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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 listina vydaná 
zakladatelem společnosti – Městem Uherské Hradiště. 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 jejím zakladatelem), 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 zakladatelem 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 2021  

 

1. PŘÍRODNÍ AREÁL A PÉČE O ÚZEMÍ NATURA 2000 

 
1.1 Údržba areálu 

Přírodní areál Parku Rochus je tvořen křovinatými stráněmi a loukami, které vyžadují 
pravidelnou údržbu, aby nedocházelo k jejich zarůstání náletovými dřevinami. Proto jsou tyto 
plochy pravidelně koseny nebo mulčovány a část území je také spásána. 
 
Na 11 ha plochy prováděla údržbu Bc. Zuzana Čevelová – Ekofarma Jarošov, dané území bylo 
z jedné třetiny spásáno pomocí krav a koní, zbylá část byla pokosena a částečně mulčována. 
 
V roce 2021 zajistil Zlínský kraj pokosení necelých 6 ha plochy, které byly v předchozích letech 
spásány. Kraj dále pokračoval v managementových opatřeních v rámci projektu "Podpora 
biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje", kdy na plochách, kde bylo 
provedeno odstranění náletových dřevin, probíhala následná údržba pro zamezení opětovného 
zarostení křovinami. Do projektu je celkově zahrnuto 15 ha plochy EVL Rochus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Společnost Park Rochus, o.p.s., zajišťovala pravidelnou údržbu (sečením a mulčováním) nejvíce 
využívaných pěších tras v areálu včetně odpočinkových míst, naučné stezky Parkem Rochus, sadu 
starých ovocných odrůd a mařatické i jarošovské aleje. 
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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. 
 
 
1.2 Monitoring biodiverzity 
 
V roce 2021 proběhl monitoring výskytu hlavního předmětu ochrany EVL Rochus bourovce 
trnkového (Eriogaster catax). Průzkum provedl Martin Hrouzek, který na lokalitě zaznamenal tři 
larvální hnízda. 
 
V roce 2021 byl na lokalitě opětovně ověřen výskyt kriticky ohroženého druhu modráska 
hořcového (Phengaris alcon f. rebeli), jehož introdukce byla na lokalitě provedena v roce 2017. 
V měsíci červnu a v červenci bylo na lokalitě pozorováno několik dospělých jedinců 
a zaznamenána byla také nakladená vajíčka na listech hořců. 
 
V souvislosti s introdukcí modráska hořcového byl na lokalitě proveden myrmekologický 
průzkum pro determinaci hostitelských druhů mravenců, které se na lokalitě vyskytují. V rámci 
provedeného monitoringu byl zaznamenán pouze jeden z hostitelských druhů modráska 
hořcového a to Myrmica schencki, který byl ve zkoumaných vzorcích zastoupen z 32%. Vzorky na 
místě sesbíral Tomáš Hofman, determinaci mravenců provedl a zprávu z průzkumu sepsal Pavel 
Bezděčka. 
 
 
1.3 Výsadby a sadové expozice 
 
Společnost v průběhu roku pečovala o dřeviny vysázené v předchozích letech, základní péče 
zahrnovala pravidelnou zálivku, výchovný řez a také výměnu opěrných kůlů a ochranných obalů. 
 
V nově vysazené stromové aleji vedoucí od bývalého lyžařského svahu ke kapli sv. Rocha bylo 
nutno vyměnit celkem 19 stromů, které se po výsadbě neujaly. Náhradní výsadbu na své náklady 
provedla firma NA MLATEVNI s.r.o., která daný projekt realizovala a která zodpovídá za tříletou 
následnou péči od výsadby aleje. Realizace projektu byla spolufinancován Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
 
V rámci akce Stromy pro Rochus proběhla již tradiční výsadba dřevin s veřejností. Vysazeno bylo 
6 ovocných stromů v sadu starých odrůd, ve muzeu v přírodě a jeho okolí a deset keřů ptačího 
zobu, které mají vytvořit základ živého plotu v severozápadním cípu muzea. 
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2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 

 
2.1 Realizace a opravy expozic  
 
V průběhu roku došlo vlivem povětrnostních podmínek ke dvěma menším poškozením doškové 
střechy na objektu z Veletin. První poškození bylo opraveno v dubnu roku 2021, druhé bylo 
zjištěno v srpnu a bylo opraveno tentýž měsíc panem Františkem Pavlicou, který se na výrobu 
a opravy doškových střech specializuje.  
 
V říjnu došlo vlivem počasí k poškození doškové krytiny na klátových úlech. Základní opravu 
provedli údržbáři pomocí došků, které jim pan Pavlica připravil. Revize všech doškových krytin 
v areálu muzea je naplánována na duben 2022. 
 
V průběhu celého roku byla monitorována vlhkost a odvětrávány podlahové části interiérů všech 
expozičních objektů, ve kterých došlo v předchozích letech k výměnám dřevěných prvků. 
 

2.2 Živá zvířata v expozicích muzea 

Součástí zemědělských expozic muzea jsou živá hospodářská zvířata. Jedná se o dvě kozy, dva 
králíky, čtyři ovce, čtyři kačeny a slepice. V červenci 2021 uhynula kočka, která byla nahrazena 
dvěma koťaty ze zlínského útulku. Ta bohužel v září utekla a nyní je muzeum bez koček. 

V červenci přibyly v muzeu čtyři kačeny, v listopadu pak přibyly ke dvěma kozám do chléva čtyři 
ovce, které jsme zakoupili z Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

Mezi objektem z Boršic a expozicí z Veletin je pomocí plotu vytvořen výběh pro kozy, kačeny 
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. 
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2.3 Výzkum a dokumentace 
 
V červnu roku 2021 obdržela společnost nabídku na odkup dřevěné stodoly z blízkého okolí 
Uherského Hradiště za cenu 1.500,- Kč. Bohužel naše muzeum nedisponovalo pracovními silami 
pro demontáž a transfer této stodoly, ani dostatečným prostorem pro uložení částí stodoly pro 
budoucí výstavbu v expozičním areálu.  
 
V listopadu proběhla konzultace s paní Ing. Arch Editou Vlčkovou ohledně vědecké rekonstrukce 
kamenné stodoly z Hluku, která již byla zbourána. Zaměření tohoto typu stodoly v archivu 
společnosti chybí, a proto bylo přistoupeno k vědecké rekonstrukci. Zaměření základů na místě 
a následnou výkresovou rekonstrukci provedla Ing. arch. Edita Vlčková. 
 

 
 
 
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 
a organizací jeho provozu. Jednání expertní skupiny v roce 2021 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. 
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Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu Muzea v přírodě Rochus v roce 2021: 
 
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 
 
Tajemnice expertní skupiny: Ing. Bc. Martina Čechmánková 

 
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 roce 2021 byl sbírkový fond obohacen 
o celkem 66 sbírkových předmětů. 
Kromě textilií, tupeské keramiky přibylo 
i zemědělské nářadí. Velmi cenným 
darem byly slaměné ošatky z konce 
19. století. Dovolujeme si touto formou 
vyjádřit upřímné poděkování všem 
dárcům, kteří tímto nezištným způsobem 
obohatili náš sbírkový fond. Dále byl do 
sbírkového fondu proveden nákup 
kachlových kamen a dámských kro-
jových bot.   

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. V loňském roce byl dán ke 
konzervaci stůl. Jeho vyzvednutí je plánováno na březen 2022. Základní očištění po převozu 
předmětů do skladových prostor společnosti provádějí údržbáři, případně etnograf.  

V březnu obdržela společnost výpověď z pronájmu depozitáře na bývalém školním statku 
ve Starém Městě kvůli jeho budoucí demolici. Následně proto proběhlo stěhování sbírkových 
předmětů ze Starého Města do depozitáře v prostoru bývalých vojenských kasáren v Uherském 
Hradišti.  

V červenci proběhla preventivní plynofikace všech sbírkových předmětů v depozitáři v Uherském 
Hradišti, kterou provedla společnost ASANA Control, s.r.o. 

