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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Park Rochus, o.p.s. 

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

Bankovní spojení: 107 0000 182/2200 

IČ: 29234387 

DIČ: CZ29234387 

 

Zakladatelé 

Město Uherské Hradiště 

SYNOT REAL ESTATE, a.s. 

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

Zahájení činnosti 

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

  

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

f) podporu cestovního ruchu v regionu Uherskohradišťska. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Obr. č. 1: Bourovec trnkový  
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OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

 
 
Společnost Park Rochus, o.p.s., bude po vybudování potřebného zázemí a současně s očekávanou 
realizací jednotlivých projektů postupně zajišťovat zejména tyto obecně prospěšné služby: 

 

A. Přípravu 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. Společnost zajistí přípravu a administraci dotačních projektů v rámci areálu Park Rochus 
(podaných společností nebo jejími zakladateli), bude naplňovat ideový záměr 
komponované krajiny, koordinovat další rozvoj 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 se bude snažit o maximální zapojení 
soukromého kapitálu na financování činnosti společnosti. 

 

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

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

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

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

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

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

obecně prospěšných služeb nebo související s areálem Park Rochus, a to zejména 
v oborech muzeologie, archeologie, etnografie, ochrany přírody a životního prostředí.  
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ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 

1. PŘÍRODNÍ AREÁL A PÉČE O ÚZEMÍ NATURA 2000 

 
1.1 Údržba areálu 
 
V květnu 2011 byla zahájena údržba travních porostů přírodního areálu Park Rochus pomocí 
pastvy ovcí s doplňkovou pastvou koní a koz. Pastva představuje přírodně šetrnou a zároveň 
finančně výhodnou formu údržby území. Pro pastvu se původně jako vhodná jevila plocha 
o celkové rozloze 30 ha, vzhledem k hustému zápoji dřevin na některých místech bylo spásáno 
celkem 21 ha z původně vymezené plochy. Pastva je realizována dvěma soukromými 
zemědělskými subjekty. Paní Zuzana Čevelová obhospodařuje 8 ha v jarošovské části areálu 
a společnost Agmopol s.r.o., zajišťuje pastvu na 13 ha především v mařatické části areálu. 
 
Travnaté plochy byly spásány postupně v průběhu roku, následně pak byly odstraňovány 
nedopasky spolu s některými náletovými dřevinami. Společnost Agmopol s.r.o., ukončila pastvu 
k 27. říjnu 2011, ovce paní Čevelové zůstaly na pastvě díky příznivému počasí až do poloviny 
prosince. 
 
 

 
Obr. č. 2: Pastva ovcí v areálu Parku Rochus 
 
Mezi další udržované části areálu patří centrální prostor Parku Rochus kolem kaple sv. Rocha, 
o který pečuje občanské sdružení Spolek přátel sv. Rocha. Péčí Zuzany Čevelové je rovněž sečena 
louka pod kaplí.  
 
 



Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2011 
 

7 

 
V rámci přípravy navazující etapy 
regenerace areálu bylo v listopadu 2011 
provedeno pročištění plochy bývalého 
prameniště pod sadem starých ovocných 
odrůd. Jednalo se o odstranění náletových 
a invazních dřevin a následně o odklizení 
nepovolené skládky stavební suti. Opatření 
bylo provedeno za finanční podpory Města 
Uherské Hradiště. 
 
Plánovaná opatření jsou vždy předem 
konzultována s pracovníky Oddělení 
ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu 
Zlínského kraje, kteří se zabývají odbornou 
péčí o lokality soustavy Natura 2000 na 
území celého kraje. 
 

1.2 Výsadby v přírodním areálu 

V roce 2011 navázala společnost na 
úspěšnou výsadbu ovocných stromů 
z předchozího roku. Na jaře bylo do sadu 
starých ovocných odrůd doplněno dalších 
7 stromků. Jednalo se o šest vzácných 
odrůd jabloní a jednu hrušeň.  

Další výsadby probíhaly také na podzim. 
Do zmiňovaného sadu přibylo dalších 10 
sazenic, tentokrát šlo především o tradiční 
slivoně a hrušně, mimo ně byl vysazen také kaštan jedlý, který by se do budoucna měl stát 
jednou z hlavních dominant sadu. Dobrovolníci z občanského sdružení Arte Natura dne 28. října 
2011 provedli výsadbu tří stromků v sadu oskeruší jako náhradu za původní sazenice, které se 
při předchozí výsadbě neujaly. S veřejností také bylo vysázeno dalších 5 sazenic ovocných 
stromů podél přístupové cesty k sadu starých ovocných odrůd v rámci akce Stromy pro Rochus. 

 

1.3 Pozemky a pozemková agenda 

Areál Parku Rochus je zařazen do „Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Rochus“ realizované v 
katastrálních územích Mařatice a Jarošov u Uherského Hradiště. Pozemková úprava byla 
zahájena v roce 2009 a řeší prostorové a funkční uspořádání pozemků, zabezpečení jejich 
přístupnosti a využití a zarovnání hranic tak, aby došlo k vytvoření podmínek pro racionální 
hospodaření vlastníků půdy. Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro 
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení 
ekologické stability krajiny. Provedení „JPÚ Rochus“ je zajišťováno Pozemkovým úřadem 
Uherské Hradiště. Dne 12. 9. 2011 byl zastupitelstvem města Uherské Hradiště schválen Plán 
společných zařízení „JPÚ Rochus“. Při stejném jednání zastupitelstva města byl schválen nový 
územní plán, který přináší změny i v areálu Parku Rochus. Společnost Park Rochus, o.p.s., 
v druhé polovině roku 2011 odkoupila do svého vlastnictví část pozemků v mařatické části 
areálu. 

Obr. č. 3: Výsadba stromů 
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Obr. č. 4: Stodola z Břestku 

2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 

 
2.1 Výstavba muzea v přírodě 
 

Záchrana historické stodoly z Břestku 

V polovině března 2011 získala společnost Park Rochus, o.p.s., darem dnes již velmi vzácnou 
v terénu dochovanou zemědělskou stavbu. Jedná se o dřevěnou stodolu z 19. století, jejíž 

historická hodnota byla potvrzena 
odborníky na památkovou péči 
z Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Jde o jednu z posledních staveb 
tohoto typu na Uhersko-
hradišťsku. Naší společnosti byla 
stodola nabídnuta k záchraně 
jejím přemístěním do budoucího 
Muzea v přírodě Rochus. Na konci 
března 2011 byla stodola 
rozebrána, jednotlivé díly byly 
označeny unikátními kódy, 
chemicky ošetřeny a následně 
převezeny k uskladnění do 
depozitáře společnosti. Následný 
transfer stavby do prostoru muzea 

v přírodě a její opětovné postavení, včetně výměny již nepoužitelných dílů, je plánováno na rok 
2012. Stodola by se tak měla stát prvním objektem Muzea v přírodě Rochus. Na podzim 2011 
byla zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. 

