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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Park Rochus, o.p.s. 

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

 

Sídlo a kancelář 

Studentské nám. 1531 

686 01 Uherské Hradiště 

 

Kontaktní a identifikační údaje 

Tel. +420 576 776 552 

E-mail: info@parkrochus.cz 

Internet: http://www.parkrochus.cz 

Facebook: Park Rochus Uherské Hradiště 

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: Ukázka tradičních zemědělských prací v rámci  

   pořadu pro veřejnost v Parku Rochus  
  (Zdroj: Dobrý den s KURÝREM)  
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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 tzv. 
Mařatského dvora, environmentálního centra popř. dalšího zakladateli nebo společností 
vybudovaného zařízení v areálu Park Rochus a jeho okolí, a to rovněž ve spolupráci 
s partnerskými organizacemi podílejícími se na činnostech a provozu areálu Park 
Rochus. 
 

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

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

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

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

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

obecně prospěšných služeb nebo související s areálem Park Rochus, a to zejména 
v oborech muzeologie, archeologie, etnografie, ochrany přírody a životního prostředí.  
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ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2012 

1. PŘÍRODNÍ AREÁL A PÉČE O ÚZEMÍ NATURA 2000 

 
1.1 Údržba areálu 
 
Hlavním způsobem údržby přírodního areálu je pastva hospodářských zvířat, která byla v Parku 
Rochus zahájena v roce 2011. Převážně jsou pro pastvu využívány ovce, doplňkově ale také 
kozy, krávy a koně. Celkem je pastvou udržováno území o výměře 21 ha, což představuje 1/3 
plochy areálu. Pastvu realizují dva soukromé zemědělské subjekty: Bc. Zuzana Čevelová – 
Ekofarma Jarošov (obhospodařuje 8 ha plochy) a Agmopol s.r.o. (obhospodařuje 13 ha plochy). 
Údržba pastvou je částečně financována zemědělskými dotacemi (Program rozvoje venkova ČR), 
většina nákladů je však hrazena společností Park Rochus, o.p.s., z neinvestiční dotace města 
Uherské Hradiště. 
 
Pastva v roce 2012 byla zahájena na přelomu měsíců dubna a května a ukončena byla k 31. říjnu 
2012. Obě stáda, která se v průběhu roku na lokalitě nacházela, byla pomocí elektrických 
ohradníků postupně přesouvána po určených travnatých plochách. 
 
Společnost na začátku května ve spolupráci s městem Uherské Hradiště rozmístila v areálu Park 
Rochus 16 dřevěných lavic, především v jarošovské části lokality. Lavice mají návštěvníkům 
sloužit k odpočinku a relaxaci a zároveň je upozornit na zajímavé výhledy do okolní krajiny. 
 
V roce 2012 se na údržbě lokality podíleli také studenti Střední školy MESIT, o.p.s., a Střední 
odborné školy a Gymnázia Staré Město. 
 

 
Obr. č. 2: Pastva ovcí v areálu Parku Rochus 
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Údržbu prostoru kolem kaple sv. Rocha, i péči o kapli samotnou, zajišťuje občanské sdružení 
Spolek přátel kaple sv. Rocha. Louka pod kaplí je udržována pravidelnou sečí, kterou provádí 
Bc. Zuzana Čevelová. Park Rochus je součástí honebních pozemků pod správou Mysliveckého 
sdružení Rochus Jarošov. 
 
Veškerá opatření, která jsou v lokalitě Rochus prováděna, jsou předem konzultována 
s pracovníky Oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se 
zabývají odbornou péčí o lokality soustavy Natura 2000 na území celého kraje. 
 
 
1.2 Monitoring biodiverzity 

V průběhu roku 2012 proběhl v  Parku Rochus biomonitoring vybraných skupin rostlin 
a živočichů. Průzkumy probíhaly od konce dubna do října a listopadu. 

Botanická část: 

 Botanický průzkum na lokalitě zaměřený na chráněné a významné druhy a podrobné 
mapování přírodních stanovišť dle Metodiky NATURA 2000. 

