodiky ČSÚ v roce 2019 byl 6,8. 

Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2019 – hlavní pracovní poměr: 

 

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

Projektová a provozní 

manažerka 

Mgr. Michaela Odstrčilová Úvazek 1,0 

Programová pracovnice 

a projektová manažerka 

Mgr. Ivana Šišperová               Úvazek 1,0 (od 1. 7. 2019 
rodičovská dovolená) 

Kurátor mobiliárních 

a sbírkových fondů oboru 

etnografie 

Mgr. Kateřina Dvořáková Úvazek 0,6 do 31. 3. 2019 

Úvazek 0,825 od 1. 4. 2019 

Terénní, administrativní 

a propagační pracovník 

Jitka Šimonová Úvazek 1,0 (od 9. 1. 2018 

rodičovská dovolená) 

Pavla Andrýsková Úvazek 1,0 od 1. 5. 2019 

Propagační a marketingový 

pracovník 

Michal Procházka, DiS.  Úvazek 1,0 do 31. 1. 2019 

 

Programová a 

marketingová pracovnice 

Petra Pavelčíková, DiS.              Úvazek 1,0 

Údržbář a opravář Milan Dvorský Úvazek 0,5 

Údržbář a opravář Michal Suchý  Úvazek 1,0 do 31. 3. 2019 

Údržbář - zahradník Stanislav Liman                        Úvazek 0,8 do 28. 2. 2019 

Úvazek 1,0 od 1. 3. 2019 

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) byla v textu výroční zprávy 
jména zaměstnanců společnosti před zveřejněním anonymizována. 

V období od května 2019 do října 2019 bylo zaměstnáno formou dohody o pracovní činnosti 
16 osob na pozici průvodce/průvodkyně, jejichž odpracovaná doba celkem činila 2.107 hodin, 
což v úhrnu odpovídá 1,0 úvazku. 

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

V roce 2019 nebyla provedena žádná změna zakládací listiny. Proběhlo pouze zveřejnění změn 
ve veřejném rejstříku, týkajících se zakladatelů společnosti, platných od prosince roku 2018. 
Účinnost těchto změn nastala ke dni 1. 1. 2019, související změny ve veřejném rejstříku 
zajišťovalo Město Uherské Hradiště prostřednictvím notáře.  

Ve stanoveném termínu správní radou byla ke zveřejnění v rejstříku zaslána výroční zpráva 
společnosti za rok 2018, která byla schválena usnesením správní rady č. 2/3/SR/2019.   
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2019 

 

 ROZVAHA K 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 

 

 

                          číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu  

Ozn. AKTIVA                  

                          řádku účetního období dni účetního období 

                                                

a B c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek 
celkem 

Součet A.I. až A.IV. 1 33 160   32 197     

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem     2 1 830   1 853     

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem         3 37 303   37 687     

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem       4               

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   5 -5 973   -7 343     

B. Krátkodobý majetek 
celkem 

Součet B.I. až B.IV. 6 1 365   668     

B. I. Zásoby celkem               7 67   58     

B. II. Pohledávky celkem             8 78   146     

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem       9 1 162   392     

B. IV. Jiná aktiva celkem             10 58   72     

    Aktiva celkem   Součet A. až B. 11 34 525   32 865     

                          číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu 

Ozn. PASIVA                  

                          řádku účetního období dni účetního období 

a B c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 34 073   32 768     

A. I. Jmění celkem                 13 34 073   32 624     

A. II. Výsledek hospodaření celkem         14 0   144     

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 452   97     

B. I. Rezervy celkem               16               

B. II. Dlouhodobé závazky celkem         17               

B. III. Krátkodobé závazky celkem         18 419   48     

B. IV. Jiná pasiva celkem             19 33   49     

    Pasiva celkem Součet A. až B. 20 34 525   32 865     
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 

 

      Činnosti 
Ozn. Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem 

    řádku       
      5 6 7 

A. Náklady 1       

            

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 1 843 45 1 888 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 0   0 