Evidence předmětů sbírkového fondu je zpracována v databázovém systému BACH. Ten je 
využíván i pro vedení fotografického archivního fondu. 
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3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY 

 
 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 
V roce 2021 probíhala následná péče u dvou projektů realizovaných v roce 2013 a u jednoho 
projektu realizovaného v roce 2020:  
 
3.1.1 Projekt Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa 
 
V aleji probíhalo pravidelné sečení, kontrola stromů a drobná údržba chrániček kmenů. V řádném 
termínu byla zaslána průběžná provozní monitorovací zpráva za rok 2020. 
 
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 náhradní výsadby z roku 2020. V řádném termínu byla zaslána průběžná 
provozní monitorovací zpráva za rok 2020. 

3.1.3 Projekt Alej EVL Rochus – 1. etapa 

V rámci projektu probíhala následná péče o výsadby, kterou zajišťovala realizační firma 
NA MLATEVNI, s.r.o. V měsíci srpnu proběhl kontrolní den za účasti autorského dozoru. Při 
kontrole bylo označeno 19 uhynulých stromů, které bylo nutno vyměnit. Náhradní výsadbu 
provedla realizační firma v listopadu 2021 na své náklady. 

 
3.2 Regionální operační program Střední Morava (ROP Střední Morava) 
 
V řádném termínu byla zpracována a předložena závěrečná monitorovací zpráva za rok 2020 
a část roku 2021, dne 14. 4. 2021 uplynulo pětileté období udržitelnosti. Všechny podmínky 
a závazky vůči poskytovateli dotace byly řádně naplněny.  

 
3.3 Dotační programy Zlínského kraje 
 
Společnost v roce 2021 uzavírala nebo získala podporu Zlínského kraje pro následující projekty: 
 
3.3.1 Projekt Rok se včelou (2020, 2021) 
 
Vzhledem k vládním nařízením spojených s pandemií COVID–19 se projekt nepodařilo realizovat 
podle původního plánu. Smlouva o podpoře tak musela být předčasně ukončena. 
 
3.3.2 Projekt O půdě, hlíně, zemině (2020, 2021) 
 
V průběhu jarních měsíců byla dokončena realizace projektu, který měl za cíl prostřednictvím 
jednotlivých aktivit a akcí, realizovaných v Muzeu v přírodě Rochus, upozornit na význam půdy 
pro člověka a nutnost její ochrany. Projekt seznámil návštěvníky se základními vlastnostmi 
a funkcemi půdy a představil také různé formy jejího využití. Vzhledem k vládním opatřením 
musely být některé akce přesunuty na nový termín konání. V květnu tak v náhradním termínu 
proběhl Den otevřených dveří, který se tematicky věnoval přírodním zahradám, pro školy byl 
dodatečně uspořádán Tý-Den Země a pro účastníky programového cyklu Středy s keramikem 2020 
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bylo na konci května uspořádáno glazování, kdy si své výrobky mohli dokončit. Celkové náklady 
projektu činily 67 800,- Kč, celková výše dotace pak 46 tisíc Kč. 
 
3.3.3 Projekt Řemeslné léto ve skanzenu Rochus 
 
Žádost o poskytnutí dotace z programu na podporu kulturních aktivit a akcí byla podána 
3. února 2021. Cílem projektu byla podpora lidových řemesel a tradiční rukodělné výroby, jejich 
prezentace široké veřejnosti a také podpora samotných nositelů řemeslné tradice a mistrů 
rukodělné výroby Zlínského kraje. V průběhu letních prázdnin se každý víkend návštěvníkům 
muzea představil některý z vybraných řemeslníků a mistrů tradiční rukodělné výroby. 
O dotvoření autentické atmosféry života našich předků se pak v rámci volných i komentovaných 
prohlídek postarali krojovaní průvodci. Závěrečná zpráva projektu byla odevzdána 27. října 2021. 
Celkové náklady projektu činily 86 400,- Kč, celková výše dotace pak 38 400,- Kč. 
 
3.3.4 Projekt Ovocní velikáni (2021, 2022) 

Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora ekologických aktivit v kraji byla podána 
17. února 2021. Cílem projektu je upozornit na význam ovocných stromů pro člověka a přírodu 
a zdůraznit úlohu starých odumírajících stromů v krajině. Na podzim proběhly v rámci projektu 
již tradiční akce Dřevo je můj chléb (pro školy) a Stromy pro Rochus (pro veřejnost). Součástí 
projektu Ovocní velikáni je také stejnojmenná výstava, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout 
na infocentru muzea až do konce května 2022. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 121 
400,- Kč, maximální míra dotace činí 84 000,- Kč. 
 
 
3.3.5 Projekt Advent a Vánoce v tradiční lidové kultuře 
 

Žádost o poskytnutí dotace z programu na 
podporu kulturních aktivit a akcí byla podána 
8. července 2021. 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. 
Vzhledem k vládním nařízením spojených 
s pandemií COVID–19 byly plánované akce 
realizovány formou komentované prohlídky 
pro omezený počet účastníků s mírně 
upraveným programem. Celkové náklady 
projektu činily 122 600,- Kč, celková výše 
dotace 58 700,- Kč.  

 

3.4 Státní fond životního prostředí  

V rámci programu Národní síť EVVO byla v květnu zahájena realizace projektu Skanzen Rochus – 
živá učebnice. Projekt si kladl za cíl vzbudit zájem dětí a mládeže o okolní krajinu a prohloubit tak 
jejich vztah k přírodnímu a kulturnímu bohatství rodného kraje. Projekt byl realizován 
prostřednictvím výukových programů pro školy a v rámci letního příměstského tábora. Celkem 
bylo odučeno 2611 tzv. osobohodin, čímž byly naplněny závazné indikátory projektu. Následně 
budou zpracovány podklady dokládající průběh realizace projektu nutné pro uzavření smlouvy 
o poskytnutí podpory. Nárok na dotaci činí 130.000,- Kč. 
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3.5 Dotační program Města Uherské Hradiště – Individuální žádost 2021 

Na základě schválené žádosti projektu Realizace přírodního a kulturně-rekreačního areálu Park 
Rochus byla 13. 1. 2021 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
města Uherské Hradiště ve výši 5 193 000,- Kč.  

Dne 18. října byly podány dvě individuální žádosti o poskytnutí dotace z prostředků města 
Uherské Hradiště. První žádost řešila zajištění činnosti společnosti za účelem realizace přírodního 
a kulturně-rekreačního areálu Park Rochus v roce 2022. Celková částka, o kterou společnost 
žádala, činila 5 358 000,- Kč. V rámci druhé žádosti pak bylo požádáno o příspěvek na pořízení 
osobního automobilu pro potřeby Park Rochus, o.p.s., ve výši 500 000,-Kč. Obě žádosti byly 
schváleny Zastupitelstvem města Uherské Hradiště dne 29. 11. 2021.   
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4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

Začátek roku 2021 byl ovlivněn pokračující pandemií koronaviru a z důvodu hygienických 
nařízení vlády České republiky se řada plánovaných akcí neuskutečnila. Jednalo se jak o tradiční 
akce přímo v areálu parku nebo v muzeu v přírodě, nebo také o odborné přednášky a besedy, účast 
na prezentacích a seminářích nebo na akcích pořádaných jinými subjekty. 