 Stanovení monitorovacích ploch pro posouzení vlivu managementu na druhové složení 
biotopu. 

Průzkum provedl RNDr. Vojtěch Sedláček. 

Zoologická část: 

 Ověření výskytu bourovce trnkového v Evropsky významné lokalitě Rochus. 

Průzkum provedl Ing. František Kopeček. 

 Doplňující průzkum motýlů v Parku Rochus v závislosti na managementu území. 

Průzkum provedl Albert Gottwald. 

 Inventarizační průzkum ptáků v lokalitě Rochus. 

Průzkum provedl Jiří Sviečka. 

Průzkumy byly provedeny především za účelem zjištění současného stavu biodiverzity lokality 
a porovnání výsledků s biologickým hodnocením z roku 2006. Zjištěné výsledky jsou využívány 
především při plánování péče o lokalitu a pro vzdělávací a osvětové aktivity. 

Souhrn výsledků: 

Na území Parku Rochus bylo zjištěno celkem 352 druhů cévnatých rostlin. Na lokalitě byl 
nalezen 1 druh chráněný zákonem jako druh ohrožený - hořec křížatý (Gentiana cruciata). Dále 
zde byly nalezeny ohrožené druhy dle červeného seznamu (Procházka 2001): 1 druh kriticky 
ohrožený (C1); 4 druhy silně ohrožené (C2); 7 druhů ohrožených (C3) a 8 druhů zařazených 
do kategorie vzácnější taxony vyžadující další pozornost - méně ohrožené (C4a). 

Průzkum zaměřený na denní motýly prokázal na lokalitě výskyt 52 druhů, z nichž tři jsou 
chráněny zákonem: ohniváček černočárný jako silně ohrožený druh, dále otakárek ovocný 
a otakárek fenyklový jako ohrožené druhy. 
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 Obr. č. 3: Sad starých ovocných odrůd 

Z ptáků bylo na lokalitě zjištěno celkem 112 druhů, z nichž 46 druhů bylo na území Parku 
Rochus hnízdících, 34 druhů hnízdilo v okolí a 32 druhů lokalitou protahovalo. Z druhů, které 
jsou chráněny dle zákona, byl zaznamenán 1 druh kriticky ohrožený (strnad luční), 17 druhů 
silně ohrožených a 18 druhů ohrožených. Mezi nejvýznamnější hnízdící druhy patří moták 
pochop, pěnice vlašská a ťuhýk obecný. 

V roce 2012 proběhl také monitoring výskytu naturového druhu motýla bourovce trnkového, 
díky kterému byla lokalita Rochus zařazena do evropské soustavy chráněných území Natura 
2000. V roce 2012 byly na území Parku Rochus objeveny tři hnízda s housenkami tohoto motýla. 
Četnost hnízd je srovnatelná s nálezy v předchozích letech. 

Získané výsledky potvrzují významnost zkoumané lokality, přičemž její hodnota je dána 
především pestrostí a početností zjištěných druhů rostlin a živočichů, kteří tak vytváří vzájemně 
propojenou mozaiku. Ta přispívá k ekostabilitě tohoto území. Pro zachování této rozmanitosti je 
nutné v lokalitě nadále provádět vhodná managementová opatření, která zabrání její degradaci. 

Biomonitoring byl prováděn v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji, který 
je spolufinancován z Fondu environmentální odbornosti (Program švýcarsko-české spolupráce). 

 
1.3 Výsadby a sadové expozice v přírodním areálu 

Společnost v průběhu roku pečovala 
o dřeviny vysazené v předchozích dvou 
letech, ale také pokračovala ve výsadbě 
dalších stromů. Základní péče o výsadby 
zahrnovala pravidelnou zálivku, výchovný 
řez a také výměnu opěrných kůlů 
a ochranných obalů. Oba sady jsou 
pravidelně sečeny. 