III. Osobní náklady celkem 4 3 829   3 829 

IV. Daně a poplatky celkem 5 1  2 3 

V. Ostatní náklady celkem 6 659  2 661 

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

7 771   771 

VII. Poskytnuté příspěvky 8 12   12 

VIII. Daň z příjmů 9       

  Náklady celkem 10 7 115 49 7 164 

B. Výnosy 11       

            

I. Provozní dotace 12 5 252  5 252 

II. Přijaté příspěvky 13 365  365 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 487 101 588 

IV. Ostatní výnosy 15 1 104   1 104 

V. Tržby z prodeje majetku 16      

  Výnosy celkem 17 7 208 100 7 308 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 93 51 144 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 93 51 144 

 

 

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2019 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2019. 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019  

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

Dlouhodobý nehmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2019 v hodnotě 1.853 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek          935 tis. Kč 
  
Dlouhodobý nehmotný majetek přírůstek v roce 2019 23 tis. Kč 
- pořízený drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
- pořízení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku 

23 tis. Kč 
0 tis. Kč 

- vyřazeno v roce 2019 0 tis. Kč 
  
Dlouhodobý hmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2019 v hodnotě       37.687 tis. Kč 
- z toho stavby 32.636 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM  1.170 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.661 tis. Kč 
- z toho pozemky 1.050 tis. Kč 
- z toho zkonzervované sbírkové předměty 519 tis. Kč 
- z toho samostatné movité věci a soubory SMV 651 tis. Kč 
  
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2019 384 tis. Kč 
- z toho stavby Muzea v přírodě Rochus 0 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 265 tis. Kč 
- z toho hmotné movité věci a jejich soubory 0 tis. Kč 
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované) 10 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM  109 tis. Kč 

 

 
Pořízení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku byl financován především 
z finančních darů Nadace SYNOT. Nákup drobného hmotného majetku byl financován zejména 
z provozní dotace Města Uherského Hradiště.  
 
Oprávky k dlouhodobému majetku byly v roce 2019 v hodnotě 1.370 tis. Kč 
- z toho odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1.082 tis. Kč 
- z toho jednorázové odpisy drobného dlouhodobého majetku 288 tis. Kč 
  
Krátkodobé pohledávky ke dni 31. 12. 2019 146 tis. Kč 
- z toho odběratelé 5 tis. Kč 
- z toho nároky na dotace ze státního rozpočtu 
- z toho poskytnuté provozní zálohy a kauce 

134 tis. Kč 
7 tis. Kč 

  
  

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

Vlastní jmění 32.135 tis. Kč 
Fondy 489 tis. Kč 
Krátkodobé závazky 48 tis. Kč 
- z toho závazky k dodavatelům (faktury se splatností v roce 2020) 34 tis. Kč 
- z toho závazky k zaměstnancům (z titulu mezd za období prosinec 2019) 
- z toho závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 

0 tis. Kč 
0 tis. Kč 
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VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI PARK ROCHUS, O.P.S. 

 
Náklady 

 

  
Náklady na plnění obecně prospěšných činností: 6 369 tis. Kč 
Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti:               746 tis. Kč 
Náklady na plnění doplňkových činností: 49 tis. Kč 
  
Náklady celkem: 7.164 tis. Kč 
 
Z toho nejvýznamnější položky jsou: 
- osobní náklady na zaměstnance 3 829 tis. Kč 
 - z toho: hrubé mzdy a zákonné odvody 3 769 tis. Kč 

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

 
              897 tis. Kč 

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

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

 
 

1.148 tis. Kč 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1.370 tis. Kč 
 - z toho odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 288 tis. Kč 
- opravy a udržování 185 tis. Kč 
 - z toho udržování přírodního areálu Park Rochus 168 tis. Kč 
   

Výnosy 

Nejvýznamnějšími položkami jsou: 
 
  
1. Provozní dotace 5.252 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště 5.000 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Zlínského kraje na vzdělávací akce 158 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí a SFŽP 65 tis. Kč 
- z toho provozní dotace EU na mzdové náklady 29 tis. Kč 
  
2. Přijaté příspěvky a dary 365 tis. Kč 
- z toho nadační příspěvek Nadace SYNOT 365 tis. Kč 
  
3. Tržby za vlastní výkony a zboží 588 tis. Kč 
- 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 

 
452 tis. Kč 
124 tis. Kč 

12 tis. Kč 
  
4. Jiné ostatní výnosy 1.103 tis. Kč 
- z toho zúčtování fondů – snížení vlastního jmění o odpisy HIM 1.082 tis. Kč 
- z toho pojistné plnění 21 tis. Kč 
  
Výnosy celkem: 7.308 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. 2019 v celkové výši 32.135 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. 2019 ve výši 33.098 tis. Kč. Na účet vlastního jmění byla 
zaúčtována částka ve výši 119 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 2019 v celkové výši 1.082 tis. Kč. 