Přehled akcí: 

 

 
 
První akcí, kterou návštěvníci mohou na začátku roku v Muzeu v přírodě Rochus navštívit, je 
Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice. Návštěvníci mají na tomto kulturně-
gastronomickém programu možnost ochutnat zabijačkové speciality řezníka Bronislava Poláška, 
sladká fašanková jídla v podobě bálešů, patentů nebo božích milostí, sledovat ukázku tradiční 
domácí zabijačky, masopustní průvody, nebo folklorní soubory předvádějí mečový tanec „pod 
šable“. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky a návštěvníky zaujmou také ukázky řemeslných 

13. 2. 2021 Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice – zrušeno z důvodu 
vládních nařízení 

27. 3. 2021 Od fašanku do Velikonoc – zrušeno z důvodu vládních nařízení 
1. 5. 2021 Otevírání pastvin a stavění máje ve skanzenu Rochus – zrušeno z důvodu 

vládních nařízení 
18. 5. 2021 Den otevřených dveří a větrání peřin na téma Zdravá zahrada – 

program v muzeu v přírodě 
19. 5. 2021 Tý-Den Země – program pro školy v muzeu v přírodě 
3. – 4. 6. 2021 Řemeslo má zlaté dno – program pro školy v muzeu v přírodě 
5. – 6. 6. 2021 Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového 

stavitelství a malých muzeí – zapojení do projektu Regionu Slovácko  
11. 6. 2021 Rochus pod hvězdami – program v muzeu v přírodě a v areálu parku 
2. 7. 2021 Folklorní večer ve skanzenu Rochus – program v muzeu v přírodě 
12. 7. – 27. 8. 2021 Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině – 7 týdenních turnusů 

příměstského tábora pro děti ve spolupráci s Regionem Slovácko, 
Domem dětí a mládeže Uherské Hradiště a s Informačním centrem 
pro mládež 

10. 8. 2021  Babské rady – doprovodný program 47. ročníku Letní filmové školy 
v muzeu v přírodě ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno 

11. – 12. 9. 2021 
 
 

Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu (11. 9.) a Návraty k lidové 
tradici ve skanzenu Rochus (12. 9.) – program v rámci Slováckých 
slavností vína a Dnů evropského dědictví a otevřených památek 
v muzeu v přírodě 

25. 9. 2021 Slovácký festival chutí a vůní – program v muzeu v přírodě 
ve spolupráci s Regionem Slovácko 

7. – 8. 10. 2021 Dřevo je můj chléb – program pro školy v muzeu v přírodě 
23. 10. 2021 Stromy pro Rochus – výsadba s veřejností v areálu Parku Rochus 

a program v muzeu v přírodě 
4. – 5. 12. 2021 Adventní čas už je tady zas – program pro veřejnost v muzeu v přírodě 
7. – 9. 12. 2021 Adventní čas je tady zas – program pro školy v muzeu v přírodě 
18. 12. 2021 Radostná novina – program v muzeu v přírodě 
26. 12. 2021 Štěpánské koledování ve stodole – program v muzeu v přírodě 
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a rukodělných prací. Masopustní program, který se měl uskutečnit v sobotu 13. února 2021 jsme 
však vzhledem k tehdejším platným opatřením vlády ČR byli nuceni zrušit. 
 
Akce Od fašanku do Velikonoc, která měla proběhnout 27. března 2021, byla také z důvodu 
vládních nařízení souvisejících s pandemií koronaviru zrušena. Bohatý program, který jsme měli 
připravený, měl přiblížit období, kdy se postupně v přírodě i v zemědělských usedlostech 
probouzí nový hospodářský rok. Krasličářky měly připraveny ukázky tradičních technik zdobení 
kraslic, členové folklorního souboru Cifra a dětského folklorního souboru měli připravenou 
symbolickou rozlučku se zimou vynesením smrtky, a přinesením létečka přivolávajícího rozpuk 
přírody, dostatečnou vláhu a dobrou úrodu. Také neměla chybět velikonoční obchůzka 
za doprovodu hudecké muziky, košt mladých vín, ukázkách tradiční gastronomie typické pro 
velikonoční svátky jako jsou jidáše nebo velikonoční nádivka. Pro návštěvníky areálu byla na tento 
den dohodnuta i prohlídka kaple sv. Rocha. Tento tematický velikonoční program byl připraven 
také pro základní a mateřské školy v rámci stejnojmenného výukového programu. Děti se měly 
seznámit s tradicemi a životem našich předků připravujících se od Popeleční středy na Velikonoce. 
Vzhledem k situaci jsme pro veřejnost připravili alespoň tematickou výstavu kraslic s výkladem, 
kterou bylo možné zhlédnout ve výloze recepce muzea v přírodě Rochus. 
 
Také prvomájová akce Otevírání pastvin a stavění máje, která tradičně otevírá návštěvnickou 
sezonu v muzeu v přírodě, byla v roce 2021 zrušena z důvodu trvání epidemiologické situace. 
Pro návštěvníky bylo připraveno zdobení a stavění máje Folklorním souborem Cifra a spolkem 
Mařatané, ukázky práce s pasteveckým psem, zpracování vlny nebo ukázka výroby produktů 
z mléka, tvorba píšťalek z vrbového proutí, malování perníčků. Ornitoložka byla připravena na 
odchyt a kroužkování drobného ptactva v okolí muzea s odborným výkladem o životě ptáků nejen 
na Rochusu. 

 
S příchodem teplejších měsíců se začaly rozvolňovat vládní opatření a my jsme tak mohli poprvé 
od začátku října 2020 pozvat návštěvníky do areálu muzea v přírodě. Jarní program Den 
otevřených dveří a větrání peřin se každoročně koná na první jarní den v březnu. V roce 2021 
ale proběhl v pozdějším termínu, a to v úterý 18. května 2021 na Mezinárodní den muzeí, který 
jsme oslavili přípravami na novou návštěvnickou sezonu. Stěžejním tématem programu byla 
zdravá zahrada. Pozvali jsme si řadu odborníků, kteří návštěvníky zasvětili do principů přírodní 
zahrady. Veronika Mergentalová představila využití jedlých plevelů ve zdravé kuchyni, Včelařství 
Vendelín pak zaujalo návštěvníky povídáním o základech včelaření a o kvetoucí zahradě od jara 
do podzimu. Výklad o půdě, cyklu živin a kompostování byl doplněn praktickou ukázkou 
vermikompostéru. Jako tradičně se sázely muškáty a jiné rostliny do květináčů, návštěvníci si 
mohli vyzkoušet vyrobit nepálenou cihlu nebo vypomoct s tvorbou proutěné oplocenky 
na bylinkové zahrádce. Dobrovolníci, kteří měli chuť přiložit ruku k dílu, byli odměněni čerstvě 
upečenými sladkým pečivem. 

Výukový program Tý-Den Země je každoročně spjat s 22. dubnem, kdy se koná celosvětová 
událost Den Země. V roce 2021 však bylo muzeum v přírodě v tento termín uzavřeno, proto jsme 
program přesunuli na náhradní termín ve středu 19. května. V dopoledních hodinách jsme 
přivítali základní a mateřské školy z Uherského Hradiště a okolí. Žáci s doprovodem se vydali 
po naučné stezce muzeem v přírodě, na které se dozvěděli o významu a důležitosti půdy nebo 
zemědělském pěstování plodin. Děti si na hrnčířském kruhu mohly vytvořit svůj keramický 
výrobek, z hlíny uplácat nepálenou cihlu nebo si do květináčku zasadit bylinky, o které pak měly 
doma pečovat. 

Ve dnech 28. až 30. května a 27. a 19. října proběhla akce Glazování s veřejností, kdy si 
návštěvníci mohli vyzkoušet malování a vylévání keramických výrobků různými barvami. Akce 
byla primárně určena těm, kteří se zúčastnili workshopu Středy s keramikem. Tito návštěvníci si 
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tak mohli své vlastnoručně vyrobené výrobky vyzdobit a dokončit. Zbývající volné termíny pak 
byly nabídnuty ostatním zájemcům. 

Den Otevřených dveří a větrání peřin, výukový program Tý-Den Země a akce Glazování 
s veřejností byly součástí projektu O půdě, hlíně, zemině, který byl spolufinancovaný Zlínským 
krajem. 