V rámci nových výsadeb se pokračovalo 
v dosadbě sadu starých ovocných odrůd 
v mařatické části areálu. Ve spolupráci se 
studenty Gymnázia Uherské Hradiště 
a zástupci Českého zahrádkářského svazu 
Uherské Hradiště a Kudlovice bylo do 
sadu nasazeno pět jabloní. Na podzim pak 
do sadu přibyly dvě kdouloně a dříny. 
V roce 2012, tedy již dva roky po výsadbě, 
se na některých stromcích objevily první 
plody. 

Další výsadby proběhly ve spolupráci 
s pracovníky Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Uherské Hradiště, kteří 
se podíleli na výsadbě pěti stromů na 
trase městského turistického okruhu. 
Jednalo se o již vzrostlejší listnaté stromy 
(dub, lípu a javory). 
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Veřejnost se mohla do sázení zapojit v průběhu již tradiční podzimní akce Stromy pro Rochus, 
kdy bylo pod sadem starých ovocných odrůd vysazeno dalších pět jeřábů. 

Celkem tak již bylo před koncem roku 2012 v Parku Rochus vysazeno přibližně 140 stromů 
a další budou v následujících letech přibývat. 

Iniciativou Hany Možíškové, externí spolupracovnice společnosti, která zajišťuje odborný dohled 
nad výsadbou ovocných dřevin, bylo pod sadem zmlazeno a ošetřeno několik vzrostlých jabloní, 
mezi nimiž byly objeveny některé další staré odrůdy. 

Na počátku roku 2012 navázala společnost Park Rochus, o.p.s., spolupráci s manželi Zelinkovými 
z Popovic, kteří se aktivně věnují včelaření a jsou držiteli značky Tradiční výrobek Slovácka. 
Po vzájemné dohodě byly v dubnu do Parku Rochus přivezeny čtyři včelí úly. Tyto úly jsou 
umístěny pod sadem starých ovocných odrůd, aby včely do budoucna zajišťovaly potřebné 
opylení stromů v sadu. Včelaření se tak stalo vedle sadařství a pastevectví jednou z dalších 
ukázek tradičního hospodaření v krajině Parku 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 již 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. Zástupci Park Rochus, o.p.s., se účastnili jednání zástupců vlastníků 
a průběžně komunikovali se zpracovateli návrhu pozemkové úpravy, které informovali 
o záměrech v dotčeném území. 
 
V závěru roku 2012 bylo projednávání pozemkových úprav s jednotlivými vlastníky pozemků 
zahrnutých do obvodu pozemkové úpravy dokončeno. Společnost Park Rochus, o.p.s., také 
v rámci přípravy zajištění budoucí řádné péče o celý areál a např. také propojení dílčích 
pastevních ploch v průběhu roku 2012 odkoupila do svého vlastnictví několik pozemků 
v mařatické části areálu. 
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2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 

 
 
2.1 Výstavba muzea v přírodě 
 

Vyhodnocení zpracovaného 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 již v průběhu roku 2011 vypracováno dle §6 tohoto 
zákona Oznámení o záměru „Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště“.  

Samotné souhrnné oznámení, které zpracoval RNDr. Stanislav Novák, specialista autorizovaný 
Ministerstvem životního prostředí ČR, bylo v prosinci 2011 předloženo Krajskému úřadu 
Zlínského kraje, který je ze zákona pověřen vést proces zjišťovacího řízení. Do oznámení 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. Dále byly jako 
součást oznámení (nad rámec požadavků stanovených zákonem) předloženy tři nově 
zpracované dílčí specializované expertní studie (hluková studie, rozptylová studii a hodnocení 
zdravotních rizik tohoto záměru) se stanovením jeho vlivu na okolní zastavěné území, tj. i na 
zdraví obyvatel. Dokumentace k oznámení byla zveřejněna na úředních deskách a také byla 
veřejně přístupná na internetových stránkách příslušných orgánů státní správy. 