Za darování uvedené stodoly děkujeme manželům Prochovníkovým z Břestku. 

 

Příprava I. Etapy výstavby muzea v přírodě 

V průběhu roku 2011 probíhala intenzivní příprava investičních záměrů I. etapy výstavby Muzea 
v přírodě Rochus, která zahrnuje: 

 rekonstrukci a výstavbu přístupové komunikace a napojení na inženýrské sítě 

 vybudování správního a stavebního dvora 

 vybudování přírodního amfiteátru 

 vybudování prvních objektů expozice muzea v přírodě 

 sadové úpravy prostoru muzea v přírodě 

 

Zpracování oznámení EIA 

Vzhledem k tomu že výstavba muzea v přírodě dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, podléhá posouzení vlivu na životní prostředí (EIA - z anglického termínu 
Environmental Impact Assessment), bylo v průběhu roku 2011 vypracováno dle §6 tohoto 
zákona Oznámení o záměru „Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště“. 
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Pro zpracování samotného souhrnného oznámení včetně koordinace jeho dílčích 
specializovaných expertních studií byl správní radou Park Rochus, o.p.s., na základě 
provedeného výběrového řízení osloven RNDr. Stanislav Novák, specialista autorizovaný 
Ministerstvem životního prostředí ČR, který vyhotovil oznámení pro zjišťovací řízení. Do něj 
byly zahrnuty veškeré komplexní práce, studie a výzkumy, které byly v předchozích letech 
provedeny experty v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, architekty, jakož i členy 
poradních a pracovních skupin připravujících celý záměr Parku Rochus pro jeho realizaci.  

Pro opravdu důkladné vyhodnocení vlivů záměru byly nad rámec požadavků zákona jako 
součást oznámení nově zpracovány tři dílčí specializované expertní studie. Jedná se o hlukovou 
studii, rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik tohoto záměru se stanovením jeho vlivu 
na okolní zastavěné území, tj. i na zdraví obyvatel. Práce na prvních částech této komplexní 
hodnotící dokumentace byly zahájeny v únoru 2011 a dokončené oznámení se všemi 103 
přílohami (včetně čtyř specializovaných expertních studií) bylo v prosinci 2011 předloženo 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, který je ze zákona pověřen vést proces zjišťovacího řízení. 
Oznámení bylo k dispozici úřadům veřejné správy, občanským sdružením a veřejnosti, bylo 
zveřejněno na internetu a současně bylo k dispozici na Městském úřadě v Uherském Hradišti 
a na Krajském úřadě ve Zlíně od konce prosince minulého roku k nahlédnutí. 
 

2.1.1 Výzkum a dokumentace 

 V průběhu roku bylo prováděno postupné zaměřování vybraných historicky i architektonicky 
zajímavých staveb a vhodných objektů pro expozici muzea v přírodě. Zaměření prováděl 
kolektiv architektů pod vedením Ing. arch. Edity Vlčkové. Zaměřeny a zdokumentovány byly tyto 
stavby: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. č. 5: Zaměřovací dokumentace 

 

 Usedlost Kostelany nad Moravou 9  

 Usedlost Kunovice, Jana Hrubého 748  

 Usedlost Ostrožská Nová Ves 371 

 Usedlost Traplice 20 

 Vinná búda Míkovice  

 Kaplička Javorovec 

 Kovárna Vlčnov 

 Usedlost Boršice 288 

 Usedlost Hradčovice 54 

 Usedlost Korytná 95 
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2.1.2 Poradní orgány a pracovní skupiny 

V lednu 2011 byla oslovena skupina vybraných předních odborníků na oblast lidové 
architektury a stavitelství z celé České republiky, jimž byla nabídnuta spolupráce na přípravě 
konkrétní podoby muzea v přírodě, a to formou členství v Expertní skupině pro výstavbu 
Muzea v přírodě Rochus. 

Expertní skupina na svých jednáních konzultuje a připomínkuje přípravu a zpracování 
dokumentace výstavby, přenos a zasazení uceleného souboru konkrétních lidových staveb do 
prostředí muzea, včetně všech odborných návazností a souvislostí výstavby a organizace 
provozu muzea.  

V roce 2011 proběhly dvě jednání expertní skupiny: 1. 2. 2011 a 24. 3. 2011. 

Členové Expertní skupiny pro výstavby muzea v přírodě Rochus v roce 2011: 
 
Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. 
Mgr. Olga Floriánová 
PhDr. Ivo Frolec 
PhDr. Jiří Langer, CSc. 
PhDr. Jan Souček 
Mgr. Jiří Severin 
PhDr. Lubomír Procházka 
PhDr. František Ledvinka 
 
Odborná činnost společnosti, výzkum a dokumentace lidového stavitelství byla v průběhu roku 
odborně konzultována také se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Externí spolupráci 
a konzultace společnosti poskytla PhDr. Věra Kovářů. 
 

2.2 Sbírkotvorná činnost 
 
V průběhu roku 2011 bylo získáno celkem 97 historických předmětů do sbírkového fondu pro 
expozice muzea v přírodě. Jednalo se především o zemědělské a řemeslné nástroje, nářadí, 
nábytek, vybavení domácností a drobné sakrální předměty. Rozšířena byla také sbírka 
zemědělských strojů. 
 
Při získávání sbírkových předmětů společnost Park Rochus, o.p.s., úzce spolupracuje se 
Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a se Společností přátel slivovice České republiky. 
 
Pro uložení sbírkových předmětů byly pronajaty skladové prostory v areálu DOLINA a.s., Staré 
Město a sklad v areálu Školního hospodářství, s.r.o., Staré Město. Zde je prováděno základní 
očištění a potřebné ošetření předmětů, následně jsou sbírkové předměty předány k odborné 
konzervaci, kterou pro Park Rochus, o.p.s., dodavatelsky zajišťuje konzervátorské pracoviště 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 
 
V závěru roku společnost zakoupila databázový systém BACH, ve kterém bude sbírkovým fond 
společnosti dokumentačně zpracován. BACH system bude využit i pro vedení fotografického 
archivního fondu.  
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3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY 

 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Společnost Park Rochus, o.p.s., předložila v první polovině července 2011 v rámci 27. dotační 
výzvy Operačního programu Životní prostředí dva projekty s žádostí o finanční podporu. Oba 
projekty řeší revitalizaci současné a výsadbu nové zeleně v Parku Rochus. Projekty spadají do 
prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur. 
V případě přiznání dotace, o čemž bude řídící výbor operačního programu rozhodovat v první 
třetině roku 2012, budou projekty z 90% financovány z evropských fondů, zbylá část, tedy 10% 
z celkových nákladů projektu, bude uhrazena z rozpočtu společnosti Park Rochus, o.p.s.  