Na začátku června jsme uspořádali výukový program pro základní a mateřské školy s názvem 
Řemeslo má zlaté dno, který si dal za úkol zábavnou formou dětem přiblížit lidová řemesla 
a tradiční rukodělnou výrobu na Slovácku. Společným tématem letošního ročníku programu byly 
přírodní živly – oheň, voda, vzduch a země. V dopoledních hodinách 3. a 4. června 2021 si žáci 
prošli naučnou stezku muzeem. V usedlostech se děti zastavily u mlynáře, dozvěděly se, jak se 
vyrábí figurky z kukuřičného šustí, vyzkoušely si práci na keramickém kruhu nebo obdivovaly 
výrobu skleněných perliček a zdobení kraslic technikou batikování. Nakonec si zopakovaly, co se 
na stezce naučily a které řemeslo využívá jaký přírodní živel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 5. a v neděli 6. června 2021 se Muzeum v přírodě Rochus zapojilo do dalšího ročníku 
Víkendu otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí, jehož 
hlavní organizátor je Region Slovácko. Do této ojedinělé akce, která podporuje tradiční lidovou 
architekturu i regionální cestovní ruch, se v roce 2021 zapojilo 59 objektů napříč celým 
Slováckem. Návštěvníkům jsme komentované prohlídky v muzeu v přírodě Rochus zpříjemnili 
oživenými expozicemi. V sobotu se v usedlostech zabydlel Folklorní soubor Cifra z Uherského 
Hradiště a v neděli pak Soubor písní a tanců Dolina ze Starého Města. Mladá chasa u nás předvedla 
život na dědině – zemědělské a řemeslné práce jako okopávání pole, sekání a opracování dřeva, 
opravu drobného nářadí, vyšívání, pastvu koz, vaření a pečení. 
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Muzeum v přírodě Rochus se každoročně zapojuje do Festivalu muzejních nocí, který pořádá 
Asociace muzeí a galerií ČR. Ani v roce 2021 tomu nebylo jinak, a tak jsme v pátek 11. června 
od 18:00 do 23:00 hodiny pozvali návštěvníky na večerní program s názvem Rochus pod 
hvězdami. Návštěvníci si užili již tradiční zážitkový košt vína poslepu i pod hvězdami s Vinařstvím 
Medek. Pro milovníky letního tajemna byla zážitkem návštěva svíčkami osvětlené kaple sv. Rocha, 
zaujalo je povídání o léčivých bylinkách i o svatojánském čarování, dobrodruzi se dozvěděli něco 
o nočním životě v přírodě a vypravili se za netopýry s Přírodovědným centrem Trnka.  Své 
posluchače si našla beseda a autorská četba knížky Babské rady autorky Jaroslavy Vykoupilové. 
S hvězdárnou a planetáriem Uherský Brod mohli návštěvníci pozorovat hvězdami posetou 
červnovou oblohu. Bylinkami a včelím voskem provoněla usedlost Pavla Pelikánová a její Přírodní 
byliny Velehrad, která návštěvníkům ukázala, jak na přírodní bylinné mastičky. Pro děti bylo 
připraveno tvoření svatojánských věnečků a ukázka kovářské řemesla. Nechybělo občerstvení 
v podobě domácích výrobků od rodiny Švirákových, pivo z Jarošovského pivovaru a víno 
z Vinařství Medek. Pohodovou podvečerní a večerní atmosféru dokreslovalo hudecké trio 
a návštěvníci si na piknikových dekách vychutnali červnový západ slunce a výhled na osvětlené 
město. 

Letní prázdniny jsme v muzeu v přírodě Rochus zahájili podvečerním programem s názvem 
Folklorní večer – v pátek 2. července ožilo muzeum lidovým tancem. Pod vedením zkušených 
tanečníků z Folklorního souboru Cifra jsme se mohli naučit vybrané lidové tance nebo si volně 
zatancovat do not Cimbálové muziky Špica ze Starého Města. Prvním prázdninovým víkendem 
jsme také zahájili projekt Řemeslné léto ve skanzenu Rochus, kdy jsme si každý víkend zvali 
do usedlostí vybraného řemeslníka nebo rukodělného výrobce. Zpestření prohlídek 
návštěvníkům zajistily také expozice oživené krojovanými průvodci, kteří na návštěvníky čekali 
se svým poutavým výkladem přímo v usedlostech. 
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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 12. července do 
27. srpna 2021 sedm týdenních turnusů letního příměstského tábora, během nichž se děti 
seznámily s lidovými tradicemi, naučily se pečovat o živá zvířata i okolní krajinu, uvařily si chutná 
tradiční jídla a díky setkání s řemeslníky poznaly vybraná řemesla a rukodělné technologie.  

Současně s příměstským táborem probíhala pravidelně každý týden akce pro veřejnost pod 
názvem Středy s keramikem. Každou středu odpoledne od 14. července do 18. srpna si 
návštěvníci muzea v přírodě mohli zkusit vytočit výrobek z keramiky pod dohledem hrnčíře 
a keramika Stanislava Limana. Účastníkům jsme poté jejich výrobky vypálili a zájemci měli 
možnost si je v říjnu také naglazovat.  

Letní filmová škola patří k Uherskému Hradišti po desetiletí stejně neodmyslitelně jako lidová 
kultura. A právě k propojení těchto zdánlivě nesouvisejících prvků došlo v úterý 10. srpna 
od 19:00 ve Muzeu v přírodě Rochus v autorském folklorním pořadu s názvem Babské rady, za 
kterým stojí tým Českého rozhlasu. Stejnojmenná publikace autorky Jaroslavy Vykoupilové, která 
vznikla na základě dopisů posluchačů pořadu Apetýt na Českém rozhlase, vyšla v roce 2021 a brzy 
se stala bestsellerem. Text knížky doplňují fotografie, které byly na začátku roku nafoceny právě 
v Muzeu v přírodě Rochus. Letním podvečerem provedl návštěvníky moderátor Jiří Kokmotos, 
který si do pořadu pozval speciální hosty. Mezi nimi jsme přivítali například bylinkářku Blanku 
Kocourkovou, etnografku Muzea v přírodě Rochus Martinu Čechmánkovou a další. V podvečerním 
pořadu vystoupil Folklorní soubor Světlovánek z Bojkovic za hudebního doprovodu Cimbálové 
muziky Bojkovjan. Nechyběla ani soutěž o knihy nebo humorné historky z vysílání Českého 
rozhlasu, které návštěvníkům vykouzlily úsměv na rtu. Literárně-folklorní pořad Babské rady 
vyvrcholil slavnostním křtem knihy a autogramiádou. Po skončení pořadu následovala beseda 
u cimbálu s ochutnávkou vín od Vinařství Medek. 
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V neděli 22. srpna 2021 se uskutečnila Jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha. Po poutní mši svaté 
u kaple sv. Rocha mohli návštěvníci navštívit Muzeum v přírodě Rochus při volných prohlídkách 
nebo s průvodcem.  

V rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek jsme v Muzeu v přírodě Rochus v sobotu 
11. a v neděli 12. září jako již tradičně připravili bohatý doprovodný program. Letošním ročníkem 
akce prostupovaly tři hlavní témata: Slovácké hody s právem, víno a lidový ornament.   

Sobotní program Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu započal ve 14:00 hodin tanečním 
vystoupením Folklorního souboru Svodnica za doprovodu Cimbálové muziky Hojsa. Usedlost 
z Boršic v sobotu ožila hodovým veselím. Návštěvníci zaujatě sledovali, jak se stárka a stárek 
oblékali do slavnostních krojů a jak probíhala příprava na hody. V 16:00 hodin slavnostně vypukly 
slovácké hody s právem s tanečním vystoupením Chasy z Ořechova a průvodem stárky a stárka 
po areálu muzea. K tanci jim zahrála Cimbálová muzika Oskoruša. 

 

Po oba víkendové dny měli návštěvníci možnost zapojit se do malování lidového ornamentu 
na žudro se strážnickou malérečkou Marií Holubíkovou. Různé podoby ornamentu jsme hledali 
také v keramice nebo paličkované krajce. Pro návštěvníky byl připraven tematický Slovácký 
fotokoutek v podobě velkého malovaného žudra, ve kterém si všichni mohli udělat vzpomínku 
na letošní Slavnosti vína na Rochusu.  

U vinařského domku z Tučap bylo připraveno tradiční presování hroznů s ochutnávkou čerstvého 
moštu a povídání o vinařství na Slovácku. Děti si přišly na své na kreativních dílničkách nebo 
na muzejním hřišti, kde pro ně byly připraveny různé aktivity a hry. 