Po uplynutí lhůty pro vyjádření úřadů veřejné správy, občanských sdružení a veřejnosti vydal 
Krajský úřad Zlínského kraje v únoru 2012 konečné stanovisko k předloženému záměru a jeho 
dalšímu posuzování podle uvedeného zákona s tímto závěrem: Tento tematický areál na základě 
vydaného zákonného stanoviska již nebude dále posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Ve zdůvodnění uvedeného stanoviska, jehož součástí jsou i konkrétní podmínky realizace 
záměru, uvádí Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství tyto 
skutečnosti: 

1) úřad neobdržel v rámci zjišťovacího řízení žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné 
vyjádření k oznámení záměru „Muzeum v přírodě Rochus – Uherské Hradiště“.  

2) žádný ze subjektů, které se k záměru vyjádřily, nepožadoval úplné posouzení záměru podle 
zákona č. 100/2001 Sb. 

Na základě všech posuzovaných skutečností a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho 
umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 
tedy dospěl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k závěru, 
že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Záchrana historické stodoly z Břestku 

V roce 2012 byla dokončena záchrana cenné dřevěné stodoly z obce Břestek z 19. století, kterou 
společnost získala v roce 2011 jako dar od manželů Prochovníkových a po rozebrání byla 
uložena do depozitáře společnosti. Jde o jednu z posledních staveb tohoto typu na 
Uherskohradišťsku. V červnu 2012 nabylo právní moci vydané stavební povolení pro 
znovupostavení této hospodářské stavby v prostoru Muzea v přírodě Rochus. 
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  Obr. č. 4: Výstavba historické stodoly z Břestku             
                   na Rochusu 

Následně začala probíhat intenzivní 
příprava na zahájení stavby. Byl 
proveden geologický průzkum 
základových poměrů pro bezpečné 
založení stavby a zároveň proběhla 
příprava budoucího staveniště.  

Na základě výběrového řízení 
provedla stavbu v měsících červenci 
až září 2012 společnost TESLICE 
CZ, s.r.o., která zajišťovala také 
předchozí odborné rozebrání 
objektu. Realizaci stavby průběžně 
podle potřeby kontroloval stavební 
dozor a pracovníci společnosti a to 
také na pravidelně svolávaných 
kontrolních dnech.  

Předání staveniště se uskutečnilo 12. 7. 2012, zemní práce byly provedeny do konce července 
2012, od 2. 8. do 9. 8. probíhalo položení kamenné podezdívky, 13. 8. byly zahájeny tesařské 
práce, 16. 8. byla zahájena montáž konstrukce krovu. Dne 29. 8. pak byla položena krytina. Dne 
3. 9. byly realizovány dílčí terénní úpravy a 4. 9. dokončovací práce. Na následných drobných 
úpravách širšího okolí, zejména vyrovnání drobných nerovností, přípravě a osetí ploch travní 
směsí se osobně podíleli všichni pracovníci společnosti. Dne 12. 9. 2012 byla znovupostavená 
stodola předána objednavateli s dostatečným předstihem před jejím slavnostním otevřením. 

Realizace přenosu stodoly byla realizována s podporou Zlínského kraje a Nadace SYNOT. 

 

Příprava I. etapy výstavby muzea v přírodě 

V průběhu roku 2012 probíhala v rámci cílové podoby regenerace areálu intenzivní příprava 
investičních záměrů výstavby obslužné a správní infrastruktury Parku Rochus a Muzea v přírodě 
Rochus. Obsah investičních záměrů byl upřesňován v souladu s postupujícím dopracováním 
dotačního Konceptu „Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus“, který byl předložen 
Regionální radě ROP Střední Morava v březnu 2012. 

Koncept zahrnuje vedle projektu veřejné infrastruktury (projekt č. 1 Konceptu), připravovaného 
ve spolupráci s městem Uherské Hradiště, dva samostatné, avšak vzájemně navazující dotační 
projekty společnosti – projekty č. 2 a č. 3 Konceptu: 

Obslužná a správní infrastruktura Parku Rochus (projekt č. 2 Konceptu) 

Tento projekt umožní připravit okrajovou část území parku pro realizaci budoucí expozice 
muzea v přírodě (viz projekt č. 3). Hlavním cílem je zajistit infrastrukturu areálu 
prostřednictvím fyzické revitalizace území těmito kroky: 

• Vybudovat komunikaci v expoziční části muzea. 