Popis projektů: 

„Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus“ 

Projekt představuje výsadbu aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části areálu. Alej 
bude lemovat současnou polní cestu vedoucí z okrajové části městské části Jarošov ke kapli 
sv. Rocha. Alej je navržená jako nepravidelně dvouřadá po obou stranách cesty, místy je 
redukována pouze na první řadu. Druhové složení je tvořeno stromy, které jsou v daných 
přírodních podmínkách původní, jde o listnaté stromy zastoupené dubem zimním, lípou 
srdčitou, javorem mléčem a na větrem exponovaných místech chladnomilnějším javorem 
klenem. Celkem zde bude vysázeno 100 stromů, do aleje bude přesazeno také několik stromů 
přímo z Rochusu, jde o mladé javory mléče. 

Navržené stromořadí zároveň lemuje východní okraj jádrového území Evropsky významné 
lokality Rochus (EVL je součástí areálu Parku Rochus), které bylo vymezeno za účelem 

Obr. č. 6: Polní cesta od kaple sv. Rocha do Jarošova, podél které má být vysázena nová alej 
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zachování a zlepšení podmínek pro výskyt chráněného motýla bourovce trnkového, který je 
hlavním předmětem ochrany této naturové lokality. Alej tak bude do budoucna významným 
krajinným prvkem s důležitou funkcí v rámci ochrany zdejšího přírodního bohatství. Vzrostlé 
stromy budou vytvářet tzv. nárazníkovou zónu, která oddělí zemědělsky intenzivně využívanou 
krajinu na východní straně od přírodně cenného území na straně západní. 

Celkové výdaje projektu: 1.496.011,- Kč 

Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 8. 2012 – 30. 4. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Návrh řešení alejí 

 

„Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa“ 

Projekt řeší výsadbu stromů v mařatické části parku. Jde o výsadbu horní části aleje podél 
vznikající stezky pokladnic Slovácka a o revitalizaci švestkové meze podél jižního okraje parku. 
Alej podél stezky je opět navržena jako nepravidelně dvouřadá, druhové složení výsadby se od 
jarošovské aleje liší. Zatímco v předchozím projektu se jednalo o vzrostlé listnaté stromy,  druhý 
projekt zahrnuje výsadbu především různých druhů ovocných stromů (logická návaznost na 
zahrádky pod Parkem Rochus a zahrady v mařatických vinohradech, tyto výsadby zasahují i do 
okrajových prostor budoucího muzea v přírodě a dotvářejí jeho navržený luční a sadařský areál). 
Pestrost výsadby je navíc doplněna několika velkokorunnými lípami a dubem zimním, které 
budou zastávat spíše roli dominantních solitérních stromů. Z ovocných stromů budou vysázeny 
tradiční krajové odrůdy a původní plané ovocné dřeviny (jabloň lesní, hrušeň polnička, třešeň 
ptačí, švestka domácí, mišpule obecná, jabloň domácí, kdouloň obecná, hrušeň obecná a třešeň 
obecná). Celkem by realizací tohoto projektu mělo být vysázeno téměř 180 stromů, které budou 
areál zkrášlovat nejen v jarních měsících v době květu, ale také po zbytek vegetačního období při 
dozrávání plodů a podzimním barvení listů. 

Celkové výdaje projektu: 1.949.604,- Kč 

Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 8. 2012 – 30. 4. 2013 
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3.2 Regionální operační program Střední Morava 

Společnost Park Rochus, o.p.s., ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště v průběhu roku 2011 
zpracovala pro Krajský úřad Zlínského kraje v rámci průzkumu absorbční kapacity Specifikaci 
řešení Konceptu pro oblast podpory Regionálního operačního programu 2.2.9. integrované plány ve 
městech nad 5 tisíc obyvatel. Uvedený dokument byl diskutován ve správní radě společnosti 
i v orgánech města. Zaměstnanci společnosti konzultovali přípravu budoucího projektu na 
Krajském úřadě Zlínského kraje i na Úřadu Regionální rady. Samotný Koncept se žádostí o dotaci 
bude zpracován na základě výzvy, jejíž vyhlášení se po několika avizovaných termínech 
v průběhu roku 2011 očekává nakonec až v lednu 2012. Společnost v průběhu druhého pololetí 
zpracovávala ve spolupráci s projektanty podklady pro dílčí části investičního záměru 
souvisejícího se Specifikací řešení Konceptu. 

 
3.3 Ministerstvo kultury 
 
V září 2011 byla v řádném termínu podána žádost do dotačního programu Ministerstva kultury 
Podpora tradiční lidové kultury, kategorie A, pro rok 2012. Společnost Park Rochus, o.p.s., 
předložila projekt Databáze ohrožených a reprezentativních památek lidové architektury. 
Navrhovaný projekt souvisí s digitalizací a databázovým zpracováním zaměřovacích 
dokumentací a terénních výzkumů tradičního stavitelství. 
 

Celkové výdaje projektu: 98.011,- Kč 

Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 4. 2012 – 30. 11. 2012 

 
3.4 Švýcarské fondy 

V rámci první výzvy Fondu environmentální odbornosti, který je součástí Programu švýcarsko-
české spolupráce, předložilo v září 2011 město Uherské Hradiště ve spolupráci se 
společností Park Rochus, o.p.s., žádost o podporu sub-projektu nazvaného „Společně 
k udržitelnému rozvoji“. Společnost Park Rochus, o.p.s., je oficiálním partnerem projektu a podílí 
se na realizaci dílčích aktivit a na spolufinancování projektu v plném rozsahu aktivit 
realizovaných o.p.s. 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace provázaných klíčových aktivit pro všechny 
cílové skupiny rozšířit a zkvalitnit spektrum činností přispívajících k udržitelnému rozvoji 
Uherského Hradiště s možností inspirace a přenosu příkladů dobré praxe mimo region. Jedná se 
o neinvestiční projekt zaměřený především na vzdělávání a aktivní zapojení veřejnosti do 
ochrany životního prostředí. 