Sklenici dobrého vína nebo burčáku nabídla návštěvníkům Vinařství Medek a Vinařství Rochůz, 
zlatavé pivo zajistil oblíbený Jarošovský pivovar. V muzeu návštěvníkům nevyhládlo – mohli se 
zastavit u stánku s občerstvením od Mojí vinotéky, ochutnat lahodné chlebové placky 
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od Švirákových, vyzkoušet přírodní sirupy a šťávy od Veroniky Mergentalové nebo si dát něco 
sladkého na zub. 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 25. září 2021 uspořádán Slovácký festival chutí 
a vůní. Motivem 7. ročníku tohoto oblíbeného gastrofestivalu se staly ořechy a med. Mezi sladkými 
dobrotami nesměly chybět medové perníčky, výrobky ze včelího medu, tradiční báleše, 
připravované před očima návštěvníků na rozpálené plotně, patenty, vínové cukroví, ovesňák, 
makovec nebo oblíbený štědrák, trubičky, věnečky i vdolečky. Také na milovníky slané kuchyně 
čekal bohatý sortiment – od slovácké kyselice, srnčího guláše, přes česnekové speciality až po 
chlebové placky na kovářském grilu. Dobré trávení podpořilo Jarošovské pivo a pivo z Pivovaru 
Louka, víno a burčák od místních vinařů, káva z místní pražírny nebo přírodní sirupy.  

Proběhly také soutěže o chutné a voňavé ceny v odhadování počtu ořechů v koši nebo v louskání 
ořechů na čas. Na akci bylo k zakoupení nové vydání Kuchařek tradičních pokrmů na Slovácku 
I. a II., které doplnila výstava fotografií. Celou akcí moderátorsky provázel Martin Rezek, vystoupil 
Dětský folklorní soubor a Cimbálová muzika Dolinečka ze Starého Města, na které v odpoledních 
hodinách navázala Cimbálová muzika Džbánek. 

Výukový program Dřevo je můj chléb proběhl v Muzeu v přírodě Rochus ve dnech 9. a 10. října. 
Programu se zúčastnily základní a mateřské školy z Uherského Hradiště a blízkého okolí. Cílem 
bylo přiblížit žákům význam ovocných dřevin jak pro člověka, tak i přírodu obecně. Děti formou 
interaktivní naučné stezky poznaly místní stromy a keře, ochutnaly různé ovocné produkty, ať už 
ořechové buchty nebo čerstvě vylisovaný jablečný mošt, a nahlédly pod ruku zkušeným 
řemeslníkům, pro které je dřevo hlavním zdrojem obživy. 

Ve stejném duchu jako podzimní výukový program se nesl i 11. ročník tradiční říjnové akce 
Stromy pro Rochus, která se uskutečnila v sobotu 23. října 2021 od 14.00 do 17.00 hodin. Akci 
zahájila výsadba nových dřevin, v rámci které bylo za pomoci veřejnosti do uherskohradišťského 
přírodního a kulturního areálu Park Rochus zasazeno 6 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 ovocné 
stromy a jejich význam a využití. Návštěvníci mohli na akci ochutnat domácí povidla od paní 
Zuzany Čevelové z Jarošova nebo čerstvě vylisovaný mošt z jablek. Se Zdeňkem Vaculíkem jsme 
se v usedlosti z Boršic pobavili o pálení slivovice a o tom, jak správně založit kvas. Stanice ochrany 
fauny Hluk představila návštěvníkům život okřídlených dravců a sov a Přírodovědné centrum 
Trnka je zasvětilo do života na stromech. Pro děti i dospělé byla připravena kreativní dílna 
z přírodnin – dlabání dýní, vyrábění létacího draka nebo tvorba přírodního věnce. Díky větrnému 
počasí proběhla na terasách pod usedlostí drakiáda.  

Výukový program Dřevo je můj chléb a akce Stromy pro Rochus byly součástí projektu Ovocní 
velikáni, který byl spolufinancován Zlínským krajem. 

Vzhledem k narůstajícím počtům onemocnění koronavirem, došlo v prosinci k postupnému 
zpřísňování pravidel pro pořádání akcí pro veřejnost. Z toho důvodu jsme se rozhodli uspořádat 
prosincové programy pro veřejnost v podobě komentovaných prohlídek, na které se návštěvníci 
museli předem objednat. Skupinka omezeného počtu lidí si s průvodcem prošla usedlosti, 
ve kterých se setkala s řemeslníky, hudebníky, rukodělnými tvůrci a dalšími.   

Předvánoční čas tak, jak jej prožívali naši předkové na slovácké vesnici, si mohli vychutnat 
návštěvníci Muzea v přírodě Rochus 4. a 5. prosince 2021 od 10.00 do 16.00 hodin během akce 
Adventní čas už je tady zas. V rámci programu byly představeny také činnosti a kratochvíle, které 
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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. 
V usedlosti z Boršic vyprávěla Jitka Šviráková o období adventu a společně s návštěvníky si 
vyzkoušeli předení a tkaní, s panem Švirákem si pak s návštěvníci mohli odlít tradiční dekorace 
na vánoční stromeček ze včelího vosku, které si pak odnesli s sebou na památku. Vinařský domek 
z Tučap provonělo vánoční cukroví paní Kneblové a ve vedlejší místnosti probíhala ukázka výroby 
figurek z kukuřičného šustí nebo ukázka výroby ozdob ve tvaru sněhové vločky ze skleněných 
perliček. Návštěvníci si měli možnost vyzkoušet draní peří nebo různé ženské ruční práce a také 
si zazpívat koledy s ženskými sbory Repetilky ze Starého Města, Babčice ze Spytihněvi 
a Klebetnice z Hluku, sbory hudebně doprovodily hudecké sestavy cimbálových muzik Čarapa, 
Lintava a Ženičky. Děti se setkaly s družinou sv. Mikuláše a bíle oděné Lucky zkontrolovaly, jak 
mají hospodyňky uklizeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V týdnu po konání akce pro veřejnost proběhl od úterý 7. do čtvrtka 9. prosince v muzeu v přírodě 
výukový program pro základní a mateřské školy s názvem Adventní čas je tady zas, který děti 
provedl obdobím od svaté Kateřiny až do Tří králů. Malí i větší návštěvníci na jednotlivých 
stanovištích ochutnali sladké pečivo bídu a dozvěděli se zajímavosti o adventu. Zapojili se do draní 
peří, zjistili, jak se pečou vánoční oplatky a sledovali ukázku předení. Zručný řezbář všem ukázal, 
jak se vyrábějí předměty do kuchyně jako lžíce, vařečky nebo misky. Venku si děti nazdobily 
stromeček přírodninami a poznaly, jaká je příroda v zimních období. 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. 

V sobotu 18. prosince 2021 poznali návštěvníci uherskohradišťského muzea v přírodě, jak 
prožívali lidé na Slovácku období od Štědrého dne do svátku Tří králů. Akce pro veřejnost opět 
proběhla v podobě komentovaných prohlídek s průvodci v oživených expozicích muzea, na které 
se návštěvníci museli předem objednat.  
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Program akce Radostná novina přiblížil, jak vypadaly tradiční vánoční svátky od poloviny 
19. do poloviny 20. století včetně ukázek tajemného štědrovečerního věštění. Návštěvníci se 
mohli 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. V každé usedlosti byl vánoční stromeček nazdobený podle období, které konkrétní 
expozice znázorňuje. Nechyběl ani kapr, který plaval venku v neckách. V usedlosti z Veletin si 
mohli návštěvníci zazpívat koledy v dopoledních hodinách s Cimbálovou muzikou Čarapa 
a v odpoledních pak s gajdošem Pavlem Popelkou a hudcem Janem Maděričem. Z poutavého 
výkladu se návštěvníci dozvěděli, 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, v odpoledních hodinách pak návštěvníky 
potěšili tanečníci ze stejnojmenného souboru svým zpěvem a tanečním vystoupením 
s cimbálovou muzikou Dolinečka. Novinkou letošního ročníku akce byla obchůzka tajemné 
Šprechty, která návštěvníky velmi zaujala. Na závěr prohlídky si návštěvníci mohli ručně vyrobit 
svíčku z roztaveného včelího vosku.  

Již devátým 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 2021 od 14.00 do 16.30 
hodin se návštěvníci scházeli s přáteli a rodinami u historické stodoly, mohli se volně projít 
muzeem nebo přírodním parkem, zazpívat si koledy a strávit příjemné sváteční odpoledne. 
Ze společných zpěvníků, které sestavil František Ilík, se zpívaly tradičních slovácké koledy. Hudba 
se díky nazvučení linula po celém areálu muzea v přírodě Rochus. 

Prosincové akce byly součástí projektu Advent a Vánoce v tradiční lidové kultuře, který byl 
spolufinancován Zlínským krajem. 