• Vybudovat vodohospodářské objekty – příkopy pro odvod dešťových vod z expoziční 
části muzea v přírodě. 

• Vybudovat transformovnu, areálové rozvody NN a osvětlení areálu. 

• Vystavět správní a stavební dvůr. 

• Provést sadové úpravy v místě realizace projektu. 
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Objekty expozice Muzea v přírodě Rochus (projekt č. 3 Konceptu) 

Cílem projektu je vybudovat na území připraveném projekty (č. 1 a č. 2) Konceptu tyto expoziční 
objekty Muzea v přírodě Rochus: 

• zemědělskou usedlost se dvorem, 

• domkářské stavení, 

• vinohradnickou expozici a ukázkový vinohrad. 

Realizace těchto projektů je rozvržena do let 2013–2015, a to od zpracování dotačních žádostí 
na uvedené individuální projekty, přes zpracování kompletní projektové dokumentace až po 
samotnou realizaci staveb, terénních a sadových úprav. 
 
 
2.1.1 Výzkum a dokumentace 
 
Od počátku roku 2012 probíhá intenzivní terénní etnografický výzkum společnosti Park Rochus, 
o.p.s., pro budoucí muzeum v přírodě. Po vzoru Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které 
v rámci grantových projektů uskutečnilo v letech 2007–2011 rozsáhlý identifikační terénní 
výzkum v jednotlivých okresech Zlínského kraje, provádí i společnost Park Rochus, o.p.s., 
samostatný výzkum v okrese Uherské Hradiště a díky spolupráci se Slováckým muzeem se opírá 
o předchozí terénní výsledky. Dokumentace tradičních staveb má obrovský význam pro 
zachycení posledních reliktů tohoto typu kulturního dědictví, které je ohroženo zánikem 
(v podstatě je k němu již odsouzeno) více než všechny ostatní oblasti lidové kultury, což 
potvrzuje i tento opakovaný výzkum po pěti letech. Téměř denně zaniká množství lidových 
staveb, které nevyhovují dnešním nárokům na bydlení ani dnešnímu vkusu uživatelů a majitelů. 

 

Obr. č. 5: Vizualizace expozice Muzea v přírodě Rochus 
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Obr. č. 6: Výkres zaměřovací dokumentace - Veletiny č. p. 25 

Většina obytných tradičních staveb je buď neobývaná a často chátrající, nebo jsou využívány 
k chalupaření a obvykle jsou více či méně těmito chalupářskými zásahy znehodnoceny. Jen málo 
objektů, které jsou dokladem lidové stavební tradice, je trvale obydleno, a přitom si zachovalo 
svůj původní vzhled. 
 
Realizací výzkumu vzniká ucelený soubor materiálů prezentující zkoumanou problematiku 
z různých úhlů pohledu odborného zaměření. Výsledky poskytnou přehled a východisko pro 
různé možnosti dalšího odborného zpracování. Výzkum je prováděn podle metodického 
manuálu, aby zaměřil pozornost na stejné zkoumané jevy, využíval jednotnou terminologii 
i systematiku a výsledek přinesl jednoznačné informace. Terénní výzkum se zaměřuje na období 
od 18. století po padesátá léta 20. století a doprovází ho studium dostupných archivních 
materiálů s využitím starých map stabilního katastru a indikačních skic z 19. a z počátku 
20. století, historických pohlednic a fotografií. Společnost z těchto důvodů získala digitální kopie 
starých map indikačních skic Veletin, Boršic a Mařatic z let 1827 a 1873. 

Z uherskohradišťského Dolňácka pomocně vymezeného oblastí tvořenou pomyslnými přímkami 
mezi obcemi Košíky – Osvětimany – Hluk – Zlámanec byly pro první fázi výzkumu vybrány tři 
menší sběrná území: výzkum se tedy orientuje na obce pod Chřiby, dále na obce 
v bezprostředním okolí Uherského Hradiště a obce Dolního Poolšaví.  