 

Fondy 

K 1. 1. 2019 tvořila nejvýznamnější část fondů nevyčerpaná část finančního daru od Nadace 
SYNOT obdrženého v roce 2017. Tato nevyčerpaná část byla k 1. 1. 2019 ve výši 468 tis. Kč. Větší 
část tohoto daru ve výši 365 tis. Kč byla využita na úhradu provozních nákladů, zbylá část tohoto 
daru ve výši 95 tis. Kč byla využita na úhradu výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 
2019. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2019 byl tedy 8 tis. Kč.  

V roce 2018 společnost Park Rochus, o.p.s., obdržela finanční dar od Města Uherské Hradiště 
v celkové výši 500 tis. Kč. Zůstatek tohoto daru byl k 1. 1. 2019 ve výši 487 tis. Kč. Část tohoto 
daru ve výši 24 tis. Kč byla využita na úhradu výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 
2019. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2019 byl tedy 463 tis. Kč.  

Dále jsou součástí fondů ke dni 31. 12. 2019 drobné zůstatky darů a dotací obdržených 
v aktuálním i minulých obdobích na zásoby nespotřebované do 31. 12. 2019. 

Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2019 byl ve výši 489 tis. Kč. 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2019 

Společnost vykázala za rok 2019 hospodářský výsledek – zisk ve výši 144 tis. Kč. Z toho 
hospodářský výsledek vytvořený v rámci hlavní činnosti byl ve výši +93 tis. Kč a hospodářský 
výsledek vytvořený v rámci hospodářské činnosti byl ve výši +51 tis. Kč. 

V rámci svých obecně prospěšných služeb společnost v roce 2019 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. 2019 v celkové výši 48 tis. Kč jsou tvořeny zejména 
závazky vůči dodavatelům se splatností v roce 2020. 
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OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 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 2019 auditorem. Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353) 
vydaném dne 3. 6. 2020 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 končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva 
nezávislého auditora je uložena v archivu společnosti. 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

SPRÁVNÍ RADA V ROCE 2019 

 
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 šest členů. V jejím čele stojí předseda. Správní rada jednala v průběhu roku 
2019 v těchto termínech: 7. března 2019 (elektronické hlasování), 12. dubna 2019, 3. června 
2019, 4. září 2019 (elektronické hlasování), 14. října 2019. 
 

DOZORČÍ RADA V ROCE 2019 

 

 
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 tři členy. V čele 
dozorčí rady stojí předseda. V průběhu roku 2019 proběhla jednání dozorčí rady v těchto 
termínech: 12. dubna 2019, 3. června 2019, 14. října 2019.  
 

⌘⌘⌘ 
 
Členství v obou radách společnosti je zakladatelem 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.  

Předseda: PhDr. Ivo Frolec 

Místopředseda: Ing. arch. Aleš Holý 

Členové: Ing. Stanislav Blaha 

 Ing. Michal Dvouletý, MBA 

 Ing. Jana Hubená 

 Ing. Radek Chybík 

Předseda: Ing. Vladimír Moštěk 

Místopředseda: Ing. Ivan Mařák 

Člen: Miroslav Valenta 
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PODPORA A SPOLUPRÁCE 

FINANČNÍ PODPORA 

Děkujeme zakladateli naší společnosti Městu Uherské Hradiště za finanční podporu našich 
projektů v areálu Parku Rochus i za podporu činnosti společnosti. 