 

 

 

 

 

 

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

10. 7. 2021 Na kole vinohrady Uherskohradišťska („otevírání cyklostezek“) – 

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

pořadatel Městské informační centrum Uherské Hradiště. 

9. 10. 2021 Na kole vinohrady Uherskohradišťska („zavírání cyklostezek“) –  

Muzeum v přírodě Rochus bylo na trase pěší i cyklistické trasy, pořadatel 

Městské informační centrum Uherské Hradiště.  

20. 10. 2021 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 a Přírodovědné centrum Trnka. 
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Prohlídky areálu, výukové programy, exkurze 

V prvním čtvrtletí roku 2021 byl proškolen stávající tým průvodců, který byl průběžně doplňován 
o průvodce nové. 

Kvůli pandemické situaci v České republice bylo možné otevřít muzeum návštěvníkům až 
v polovině května, a to pouze pro skupiny s omezeným počtem osob nebo pro omezený počet 
návštěvníků pohybujících se volně v expozicích.  V sobotu 15. 5. 2021 byla v tomto omezeném 
režimu zahájena šestá návštěvnická sezóna Muzea v přírodě Rochus.  

Provoz byl vzhledem k situaci stanoven pro rok 2021 takto: 

OTEVÍRACÍ DOBA: 

květen, červen: so - ne   |  10.00 - 18.00 
volné prohlídky 

červenec - září: út - ne  |  10.00 - 18.00 
poslední prohlídka v 17.00 hodin 

říjen: čt - ne   |  10.00 - 18.00 
poslední prohlídka v 17.00 hodin 

Mimo uvedenou dobu bylo po předchozí domluvě pro skupinu alespoň 10 osob možné zajistit 
prohlídku i v jiný termín. 

ČASY PROHLÍDEK:   10.00 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 | 17.00 

VSTUPNÉ: 
dospělí                                            100,-Kč 
děti, studenti, důchodci         60,-Kč 
rodinné vstupné 
(2 dospělí a maximálně 4 děti)             220,-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%), 
akce Slevomat a Skvělé Česko.cz. 

Park Rochus, o.p.s., provozuje prodejní systém zboží a vstupenek Pohoda. V muzeu v přírodě je 
instalován bezpečnostní kamerový systém. V recepci muzea je pro návštěvníky přístupné wi-fi 
připojení. Od září 2020 muzeum přijímá debetní i kreditní karty Mastercard, VISA, Dinners Club, 
JCB a Union Pay. 

Edukační programy pro školy a jiné skupiny: 

V roce 2021 proběhlo v Parku Rochus a v Muzeu v přírodě Rochus 36 edukačních programů 
včetně čtyř výše zmíněných akcí pro školy (Tý-Den Země, Řemeslo má zlaté dno, Dřevo je můj chléb 
a Adventní čas je tady zas). Programů se zúčastnilo téměř 1700 žáků mateřských, základních 
i středních škol. 
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Č. Datum (zahájení) Název programu dle anotace Počet účastníků 

1 19. - 21. 5. 2021 Týden Země 207 

2 25.05.2021 Vše o včelách 24 

3 26.05.2021 Návraty k tradici 33 

4 03. - 04. 06. 2021 Řemeslo má zlaté dno 317 

5 10.06.2021 Návraty k tradici 26 

6 16.06.2021 Šaty rostou na louce 18 

7 17.06.2021 Návraty k tradici 78 

8 18.06.2021 Šaty rostou na louce 26 

9 18.06.2021 Návraty k tradici 26 

10 21.06.2021 Návraty k tradici 14 

11 22.06.2021 Návraty k tradici 74 

12 23.06.2021 Návraty k tradici 33 

13 23.06.2021 Šaty rostou na louce 11 

14 24.06.2021 Návraty k tradici 25 

15 24.06.2021 Návraty k tradici 27 

16 25.06.2021 Návraty k tradici 24 

17 25.06.2021 Za skrytými poklady přírody 19 

18 28.06.2021 Návraty k tradici 33 

19 28.06.2021 Šaty rostou na louce 27 

20 29.06.2021 Návraty k tradici 12 

21 29.06.2021 Návraty k tradici 26 

22 13.07.2021 Šaty rostou na louce 22 

23 21.07.2021 Vše o včelách 27 

24 21.07.2021 Návraty k tradici 17 

25 03.08.2021 Návraty k tradici 25 

26 04.08.2021 Vše o včelách 25 

27 05.08.2021 Návraty k tradici 19 

28 20.09.2021 Vše o včelách 23 

29 27.09.2021 Šaty rostou na louce 17 

30 29.09.2021 Za skrytými poklady přírody 11 

31 30.09.2021 Návraty k tradici 21 

32 01.10.2021 Za skrytými poklady přírody 18 

33 06.10.2021 Návraty k tradici 36 

34 07.10.2021 Dřevo je můj chléb 78 

35 7.-9.12.2021 Adventní čas 237 

36 22.12.2021 Návraty k tradici 13 

CELKEM: 1669 

 

Muzeum v přírodě Rochus v roce 2021 navštívilo celkově 15 333 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, ať už regionálním tiskem jako např. Dobrý den s kurýrem, Slovácký deník nebo s médii 
krajskými i celorepublikovými. Prostřednictvím vlastních tiskových zpráv informovala veřejnost 
o činnosti, pořádaných akcích, provozu muzea i celkové koncepci projektu Park Rochus.  

Pozvánky na akce pro veřejnost konané v muzeu v přírodě Rochus byly uvedeny v soukromých 
rádiích i ve veřejnoprávních médiích Český rozhlas a Česká televize. Reportáže z programů v muzeu 
v přírodě pravidelně vysílala regionální Televize Slovácko, videa jsou dohledatelné na adrese 
https://itvs24.cz/search/node?keys=rochus. K informování veřejnosti využívala společnost také 
inzertní webové stránky a jiná elektronická média. 

 
5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

Společnost v roce 2021 aktualizovala a vytiskla informační leták Skanzen Rochus Uherské Hradiště 
v nákladu 30 000 ks. Ten pak byl distribuován 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.).  

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 prosinci společnost připravila, vytiskla 
a rozeslala vlastní novoroční přání. 

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 2021 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. 

Turistický cíl Park Rochus je zařazen v tištěném průvodci Objevte Uherské Hradiště, jehož součástí 
je i krátký video spot o Muzeu v přírodě Rochus, který lze přehrát prostřednictvím QR kódu 
na smartphonech. V roce 2021 byly Městem Uherské Hradiště a Městským informačním centrem 
vydány nové brožury Kam s dětmi, letáky Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nebo leták 
Čas Vánoc a další, kde byly akce Muzea v přírodě Rochus taktéž uvedeny.  

V roce 2021 vytvořila společnost spolupráci s inzertními a slevovými portály SkveleCesko.cz 
a Slevomat, které slouží k propagaci turistických míst a k zakoupení zvýhodněných vstupenek na 
volnočasové aktivity nebo služby. V období od konce července byla na portálu Slevomat 
zveřejněna nabídka komentované prohlídky muzea v přírodě s průvodcem za zvýhodněnou cenu.  

Muzeum v přírodě Rochus poskytlo během roku zázemí a prostory pro fotografování a tvorbu 
propagačních materiálů hned několika firmám a organizacím, například Jarošovskému pivovaru, 

https://itvs24.cz/search/node?keys=rochus
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Regionu Slovácko (nové vydání kuchařky Chutě a vůně slovácké kuchyně I. a II.), Souboru písní 
a tanců Dolina ze Starého Města či Českému rozhlasu Zlín (bestseller kniha Babské rady).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před každou akcí pro veřejnost je připravován grafický plakát ve formátu A2, který je 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.). 
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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.skanzenrochus.cz. Ke konci roku 2021 připravila 
společnost anglickou verzi webu vzhledem k narůstajícímu počtu zahraničních návštěvníků 
muzea. Začalo se také pracovat na aktualizaci webu společnosti www.parkrochus.cz, jehož 
dokončení je plánováno na následující rok.  

Vedle webové stránky je významným informačním kanálem sociální síť Facebook, na kterém 
prostřednictvím profilu Park a skanzen Rochus Uherské Hradiště informuje společnost 
návštěvníky o nadcházejících akcích a provozu muzea. Ke konci roku 2021 označilo tento profil 
jako To se mi líbí 4721 uživatelů, což je o přibližně 18 % víc než na konci předchozího roku.  