Seznam klíčových aktivit: 

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

2. Park Rochus – živá učebnice: příklad dobré praxe v péči o přírodu a udržitelné hospodaření 

3. Osvětové aktivity k tematice životního prostředí a udržitelného rozvoje 

4. Plánování s veřejností a aktivní zapojení 

Park Rochus, o.p.s., se svými činnostmi podílí na všech klíčových aktivitách. Součástí první 
aktivity je biomonitoring území parku zaměřený na významné skupiny rostlinných a živočišných 
druhů s následným porovnáním výsledků s výstupy z předchozího biologického hodnocení, 
které bylo na lokalitě provedeno v roce 2006. Speciální částí je pak inventarizace invazních 
rostlin, kterou budou provádět studenti SOŠ Staré Město. Druhá aktivita je zaměřena výhradně 
na Park Rochus. V rámci této aktivity bude řešeno vybudování informačního systému v areálu 
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parku, vzdělávání a osvěta v rámci pilotního přístupu k udržitelnému využití území realizovaná 
formou výukových programů a exkurzí, společně s vytvořením strategického dokumentu, jako 
publikace přinášející příklad dobré praxe. Třetí aktivita je zaměřena spíše na odbornou 
veřejnost, v rámci této aktivity budou pořádány přednášky, besedy a semináře na odborná 
témata a prezentovány výsledky získané v rámci aktivity 1. Poslední aktivita je určena široké 
veřejnosti – jedná se především o pořádání tematických akcí, v rámci Parku Rochus půjde 
především o terénní akce s tematikou udržitelného využívání území (pastevectví, sadařství). 

Rozpočet projektu: Celkový rozpočet projektu činí 1.790.734 Kč, dotace byla přiznána ve výši 
85% z celkových oprávněných výdajů projektu, tj. 1.522.124 Kč. 

Předpokládaná doba realizace projektu: 7. 3. 2012 – 28. 2. 2014 

 

Rozpočet města Uherské Hradiště - příjemce dotace 
Celkové výdaje 708.912 Kč 
Spolufinancování (15%) 106.336 Kč 
Oprávněné výdaje hrazené dotací (85%) 602.576 Kč 

Rozpočet Park Rochus, o.p.s. – partnera 
Celkové výdaje 1.081.822 Kč 
Spolufinancování (15%) 162.274 Kč 
Oprávněné výdaje hrazené dotací (85%) 919.548 Kč 

Celkový rozpočet subprojektu 
Celkové výdaje 1.790.734 Kč 
Spolufinancování (15%) 268.610 Kč 
Oprávněné výdaje hrazené dotací (85%) 1.522.124 Kč 

 
Tab. č.1: Rozdělení rozpočtu projektu dle realizace aktivit 
 
3.5 Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska 
 
Společnost Park Rochus, o.p.s., řešila ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti 
možné způsoby využití objektu č. 10 v prostoru bývalých kasáren v Uherském Hradišti. Objekt je 
v současnosti v majetku společnosti Synot Real Estate, a.s. Vzhledem ke své poloze i vnitřním 
dispozicím by byl po rekonstrukci z pohledu obou institucí vhodný pro depozitáře a expoziční 
prostory. V listopadu 2011 proběhlo v této záležitosti jednání s vedením holdingu Synot, které 
souhlasilo s možností hledání způsobů financování rekonstrukce objektu k uvedenému účelu. 
Park Rochus, o.p.s., a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se pokusí uplatnit tento záměr 
v rámci výzvy Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, která se 
očekává v první polovině roku 2012. 
 
 
3.6 Ostatní grantové systémy a dotační projekty 
 
Průběžně byly monitorovány relevantní grantové a dotační systémy. Společnost konzultovala 
přípravu společného projektu se slovenským partnerem v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007—2013. Ke spolupráci nakonec nedošlo, 
neboť partner v rámci svých aktivit volil jiné priority a od přípravy projektu odstoupil. 
Zaměstnanci společnosti dále konzultovali možnosti dotačních prostředků v programech 
Ministerstva pro místní rozvoj (Program Podpora rozvoje regionů, podprogram Podpora 
revitalizace bývalých vojenských areálů). Z hlediska aktivit společnosti bude v následujícím roce 
také vhodné využít některé dotační programy Zlínského kraje.  
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Obr. č. 8: Výsadba stromů 

4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

V průběhu roku 2011 uspořádala společnost Park Rochus několik akcí pro veřejnost, případně 
se na jejich pořádání podílela. Jednalo se o již tradiční terénní akce přímo v areálu Parku Rochus, 
ale také o odborné přednášky a besedy. 

Otevírání pastvin na Rochusu 

Dne 14. května 2011 jsme u příležitosti zahájení pastvy ovcí uspořádali v Parku Rochus akci pro 
veřejnost pod názvem Otevírání pastvin na Rochusu. Pro návštěvníky byl připraven bohatý 
doprovodný program, který vyvrcholil ukázkou nahánění ovcí pomocí pasteveckých psů. Mimo 
to se mohli návštěvníci seznámit s již uskutečněnými, ale i plánovanými aktivitami v Parku 
Rochus, ochutnat ovčí produkty a na vlastní oči vidět přípravu ovčího sýra. Příjemné počasí 
a zajímavý program přilákaly do Parku Rochus stovky lidí.  

Stromy pro Rochus 

Na podzim uspořádala společnost 
Park Rochus, o.p.s., druhý ročník 
akce pro veřejnost Stromy pro 
Rochus. Stejnojmenná akce v říjnu 
2010 symbolicky zahájila regeneraci 
celého přírodně-kulturního areálu. 
Hlavní společnou aktivitou 
připravenou pro účastníky bylo opět 
společné sázení stromků, tentokrát 
s odborným výkladem „jak správně 
zasadit strom“. Po názorné ukázce si 
zájemci mohli sami sázení stromků 
vyzkoušet. Během akce se vysadilo 5 
ovocných stromů podél přístupové 
cesty k sadu starých ovocných odrůd 
(3 jeřáby sladkoplodé, jabloň 
a třešeň). Po společném sázení byla pro návštěvníky připravena prohlídka sadu starých 
ovocných odrůd s odborným výkladem. Kromě toho byl opět připraven zábavný program pro 
děti. 

Společně s akcí Otevírání pastvin na Rochusu by Stromy pro Rochus měly vytvořit dlouholetou 
tradici v každoročním konání těchto akcí. 