 

 

 

 

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 programu Životní prostředí a Státním fondem 
životního prostředí. Projekt Jak se žilo na dědině byl spolufinancován Státním fondem 
životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty Od fašanku do Velikonoc a Radostný čas prožíváme zas byly podpořeny z Programu na 
podporu kulturních aktivit a akcí Zlínského kraje. Projekty Šaty rostou na louce a Strom jako 
živitel byly podpořeny z programu Podpora ekologických aktivit v kraji.  
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Část nákladů a investic na začátku roku 2019 byla realizována díky finanční podpoře z grantu 
Nadace SYNOT, kterou společnost získala v roce 2017. Za tuto podporu rovněž děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ  

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Za úzkou spolupráci a propagaci akcí Park Rochus, o.p.s., si zaslouží upřímné poděkování Region 
Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. 
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 

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

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

 Členové Expertní skupiny pro 
výstavbu Muzea v přírodě Rochus 

 Městský úřad Uherské Hradiště 
 Krajský úřad Zlínského kraje 
 Spolek přátel kaple sv. Rocha, z. s. 
 Společnost přátel slivovice České 

republiky, z. s. 
 Klub kultury Uherské Hradiště 
 DDM Šikula Uherské Hradiště 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. 
 Český svaz muzeí v přírodě 
 Obor keramika SUPŠ v Uh. Hradišti 
 CIFRA, z. s. 
 Mařaťané, z. s. 
 Dětský folklorní soubor Dolinečka 
 Folklorní soubor Míkovjan 
 František Ilík 
 PaeDr. Jiří Jilík 
 Ing. Ivana Šáchová, 30.osm s.r.o. 
 Ing. Amálie Bezděková, 30.osm s.r.o. 
 Ing. Ivan Kučera  
 Hana Možíšková 
 Jaroslav Moudřík, AGMOPOL s. r. o. 
 Bc. Zuzana Čevelová 
 Libor Habarta, občanské sdružení 

Kunovjan, z. s. 
 Ing. Alena Vránová, Atelier List 
 Žaneta Gabrielová, Atelier List 
 prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. 

 Ing. Petr Skřivánek 
 Ing. René Kočenda 
 Ing. arch. Edita Vlčková, Hliněný dům 
 Jan Pijáček 
 RNDr. Ivan Marek 
 Ing. Roman Šibl, JVM-RPIC Zlín 
 Jaromír Dvořáček a Josef Medek, 

Vinařství Medek 
 Ing. Radim Hlaváček a Mgr. Petra 

Hlaváčková, Vinařství Rochůz 
 Ing. Lenka Durďáková 
 Mgr. Ivana Zůbková 
 Ing. Jaroslava Krmela Vacková 
 Ing. Dagmar Vacková 
 Eva Štulírová 
 RNDr. Jaroslav Bičan 
 Ing. Miroslava Gajdošová 
 Mgr. Pavel Hubáček 
 Mgr. Miroslava Voltemarová 
 Ing. Rostislav Novosad 
 Ing. Iva Mošťková 
 Ing. Dana Stojnová 
 Ing. Josef Hříbek 
 PhDr. Romana Habartová 
 Ing. Jaroslav Hrabec 
 Petr Pavelčík 
 Ludmila Štefánková 
 Mgr. Marta Kondrová 
 Mgr. Jan Káčer 
 RNDr. Dagmar Zábranská  
 Mgr. Yvona Koutná 
 Albert Gottwald 
 Jiří Sviečka 
 Mgr. Michal Zapletal 
 Mgr. Irena Pořízková 
 Bc. Bronislav Haluza 
 Jitka Feldvabelová 
 Milan Vaculík 
 Martin Rezek

 
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 2019. 

Úspěšně jsme v něm realizovali čtvrtou návštěvnickou sezónu Muzea v přírodě Rochus. Díky 

spolupráci s řadou odborníků, zkušených profesionálů i nadšených dobrovolníků se v roce 2019 

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

aktivit, odborných terénních výzkumů i prospěšných managementových zásahů na území parku.  

Velkou radostí bylo opět spolupořádání letního příměstského tábora Moje Slovácko aneb 

u tetičky na dědině, který se i v roce 2019 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 

naší 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 2019 

dosaženo.  

Děkujeme! 
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Schváleno správní radou společnosti dne 12. června 2020. 
 