Dosah facebookového profilu byl oproti roku 2020 navýšen o 60,6 % na 205 tisíc uživatelů.  Mezi 
sledujícími uživateli na Facebooku převažují ženy (74,8 %) ve věkových kategoriích 25–34 let 
a 35–44 let. 26,8 % všech sledujících na sociální síti Facebook pochází z Uherského Hradiště, 5,8 % 
pak ze Zlína. V průběhu roku společnost v rámci této sítě zadávala pro vybrané akce také placenou 
reklamu. Dle metriky dosahu se však mezi nejúspěšnější řadí organické příspěvky (nejvyšší dosah 
u organického příspěvku na Facebooku za rok 2021 byl 145 tisíc, v porovnání s rokem 2020, kdy 
byl nejúspěšnější příspěvek s dosahem 22,9 tisíc uživatel). 

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. Ke konci roku 2021 překročil počet 
sledujících na Instagramu hranici 780 uživatelů a má stále vzrůstající tendenci. Dle metriky reach 
navýšil profil svůj dosah o 99,1 % v porovnání s rokem 2020. Okruh uživatelů sociální sítě 
Instagram je téměř stejně rozložen jako v případě sociální sítě Facebook. 

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. 
Pravidelně jsou aktuální informace zveřejňovány také na stranách České národopisné společnosti. 
V průběhu celého roku byly korigovány také 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.skanzenrochus.cz/
http://www.parkrochus.cz/
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6. SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI A ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI, 
ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 

6.1 LÍSKA, z. s.  

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

Ve dnech 17. 3. a 25. 11. proběhly 28. a 29. členská schůze formou online setkání. Setkání revizní 
komise se v roce 2021 neuskutečnilo. 

XX. Krajská konference o EVVO na téma Cíle udržitelného rozvoje proběhla online formou 3. června 
2021. 

V rámci osvětových kampaní, které Líska pravidelně pořádá, vystupuje Park Rochus, o.p.s., jako 
odborný garant kampaně Stromy a my, do které se společnost pravidelně zapojuje akcí pro školy 
Dřevo je můj chléb a akcí pro veřejnost Stromy pro Rochus. V roce 2021 pak byla navíc realizována 
také výstava Ovocní velikáni, představující ovocné památné stromy na území Uherskohradišťska. 

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.  

Společnost Park Rochus, o.p.s., podporuje projekt Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, 
který administruje a odborně garantuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Ředitel 
společnosti Jan Blahůšek byl jmenován do komise k výběru laureáta/laureátky titulu a zúčastnil 
se jednání této komise, které proběhlo 16. dubna 2021 na Krajském úřadě Zlínského kraje. Titul 
byl oceněným mistrům předán 7. září 2021 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, 
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• 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, 
• využít muzeí v přírodě k prezentaci hmotných i nehmotných prvků lidové kultury, způsobů 

obživy a tradičních zemědělských postupů, tradičních řemesel, technologických postupů 
a dalších druhů lidové umělecké tvorby, archeologických a historických výzkumů. 

 
Valná hromada Českého svazu muzeí v přírodě byla svolána na 29. 6. 2021 do Mlýna Wesselsky 
v Loučkách u Oder. Jednání se za společnost účastnil ředitel Jan Blahůšek, který byl na zasedání 
zvolen členem revizní komise ČSMP. 

 

6.4 Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) 

Pravidelné konference Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) se konají ve dvouletých 
intervalech. Po jednáních v Německu v roce 2013, v Norsku v roce 2015, ve Velké Británii v roce 
2017 a v Polsku v roce 2019, kterých se za společnost zúčastnil ředitel Jan Blahůšek, bylo nejbližší 
zasedání plánováno na srpen roku 2021 do Švédska. Z důvodu celosvětové epidemické situace 
bylo jednání posunuto na rok 2022. 

 
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. 

 
Jednání Valné hromady proběhla 9. 4. 2021 on-line a 21. 10. 2021 v komorním sále 
uherskohradišťské Reduty. Za společnost se jich účastnil ředitel Jan Blahůšek. Kvůli epidemickým 
opatřením byla také omezena jednání 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. V roce 2021 se konalo jedno řádné 
jednání této rady dne 7. října na Ministerstvu kultury v Praze.  

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.  
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7. LIDSKÉ ZDROJE 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti dle metodiky ČSÚ v roce 2021 byl 6,5. 

Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2021 – hlavní pracovní poměr: 

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

Projektová a provozní 

manažerka 

Mgr. Michaela Odstrčilová Úvazek 1,0 (do 31. 3. 2021, od 1. 9. 

do 31. 10. 2021) 

Úvazek 0,8 (od 1. 4. do 31. 8. 2021 

a od 1. 11.  2021) 

Programová, propagační 

a marketingová pracovnice 

Petra Pavelčíková, DiS.              Úvazek 1,0 (od 25. 12. 2020 

mateřská dovolená) 

Mgr. Veronika Žídková Úvazek 1,0  

Kurátorka mobiliárních 

a sbírkových fondů oboru 

etnografie 

Bc. Ing. Martina Čechmánková Úvazek 1,0  

Terénní, administrativní 

a propagační pracovnice 

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

rodičovská dovolená) 

Pavla Andrýsková Úvazek 1,0 

Údržbář a opravář Milan Dvorský Úvazek 0,5 

Bc. Dalibor Svoboda Úvazek 1,0 (od 1. 12. 2021) 

Údržbář – zahradník Stanislav Liman                        Úvazek 1,0 

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 2021 do října 2021 bylo zaměstnáno formou dohody o pracovní činnosti 
6 osob na pozici průvodce/průvodkyně, jejichž odpracovaná doba celkem činila 1.388 hodin, což 
v úhrnu odpovídá 0,7 úvazku. 

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

V roce 2021 byla provedena změna zakládací listiny schválená Zastupitelstvem města Uherské 
Hradiště dne 29. 11. 2021 usnesením č. 383/23/ZM/2021/Veřejný. Proběhla také aktualizace 
a zveřejnění změn ve veřejném rejstříku týkajících se členství v řídících orgánech společnosti.  

Ve stanoveném termínu správní radou byla ke zveřejnění v rejstříku zaslána výroční zpráva 
společnosti za rok 2020, která byla schválena usnesením správní rady č. 2/1/SR/2021.   
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2021 

 

 ROZVAHA K 31. 12. 2021 (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 31 298   30 406     

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem     2 1 883   1 908     

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem         3 37 865   37 983     

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem       4               

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   5 -8 450   -9 485     

B. Krátkodobý majetek 
celkem 

Součet B.I. až B.IV. 6 964   996     

B. I. Zásoby celkem               7 97   133     

B. II. Pohledávky celkem             8 32   90     

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem       9 788   719     

B. IV. Jiná aktiva celkem             10 47   54     

    Aktiva celkem   Součet A. až B. 11 32 262   31402     

                          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 31 789   31 789     

A. I. Jmění celkem                 13 31 859   31 859     

A. II. Výsledek hospodaření celkem         14 -70                              -10     

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15                        473   519     

B. I. Rezervy celkem               16        18                                  0     

B. II. Dlouhodobé závazky celkem         17               

B. III. Krátkodobé závazky celkem         18                        375   451     

B. IV. Jiná pasiva celkem             19 80   68     

    Pasiva celkem Součet A. až B. 20 32 262   31 402     
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021 (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 1 374 45 1 419 

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 -1   -1 

III. Osobní náklady celkem 4 4 170   4 170 

IV. Daně a poplatky celkem 5 0 3 3 

V. Ostatní náklady celkem 6 147 4 151 

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

7 1 149   1 149 

VII. Poskytnuté příspěvky 8 8   8 

VIII. Daň z příjmů 9       

  Náklady celkem 10 6 847 52 6 899 

B. Výnosy 11       

            

I. Provozní dotace 12 5 372  5 372 

II. Přijaté příspěvky 13 0  0 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 530 91 621 

IV. Ostatní výnosy 15 896   896 

V. Tržby z prodeje majetku 16      

  Výnosy celkem 17 6 798 91 6 889 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -49 39 -10 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -49 39 -10 

 

 

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2021 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2021. 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2021  

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

Dlouhodobý nehmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2021 v hodnotě 1 908 tis. Kč 
- z toho ocenitelná práva 
- z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek  
- z toho koncepce Muzea v přírodě                                                                              
        

51 tis. Kč 
1 044 tis. Kč 

772 tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek přírůstek / úbytek v roce 2021 25 tis. Kč 
- pořízený drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
- pořízení nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku 

                79 tis. Kč 
0 tis. Kč 

- vyřazeno v roce 2021 54 tis. Kč 
  
Dlouhodobý hmotný majetek byl ke dni 31. 12. 2021 v hodnotě      37 983 tis. Kč 
- z toho stavby 32 636 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM  1 194 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 933 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 přírůstek / úbytek v roce 2021 118 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 193 tis. Kč 
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované) 3 tis. Kč 
- vyřazeno v roce 2021 78 tis. Kč 

 
Pořízení drobného hmotného majetku bylo financováno zejména z provozní dotace Města 
Uherského Hradiště. 
 