Beseda Park Rochus, konverze vojenského cvičiště na veřejný přírodně-kulturní areál 

Dne 2. 11. 2012 uspořádalo Město Uherské Hradiště ve spolupráci s obecně prospěšnou 
společností Park Rochus, o.p.s., besedu PARK ROCHUS, konverze vojenského cvičiště na veřejný 
přírodně-kulturní areál. Akce se konala v komorním sále Reduty a obecně prospěšná společnost 
na ni přizvala odborníky, kteří se na projektu dlouhodobě podílejí. Přítomni byli např. PhDr. Ivo 
Frolec – ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, RNDr. Stanislav Novák – zpracovatel 
oznámení EIA (vliv na životní prostředí), Ing. arch. Edita Vlčková a Ing. Alena Soušková – 
architektky zpracovávající návrh expoziční části a krajinného řešení celého území, PhDr. Věra 
Kovářů – etnografka a konzultantka otázek památkové péče, Ing. Jaroslav Hrabec – zástupce 
krajského úřadu a konzultant péče o území Natura 2000 ad. Město na jednání zastupovali pan 
starosta Květoslav Tichavský, místostarostové Mgr. Evžen Uher a Ing. Stanislav Procházka. 
Přítomni byli i někteří další zastupitelé města, vedoucí dotčených odborů a oddělení městského 
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úřadu.  Při této besedě byla veřejnost seznámena s plány a záměry v Parku Rochus 
i s realizovanými aktivitami. Přítomní odborníci a zástupci vedení města zodpověděli všechny 
otázky a vyjádřili se ke vzneseným připomínkám. 

Přednáška Muzeum v přírodě – museum vivum 

Dne 3. 11. 2011 byla ve spolupráci se Slováckým 
muzeem v Uherském Hradišti uspořádána veřejná 
odborná přednáška na téma Muzeum v přírodě – museum 
vivum. Předseda České národopisné společnosti 
a odborný asistent Ústavu evropské etnologie 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně PhDr. 
Daniel Drápala, Ph.D., na ní představil základní 
problematiku muzeí v přírodě a jejich více než stoletého 
celosvětového vývoje. Přednáška byla uspořádána jako 
pilotní k tematicky zaměřenému přednáškovému cyklu. 

Prezentace Parku Rochus 

Projekt Parku Rochus byl dne 10. 9. 2011 pod záštitou 
předsedy představenstva DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s., 
Ing. Michala Dvouletého prezentován v rámci Putování 
Vinohradskou ulicí při Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti. Zájemcům byla nabídnuta také prohlídka areálu 
s průvodcem. 

Ve dnech 2. a 3. 11. 2011 prezentoval ředitel společnosti Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., projekt Park 
Rochus na setkání stakeholderů Karpatské úmluvy v Hluku. 

Zdobení vánočních stromků pro zvířátka  

V úterý 20. a ve středu 21. prosince pomáhaly děti, které chodí do kroužků Přírodovědného 
centra TRNKA při Domu dětí a mládeže Šikula, se symbolickou vánoční nadílkou pro zvířecí 
obyvatele přírodního areálu Park Rochus.  

Na stromky a keře v mařatické části přírodního areálu děti rozvěsily netradiční ozdoby 

vyrobené ze surovin, které během zimy posloužily zvířatům. 

 

Akce, která by se mohla stát začátkem nové pěkné tradice v Parku Rochus, proběhla v rámci 

dlouhodobé spolupráce obecně prospěšné společnosti Park Rochus a Domem dětí a mládeže 

Šikula Uherské Hradiště na volnočasových a vzdělávacích aktivitách týkajících se kulturní 

ekologické výchovy a Parku Rochus. 
 
Prohlídky areálu, výukové programy, exkurze 

Od září 2011 je široké veřejnosti i organizovaným skupinám nabízena prohlídka Parkem Rochus 
s průvodcem. Účastníci se během prohlídky seznámí s přírodními, kulturními i historickými 
zajímavostmi území. Je jim také současně podrobně prezentován záměr revitalizace bývalého 
vojenského cvičiště v přírodně-kulturní areál Park Rochus, jehož účelem je uchovat a zdůraznit 
přírodní bohatství této lokality a kulturní dědictví blízkého okolí. Návštěvníci se při prohlídce 
mohou dozvědět, co se již realizovalo, co nového se v areálu chystá a za jakým účelem. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 3 km s celkovým převýšením 112 m, časový rozsah prohlídky je 
přibližně 90 minut. 

Obr. č. 9: Dr. Daniel Drápala 
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5. SPOLUPRÁCE S MÉDII, PROPAGACE 

5.1 Média a reklama 

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

 DOBRÝ DEN s Kurýrem; 28. 3. 2011 

  „Dnes v Břestku, zítra na Rochusu“ – reportáž o záchraně stodoly z Břestku 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem; 16. 5. 2011 

„Rochus Park. Zelený ostrov města“ – reportáž o akci Otevírání pastvin a výhled do 
budoucna 

 MF DNES (iDNES.cz); 22. 5. 2011 

„V parku nad Hradištěm vznikne skanzen, o louky se budou starat ovce“ – reportáž o Parku 
Rochus u příležitosti akce Otevírání pastvin 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem; 18. 7. 2011 

„Park Rochus v UNESCO? To je výzva!“ – rozhovor s ředitelem společnosti J. Blahůškem 

 Televize Slovácko, 19. 8. 2011 – reportáž o Parku Rochus – údržba areálu, realizace 
muzea v přírodě, sbírková činnost o.p.s. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 29. 8. 2011  

„Aleje na kopci Rochus vytvoří kříž“ – článek o projektech společnosti Park Rochus, o.p.s. 

 Zpravodaj města Uh. Hradiště 9/2011 – rozhovor s ředitelem společnosti J. Blahůškem 

 Snídaně s Novou, 9. 9. 2011 – rozhovor o Parku Rochus s ředitelem společnosti 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 24. 10. 2011:  

„Po Rochusu chodil průvodce, lidé sázeli stromy“ - článek o druhém ročníku akce pro 
veřejnost Stromy Pro Rochus 2011 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 28. 11. 2011: 

„Infotabule má tvar průčelí kaple sv. Rocha“ - článek o informačním systému v Parku 
Rochus. 

5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

V listopadu a prosinci roku 2011 probíhala příprava nového informačního letáku, který 
veřejnosti přibližuje současnou podobu vznikajícího areálu Park Rochus, jednotlivé realizované 
projekty a činnosti obecně prospěšné společnosti, včetně představení připravovaných záměrů. 
Součástí je také přehledná mapa areálu, která návštěvníkovi usnadní orientaci přímo v terénu. 
Připravovaný informační leták je obdobou vydaného informativního materiálu „ROCHUS – 
zelený ostrov Uherského Hradiště“, který aktualizuje a nahrazuje. 

V závěru roku 2011 byly zpracovány textové a obrazové podklady oboustranné infonavigační 
tabule, která bude zabudována při vstupu do Parku Rochus v jarošovské části areálu. Jedná se 
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o obdobu stávající tabule u vstupního prostoru v Mařaticích, původní text byl aktualizován 
a doplněn o podrobné informace a zajímavosti k pastvě ovcí na Rochusu. Dřevěná konstrukce 
tabule byla v Parku Rochus umístěna v prosinci 2011, samotná infonavigační tabule bude 
vzhledem k počasí instalována až před jarní sezónou. 