S uvedeným výzkumem objektů souvisí také konkrétní sbírkotvorná činnost, která 
v jednotlivých obcích probíhá souběžně s etnografickým výzkumem a zaměřuje se na konkrétní 
předměty odpovídající záměrům prvních expozic muzea v přírodě.  

V průběhu roku společnost realizovala postupné zaměřování dalších 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:  

 Usedlost Veletiny 25 
 Nadsklepní dům Tučapy 58 
 Objekt se sklepem Uherské Hradiště – Mařatice, Vinohradská 384 
 Vinné búdy ze Soví hory v Mařaticích, parc. č. 269, 273, 274, 278 
 Sušírna ovoce Zlámanec 34, parc. č. 10/1  
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Společnost dále k archivaci získala kopie zaměřovacích dokumentací realizovaných v rámci 
činnosti Slováckého muzea v Uherském Hradišti:  

 Zemědělská usedlost Kněžpole č. p. 15  
 Zemědělská usedlost Kněžpole č. p. 24 
 Sušírna ovoce Zlámanec 7 
 Patrová komora Zlámanec 5 

 
 
2.1.2 Expertní skupina pro výstavbu Muzea v přírodě Rochus 

Realizace Muzea v přírodě Rochus je průběžně konzultována se skupinou vybraných odborníků 
pro oblast lidové kultury, především pak se zaměřením na lidovou architekturu a stavitelství. Již 
v roce 2011 byla z iniciativy správní rady společnosti ustavena Expertní skupina pro výstavbu 
Muzea v přírodě Rochus, která na svých jednáních konzultuje a připomínkuje přípravu 
a zpracování dokumentace výstavby, přenos a zasazení uceleného souboru konkrétních lidových 
staveb do prostředí muzea, včetně všech odborných návazností a souvislostí výstavby 
a organizace provozu muzea.  

Jednání expertní skupiny v roce 2012 proběhlo dne 17. ledna. Členům byl představen situační 
plán a návrh první etapy výstavby muzea, který na svém jednání v září 2011 schválila správní 
rada společnosti. Členové se v diskusi dotkli odborného konceptu vznikajícího muzea. 
Doporučeno bylo přesně definovat sběrnou oblast pro terénní výzkum, diskutována byla 
infrastruktura muzea, navržené komunikace a logičnost zasíťování. Společnosti bylo doporučeno 
dořešit studii terénních úprav, aby se v rámci možností více srovnal prostor centrální části 
muzea. 

Členové dále navrhli prověřit geologické poměry a provést geologický průzkum. Etnografický 
výzkum by měl být zaměřen na studii urbanismu obcí vymezeného sběrného území (např. vztah 
ke svažitosti – kolik vesnic zkoumané oblasti je ve svažitém terénu, jak daleko je centrální náves 
od svažitější části, jak je řešena cestní síť ve svažitém terénu obcí (serpentýny), statistické 
vyjádření těchto údajů). Na základě této studie by pak měly být vybrány základní urbanistické 
znaky, které budou na základě historické skutečnosti následně uplatněny v redukovaném 
expozičním modelu. Ze studie by měla vyplývat i historicko-sociální struktura expozičního 
modelu vesnice. 

 

Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu muzea v přírodě Rochus v roce 2012: 
 
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. 
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 
PhDr. Ivo Frolec 
PhDr. Věra Kovářů 
PhDr. Jiří Langer, CSc. 
PhDr. Lubomír Procházka, CSc. 
Mgr. Jiří Severin 
PhDr. Jan Souček 
 
Odborná činnost společnosti, výzkum a dokumentace lidového stavitelství byla v průběhu roku 
odborně konzultována také s odbornými pracovníky Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 
Externí spolupráci při terénním výzkumu poskytla PhDr. Věra Kovářů. 
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Obr. č. 7: Kachlová kamna z usedlosti v Míkovicích 