Oprávky k dlouhodobému majetku byly v roce 2021 v hodnotě 1 167 tis. Kč 
- z toho odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 895 tis. Kč 
- z toho jednorázové odpisy drobného dlouhodobého majetku 272 tis. Kč 
  
Krátkodobé pohledávky ke dni 31. 12. 2021 90 tis. Kč 
- z toho odběratelé 0 tis. Kč 
- z toho nároky na dotace ze státního rozpočtu 
- z toho poskytnuté provozní zálohy a kauce 

73 tis. Kč 
                15 tis. Kč 

 
 

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

Vlastní jmění 30 341 tis. Kč 
Fondy 552 tis. Kč 
Krátkodobé závazky 451 tis. Kč 
- z toho závazky k dodavatelům  27 tis. Kč 
- z toho závazky k zaměstnancům (z titulu mezd za období prosinec 2020) 
- z toho závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 

211 tis. Kč 
104 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: 6 162 tis. Kč 
Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti:              685 tis. Kč 
Náklady na plnění doplňkových činností: 52 tis. Kč 
  
Náklady celkem: 6.899 tis. Kč 

 
Z toho nejvýznamnější položky jsou: 

- osobní náklady na zaměstnance 4 170 tis. Kč 
 - z toho: hrubé mzdy a zákonné odvody 4 062 tis. Kč 

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

 
             965 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.) 

 
 

879 tis. Kč 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1.167 tis. Kč 
 - z toho odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 272 tis. Kč 
- opravy a udržování 44 tis. Kč 
 - z toho udržování přírodního areálu Park Rochus 52 tis. Kč 

   

Výnosy 

Nejvýznamnějšími položkami jsou: 
 

  
1. Provozní dotace 5.372 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště 5.193 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Zlínského kraje na vzdělávací akce 145 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí a SFŽP 19 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Úřadu práce ČR 15 tis. Kč 
  
2. Přijaté příspěvky a dary 0 tis. Kč 
  
3. Tržby za vlastní výkony a zboží 621 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 

 
499 tis. Kč 
120 tis. Kč 

2 tis. Kč 
  
4. Jiné ostatní výnosy 895 tis. Kč 
- z toho zúčtování fondů – snížení vlastního jmění o odpisy HIM 895 tis. Kč 
  
  
Výnosy celkem: 6.889 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. 2021 v celkové výši 30.341 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. 2021 ve výši 31 236 tis. Kč. Na účet vlastního jmění nebyla 
zaúčtována žádná částka, jelikož v roce 2021 nebyly obdrženy žádné hmotné ani 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 2021 v celkové výši 895 tis. Kč. 

Fondy 

K 1. 1. 2021 tvořila nejvýznamnější část fondů nevyčerpaná část finančního daru od Města 
Uherské Hradiště, který společnost obdržela v roce 2018 ve výši 500 tis. Kč. Zůstatek tohoto daru 
byl k 1. 1. 2021 ve výši 443 tis. Kč. Jelikož v roce 2021 nebyl využit na úhradu výdajů na pořízení 
dlouhodobého majetku, zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2021 zůstal nezměněn, tj. 443 tis. Kč.  

V roce 2020 byl převeden hospodářský výsledek za rok 2019, zisk 144 tis. Kč, na účet rezervního 
fondu. V roce 2021 byla část rezervního fondu ve výši 70 tis. Kč čerpána na úhradu ztráty za rok 
2020, a tudíž zůstatek k 31.12.2021 byl ve výši 74 tis. Kč. 

Dále jsou součástí fondů ke dni 31. 12. 2021 drobné zůstatky darů a dotací obdržených 
v aktuálním i minulých obdobích na zásoby nespotřebované do 31. 12. 2021. 

Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2021 byl ve výši 552 tis. Kč. 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2021 

Společnost vykázala za rok 2021 hospodářský výsledek – ztrátu ve výši -10 tis. Kč. Z toho 
hospodářský výsledek vytvořený v rámci hlavní činnosti byl ve výši -49 tis. Kč a hospodářský 
výsledek vytvořený v rámci hospodářské činnosti byl ve výši +39 tis. Kč. 

V rámci svých obecně prospěšných služeb společnost v roce 2021 nepořizovala žádný dlouhodobý 
hmotný ani nehmotný majetek.  

Krátkodobé závazky evidované ke dni 31. 12. 2021 v celkové výši 451 tis. Kč jsou tvořeny zejména 
závazky z mezd zúčtovaných za období prosinec 2021. 

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 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 2021 auditorem. Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353) vydaném dne 
23. 5. 2022 je konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace společnosti Park Rochus, o.p.s., a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva nezávislého auditora je 
uložena v archivu společnosti.  
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

SPRÁVNÍ RADA V ROCE 2021 

 
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 2021 v těchto 
termínech: 11. června 2021, 7. října 2021 a 10. prosince 2021 (elektronické hlasování). 
 

DOZORČÍ RADA V ROCE 2021 

 

 
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 2021 proběhla jednání dozorčí rady v těchto 
termínech: 11. června 2021 a 7. října 2021.  
 

⌘⌘⌘ 
 
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 (do 22. 3. 2021) 

Ing. Dana Stojnová (od 13. 4. 2021) 

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 Alej EVL Rochus – 1. etapa byl podpořena z Operačního programu 
Životní prostředí Projekt Skanzen Rochus – živá učebnice byl spolufinancován Státním fondem 
životního prostředí. 
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Projekty Řemeslné léto ve skanzenu Rochus a Advent a Vánoce v tradiční lidové kultuře byly 
podpořeny z Programu na podporu kulturních aktivit a akcí Zlínského kraje. Projekty O půdě, hlíně, 
zemině a Ovocní velikáni byly podpořeny z programu Podpora ekologických aktivit v kraji.  

 

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

  



 Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2021 

 
  

39

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. 
• 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 
• Střední uměleckoprůmyslová škola 

Uherské Hradiště 
• CIFRA, z. s. 
• Mařaťané, z. s. 
• Dětský folklorní soubor Dolinečka 
• Folklorní soubor Míkovjan 
• 30.osm s.r.o. 
• Atelier List 
• Hliněný dům 
• m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. 
• JVM-RPIC Zlín 
• Vinařství Medek 
• Vinařství Rochůz 
• Jarošovský pivovar 
• Společnost přátel slivovice České 

republiky, z. s. 
 

 
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, 

a příznivcům, kteří s námi prošli náročným pracovním rokem 2021, který byl stejně jako rok 

předchozí poznamenán celosvětovou epidemickou situací související s šířením koronaviru 

způsobujícím onemocnění COVID-19. 

Přes všechna nezbytná vládní omezení jsme v něm úspěšně realizovali šestou návštěvnickou 

sezónu Muzea v přírodě Rochus, i když musela být vzhledem k epidemické situaci zkrácena. Díky 

spolupráci s řadou odborníků, zkušených profesionálů i nadšených dobrovolníků se i v roce 2021 

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, stejně jako v minulých letech, spolupořádání letního příměstského tábora 

Moje Slovácko aneb u tetičky na dědině, který se i v roce 2021 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 2021 

dosaženo.  

Děkujeme! 
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