Na rozcestí ul. Vinohradské s ulicí Pod Rochusem byla v prosinci 2011 umístěna malá 
infonavigační tabulka, která směřuje návštěvníky k vstupnímu prostoru do Parku Rochus. 

Webové stránky a elektronická média  

Na doménové adrese www.parkrochus.cz jsou od 1. srpna 2011 v provozu webové stránky 
společnosti, jejichž obsah je průběžně doplňován a aktualizován. Návštěvníci stránek jsou 
informováni o činnostech společnosti Park Rochus, o.p.s., i o dalších zajímavostech tematicky 
souvisejících s Parkem Rochus. 

V červenci 2011 byl založen profil Park Rochus Uherské Hradiště na sociální síti Facebook. 

 

 

Obr č. 10: Náhled www stran společnosti Park Rochus, o.p.s. 

 

 

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

6.1 LÍSKA – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
ve Zlínském kraji 
 
Společnost Park Rochus, o.p.s., je od roku 2011 členem občanského sdružení Líska pro 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Díky členství jsou 
zaměstnancům společnosti k dispozici informační balíčky, metodická podpora, informace 
o dotačních příležitostech. Dále má společnost možnost se zapojovat do společných projektů 
a dalších aktivit. Líska zastřešuje oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve 
Zlínském kraji, je partnerem pro navazující celostátní a krajské úrovně, kde prosazuje zájmy 
environmentální osvěty a vzdělávání i potřeby svých členů. Park Rochus, o.p.s., je v této 
souvislosti prezentován představitelům Zlínského kraje a dalším partnerům jako aktivní 
organizace v této oblasti. 7. června 2011 a 16. prosince 2011 proběhly dvě členské schůze s 
účastí zástupce společnosti Park Rochus, o.p.s. 

Park Rochus, o.p.s., se jako členská organizace Lísky zapojila do přípravy krajské konference o 
environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, konané pod záštitou členky Rady Zlínského 
kraje paní Mileny Kovaříkové. Konference se uskutečnila v rámci filmového a ekologického 
festivalu TSTTT (Týká se to také Tebe) v Uherském Hradišti dne 24. 11. 2011. 

6.2 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
 
Dne 11. 7. 2011 byla uzavřena smlouva o spolupráci a partnerství se Slováckým muzeem 
v Uherském Hradišti, v rámci 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 ve výše uvedeném textu. 

6.3 Spolupráce s jednotlivci a dalšími organizacemi 

Do prací na přípravě a realizaci Parku Rochus se zapojují již také organizované skupiny 
dobrovolníků. Členové občanského sdružení Arte Natura z Vlčnova v rámci spolupráce s Park 
Rochus, o.p.s., sázeli 28. října 2011 sazenice oskeruší do expozičního sadu v areálu. Toto 
sdružení dále také na své valné hromadě schválilo poskytnutí finančního daru 2500 Kč ve 
prospěch přírodního a kulturního areálu. 

Park Rochus, o.p.s., je partnerem města Uherské Hradiště v kampani Město stromů v níž Uherské 
Hradiště získalo v soutěži měst pořádané Nadací partnerství stejnojmenný titul pro rok 
2011/2012. Společnost se na kampani podílí především konáním terénních akcí pro veřejnost 
(Otevírání pastvin na Rochusu, Stromy pro Rochus) a výsadbou nových stromů v Parku Rochus. 
Dne 14. 11. 2011 bylo v Senátu předáno ocenění Uherskému Hradišti v podobě skleněného 
stromu, putovního žezla kampaně. Akce se účastnil také ředitel společnosti Jan Blahůšek. 

Park Rochus, o.p.s., je také zapojena do soutěže Entente Florale Europe (EFE, Evropská kvetoucí 
sídla), účast v této prestižní evropské soutěži měst je přednostně nabízena právě vítěznému 
Městu stromů. 

Pracovníci společnosti se v průběhu roku zúčastnili několika vzdělávacích seminářů v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, etnologie a národopisu, památkové péče 
a ochrany kulturního dědictví. Ředitel společnosti spolupracuje s Národním ústavem lidové 
kultury na přípravě Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.  
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7. LIDSKÉ ZDROJE 

V období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 zaměstnávala společnost v přepočtu na hlavní pracovní 
poměr 1,8 zaměstnance, v období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 1,9 zaměstnance, v období od 
1. 7. 2011 do 19. 8. 2011 2,9 zaměstnance a v období od 20. 8. 2011 do 31. 12. 2011 
3 zaměstnance. 
 
Na základě provedeného tříkolového výběrového řízení a následně usnesení správní rady 
č. 01/2011/M/SR ze dne 16. 5. 2011 byl s účinností od 01. 07. 2011 jmenován ředitelem Park 
Rochus, o.p.s., Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D., který v této pozici zastává funkci statutárního orgánu 
společnosti. 

V listopadu 2011 bylo ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti vyhlášeno 
výběrové řízení na obsazení odborné pozice etnograf – kurátor, s nástupem od ledna 2012 a 
pracovním úvazkem 0,6. 

 

Ředitel 

 

Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. Úvazek 1,0 od 1. 7. 2012 

Projektový a provozní 
manažer 

 

Mgr. Ing. Petr Pavelčík Úvazek 1,0 

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

Mgr. Michaela Petříková Úvazek 0,8 (1. 1. 2011 – 31. 3. 2011) 

Úvazek 0,9 (1. 4. 2011 – 19. 8. 2011) 

Úvazek 1,0 od 20. 8. 2011 

 

Tab. č.2: Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2011 

 

8. ZMĚNA ZAKLÁDCÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI 

V důsledku novelizace zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech zákonem 
č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon o obecně prospěšných společnostech a na základě této 
novely přistoupili zakladatelé společnosti k úpravě zakládací smlouvy a to tak, aby i nadále byla 
Zakládací smlouva v souladu s právním řádem České republiky. Dodatek č. 1 Zakládací smlouvy 
byl po řádném schválení orgány zakladatelů odeslán na rejstříkový soud a je uložen ve sbírce 
listin. 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 
Společnost Park Rochus, o.p.s., je samostatnou účetní jednotkou. 
 
Společnost vede nepřetržitě účetnictví ode dne svého zápisu do rejstříku obecně prospěšných 
společností. Účetnictví je vedeno v elektronickém systému, v účetním programu dodavatele 
účetních služeb. U dodavatele je k dispozici projekčně programová dokumentace softwaru. 
Účtový rozvrh je zpracován ve smyslu vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 
Sb., č. 548/2004 Sb. a vyhlášky č. 400/2005 Sb., a dále podle Českých účetních standardů pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Obsahuje syntetické 
i analytické účty a je vytvořen s ohledem na potřeby řízení a kontroly účetní jednotky a dále 
s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – tj. analytické 
členění položek nákladů a výnosů na daňově uznatelné a neuznatelné. Účetní jednotka není 
plátcem DPH. Účetní jednotka se při vedení účetnictví řídí výše popsanými právními předpisy.   
 
Společnost tedy účtuje o majetku a závazcích a o nákladech a výnosech – nikoliv o příjmech 
a výdajích. Výroční zpráva tudíž popisuje stav hospodaření v rovině majetku, závazků, nákladů 
a výnosů. 
 
 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2011 

ROZVAHA K 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

 

 

 

Údaje do tabulky Rozvaha k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) jsou čerpány z výkazu  rozvahy společnosti 
sestaveného v plném rozsahu (dále jen Rozvaha). Tabulka je pro účely výroční zprávy 
zjednodušena pouze na hlavní údaje z výkazu. 

  

PASIVA 

Vlastní zdroje 4634 

  Vlastní jmění 4640 

  Výsledek hospodaření 13 

Ztráty minulých let -19 

Cizí zdroje 814 

  Dlouhodobé závazky 0 

  Krátkodobé závazky 814 

  Jiná pasiva 0 

Pasiva celkem 5448 

AKTIVA 

Dlouhodobý majetek 2324 

 Oprávky k dlouhodobému majetku -478 

Krátkodobý majetek 3602 

 Pohledávky 0 

 Krátkodobý finanční majetek 3555 

 Jiná aktiva 47 

Aktiva celkem 5448 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

Údaje do tabulky Výkaz zisku k 31. 12. 2011 (v tis. Kč) a ztráty jsou čerpány z výkazu zisku 
a ztráty společnosti sestaveném v plném rozsahu. Tabulka je pro účely výroční zprávy 
zjednodušena pouze na hlavní údaje z výkazu. 

  

NÁKLADY 

Spotřebované nákupy 92 

Spotřeba materiálu 81 

Spotřeba energie 11 

Služby celkem 627 

Opravy a udržování 267 

Cestovné 13 

Náklady na reprezentaci 1 

Ostatní služby 346 

Osobní náklady 1205 

Mzdové náklady 922 

Zákonné sociální pojištění 265 

Zákonné sociální náklady 18 

Ostatní náklady 310 

Náklady celkem 2234 

VÝNOSY 

Tržby za vlastní výkony 13 

Tržby z prodeje zboží a 

služeb 
13 

Výnosy z krátkodobého 

finančního majetku 
5 

Přijaté příspěvky 3 

Provozní dotace a dary 2226 

Výnosy celkem 2247 

Výsledek hospodaření 13 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2011 

 

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

Společnost pořídila dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek  
v hodnotě             2 324 tis. Kč 
 
Nákup tohoto majetku byl financován především z peněžních darů  
Nadace Děti-kultura-sport a z neinvestiční dotace města Uherské Hradiště. 
 

Společnost měla oprávky k tomuto majetku ve výši        -478 tis. Kč 

Ostatní aktiva                 47 tis. Kč 

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

Vlastní jmění                                           1 847 tis. Kč 

Fondy            2 793 tis. Kč 

Ztráty předchozích let               -19 tis. Kč 

Ostatní pasiva                814 tis. Kč 

Celkový výsledek hospodaření roku 2011               13 tis. Kč 

 

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

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti: 

Nejvýznamnější položkou nákladů byly osobní náklady na zaměstnance  
v celkové výši                      1 205 tis. Kč 
z toho výše nákladů na mzdu ředitele byla              281 tis. Kč 

z toho výše nákladů na odměny členů správní a dozorčí rady               0 tis. Kč 

Náklady na spotřební materiál – drogerie, kancelářské potřeby, PHM                                     81 tis. Kč 

Odpisy dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku                                                       289 tis. Kč 

Náklady na služby – telefonní a poštovní poplatky, účetní služby, nájem, realizační  
aktivity v Parku Rochus (úprava přírodních ploch), propagace, akce s veřejností       318 tis. Kč 

 

Náklady pro plnění činností doplňkových:                 0 tis. Kč 
 

Náklady pro plnění obecně prospěšných služeb:           371 tis. Kč 
 

Náklady celkem         2 234  tis. Kč 
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Výnosy 

Nejvýznamnější položkou výnosů byly provozní dotace a dary poskytnuté městem 
Uherské Hradiště, Nadací Děti-Kultura-Sport a drobným darem     2 226 tis. Kč 

Významnou položkou výnosů byly tržby z prodeje služeb – přednášky, exkurze        13 tis. Kč 

Ostatní položky výnosů tvoří jiné provozní a finanční výnosy             3 tis. Kč 

Výnosy celkem                      2 247 tis. Kč 
 

 

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2011 

Nejvýznamnějšími položkami fondů byly v roce 2011 příjmy z Nadace Děti-kultura-sport ve výši 
5 mil. Kč a dotace od Města Uherské Hradiště ve výši 815 tis. Kč. Dotace Města Uherské Hradiště 
byla bezezbytku využita na činnost o.p.s. v roce 2011. 

Společnost v roce 2010 obdržela od Nadace Děti-kultura-sport dar ve výši 1 mil. Kč, z něhož byla 
do roku 2011 převedena částka ve výši 956 tis. Kč. Část darovaných prostředků ve výši 305 tis. 
Kč zůstala z důvodu nákupu dlouhodobého hmotného majetku vázána ve fondech společnosti po 
dobu následujících 5 let, vč. roku 2011. Na činnost o.p.s. bylo v roce 2011 z daru Nadace Děti-
kultura-sport z roku 2010 využito 651 tis. Kč. Z daru Nadace Děti-kultura-sport z roku 2011 (5 
mil. Kč) bylo v tomto roce využito na činnost o.p.s. 791 tis. Kč, celkově 1.442 tis. Kč. Na účtu 
fondů zůstává částka ve výši 4.640 tis. Kč. Tuto částku tvoří: část darovaných prostředků na 
nákup dlouhodobého hmotného majetku, která bude v budoucnu zaúčtována proti odpisům ve 
výši 295 tis. Kč; věcný dar – stodola z Břestku ve výši 90 tis. Kč; poměrná část daru na majetek, 
který zatím nebyl zařazen do užívání ve výši 1.462 tis. Kč; nevyčerpaná část daru z Nadace Děti-
kultura-sport ve výši 2.793 tis. Kč. 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2011 

Hospodaření neziskové organizace Park Rochus v roce 2011 skončilo se ziskem ve výši 13 tis. 
Kč. Společnost v průběhu roku připravovala podklady a studie pro realizaci Muzea v přírodě. Za 
tímto účelem postupně vykupuje sbírkové předměty a pozemky potřebné pro realizaci záměru. 
Závazky vykazované v rozvaze jsou z titulu provozních nákladů, tj. 213 tis. Kč, závazků z titulu 
nákupu pozemků, tj. 433 tis. Kč a doplatků mezd 12/2011, tj. 168 tis. Kč. 
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VÝNOSY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 

Výnosy celkem                      2 247  tis. Kč 
 

 
 

NÁKLADY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ 

Náklady celkem         2 234  tis. Kč 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

DOZORČÍ RADA 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, její činnost se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
Dozorčí rada Park Rochus, o.p.s., má šest členů. V čele dozorčí rady stojí předseda. 

 
V průběhu roku 2011 proběhla 2 jednání dozorčí rady: 21. dubna 2011 a 10. října 2011. 
 

SPRÁVNÍ RADA 

Správní rada je vrcholným orgánem, který spoluřídí chod společnosti zejména po ideové stránce, 
dohlíží na faktickou realizaci záměrů ředitelem společnosti a jeho činnost. Její činnost se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona a zakládací smlouvou společnosti. Správní rada Park Rochus, 
o.p.s., má šest členů a v jejím čele stojí předseda. 

 

Správní rada jednala v průběhu roku 2011 v těchto termínech: 26. ledna 2011, 3. března 2011, 
28. března 2011, 21. dubna 2011, 16. května 2011, 23. května 2011, 30. června 2011, 6. září 
2011 a 10. října 2011. 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 

S účinností od 1. 7. 2011 byl po řádném výběrovém řízení do funkce ředitele společnosti 
Správní radou jmenován Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D. 

Miroslav Valenta  předseda dozorčí rady 

Ing. Vladimír Moštěk místopředseda dozorčí rady – vedoucí ekonomického odboru 
Městského úřadu Uherské Hradiště 

Milena Kovaříková členka dozorčí rady – členka Rady Zlínského kraje pro oblasti 
zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova 

Ing. Jindřich Ondruš člen dozorčí rady – náměstek hejtmana a člen Rady Zlínského kraje 
pro oblasti kultura, památková péče a cestovní ruch a církve 

JUDr. Dana Šilhavíková členka dozorčí rady – vedoucí právního odboru Městského úřadu 
Uherské Hradiště 

Bc. Milan Zedník člen dozorčí rady – člen představenstva SYNOT REAL ESTATE, a. s. 

Květoslav Tichavský předseda správní rady – starosta města Uherské Hradiště 

Ing. Michal Dvouletý místopředseda správní rady – předseda představenstva DOBRÝ DEN S 
KURÝREM, a. s. 

PhDr. Ivo Frolec člen správní rady, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, p. o. 

Ing. arch. Aleš Holý člen správní rady, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje 
Městského úřadu Uherské Hradiště 

Mgr. Přemysl Janík člen správní rady, právník SYNOT REAL ESTATE, a.s. 

RNDr. Dagmar 

Zábranská 

členka správní rady, vedoucí odboru životního prostředí Městského 

úřadu Uherské Hradiště (v letech 2003–2010) 
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PODPORA A SPOLUPRÁCE 

FINANČNÍ PODPORA 

Děkujeme Nadaci Děti-kultura-sport a městu Uherské Hradiště za finanční podporu našich 
projektů v  Parku Rochus i za podporu činnosti společnosti Park Rochus, o.p.s. 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ  

Zvláštní poděkování patří Holdingu Synot, Zlínskému kraji a Slováckému muzeu 
v Uherském Hradišti, p. o., za podporu a odbornou garanci přípravy koncepce Muzea v přírodě 
Rochus, výzkumu a ochrany Evropsky významné lokality Rochus a dalších souvisejících aktivit. 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 

Děkujeme organizacím i jednotlivcům za pomoc a podporu při realizaci a přípravě aktivit 
v areálu Parku Rochus: 

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

Členové Expertní skupiny pro výstavby muzea v přírodě Rochus 

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

Městský úřad Uherské Hradiště 

Krajský úřad Zlínského kraje (zejména odbor životního prostředí a zemědělství) 

Spolek přátel kaple sv. Rocha, o. s. 

Přírodovědné centrum TRNKA při DDM Šikula Uherské Hradiště, p. o. 

Bc. Lenka Suchánková, Aftertime, s. r. o. 

Hana Možíšková, ZO ČZS Uherské Hradiště 

Mařatičtí vinaři, o. s. 

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

LÍSKA, o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji 

Pozemkový úřad Uherské Hradiště 

Projekt Zdravé město Uherské Hradiště 

Klub českých turistů 

Region Slovácko 

Městské informační centrum v Uherském Hradišti 

Jaroslav Moudřík, Agmopol, s.r.o. 

Bc. Zuzana Čevelová, soukromý zemědělec 

Ing. arch. Edita Vlčková, Hliněný dům 

Ing. Alena Vránová, Atelier List 

Prof. Ivar Otruba, CSc. 

RNDr. Stanislav Novák 

PhDr. Věra Kovářů 

Ing. Jaroslav Hrabec 

Milan Dvorský 

Ludmila Štefánková 

Mgr. Irena Pořízková 

Ing. Pavla Janálová 

Ing. Radek Sita 

Ing. Rostislav Bajza 

Ing. Josef Šico 

Ing. Petr Vychopeň 

Ing. Tomáš Horký 

Josef Musil 

Další neziskové subjekty a jednotliví spolupracovníci a podporovatelé z Uherského Hradiště 

a okolí 
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SLOVO ZÁVĚREM 

 

Popsané aktivity a činnost společnosti Park Rochus, o.p.s., uvedené spolupracující organizace, 

jakož i finanční podpora zakladatelů či jiná pomoc partnerů a donátorů představují jen letmé 

ohlédnutí za tím nejdůležitějším, co se v souvislosti s Parkem Rochus v roce 2011 podařilo 

uskutečnit.  

Všech ve zprávě prezentovaných výsledků, ale také řady dalších dílčích či méně viditelných, 

ovšem neméně důležitých a potřebných činností, bylo dosaženo prostřednictvím poctivé 

a  bětavé činnosti několika desítek pracovníků, partnerů, expertů a dalších externích 

spolupracovníků, dobrovolníků a místních obětavých občanů.  

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

vojenského cvičiště v Uherském Hradišti, patří poděkování za příspěvek k viditelnému 

pokroku, který byl při regeneraci Parku Rochus v roce 2011 učiněn. Děkujeme. 
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Schváleno správní radou dne 12. června 2012 

 