2.2 Sbírkotvorná činnost, evidence sbírkového fondu a fotoarchiv 
 
Společnost pracovala na sbírkotvorné činnosti v průběhu celého roku. Podařilo se získat celkem 
142 ks sbírkových předmětů. Většinu z nich získala společnost darem, menší část zakoupila. 
Darem získala sbírkové předměty nebo stavební prvky od pana Jiřího Durďáka z Mařatic, od 
manželů Hradilových z Mařatic, od paní Hany Baroušové z Uherského Hradiště, od paní Anny 
Bereňové z Veletin, od paní Marie Kolkové z Veletin, od pana Aleše Pipala z Míkovic, od pana 
Josefa Večeři z Traplic, od pana Františka Janíka z Kladné-Žilína, od paní Mileny Burešové, pana 
Vladimíra Gracy a pana Víta Mynáře z Uherského Hradiště, pana Vlastimila Zavřela z Věžek 
u Kroměříže a od paní Zuzany Masařové z Těšova. Velkým přínosem k rozšíření sbírkového 
fondu bylo darování předmětů Obecním úřadem v Ořechově. Mimo to společnost zakoupila další 
sbírkové předměty od fyzických osob z Ořechova, z Halenkovic, z usedlosti v Lopeníku a ze 
Starého Města. 
 
Na podzim byly společnosti nabídnuty stavební prvky objektu z Míkovic č. p. 29, z něhož byly do 
depozitářů převezeny kachlová kamna, dveře, vrata, příčný trám, okna a dřevěné schodiště. 
Všechny tyto prvky bude možné využít při následné výstavbě objektů muzea v přírodě. 
 

Pro uložení sbírkových předmětů byly 
pronajaty skladové prostory v areálu Dolina 
Staré Město a sklad s dílnou 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. 
 
Ve Starém Městě byl v květnu 2012 pronajat 
další nebytový prostor, který slouží 
společnosti jako depozitář pro uložení 
ošetřených předmětů. V rámci schváleného 
rozpočtu byly do tohoto depozitáře pořízeny 
regály umožňující systematické uložení 
konzervované části fondu.  
 
Společnost v roce 2012 oslovila dopisem 
s žádostí o pomoc při získávání předmětů 
také představitele obcí Uherskohradišťska. 

Mnoho z nich však dosud zůstalo bez odezvy 
a jen minimum obcí na tuto žádost reagovalo.  

 
Výzva k podpoře činnosti společnosti v oblasti sbírkotvorné činnosti je zveřejněna na 
www.parkrochus.cz.  
 
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. 
Odborní pracovníci Slováckého muzea v Uherském Hradišti jsou zastoupeni ve sbírkotvorné 
komisi společnosti, která pomáhá s oceněním vykupovaných předmětů. 
 
Evidence předmětů sbírkového fondu je zpracována v databázovém systému BACH. Ten je 
využíván i pro vedení fotografického archivního fondu.  
 

http://www.parkrochus.cz/
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3. GRANTY A DOTAČNÍ PROJEKTY 

 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 

V březnu 2012 rozhodoval Řídící výbor OPŽP o podpoře projektů předložených v rámci 
27. výzvy v červenci 2011. Společnost v rámci této výzvy žádala o finanční podporu dvou 
projektů: 

Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 

 výsadba dvouřadé aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části areálu podél 
polní cesty vedoucí z okrajové části Jarošova ke kapli sv. Rocha 

 celkové výdaje projektu: 1.496.011,- Kč 

Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa 

 výsadba především ovocných dřevin v okrajových částech vznikajícího muzea 
v přírodě, zahrnující horní část dvouřadé ovocné aleje podél zamýšlené stezky 
pokladnic Slovácka 

 celkové výdaje projektu: 1.949.604,- Kč 

Na základě bodového ohodnocení byly oba projekty shodně zařazeny do zásobníku projektů 
k realizaci. Finanční podporu tedy nezískaly okamžitě, zůstaly ale připraveny v zásobníku 
projektů, jejichž podpora by mohla být schválena v případě uvolnění dalších finančních 
prostředků z operačního programu. 

 

Obr. č. 8: Výsadba stromů v Parku Rochus v roce 2012 
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Vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení finanční podpory ani jednoho z projektů, začala 
společnost připravovat novou aktualizovanou žádost, která měla být připravena pro 
nadcházející výzvu OPŽP vyhlášenou v září 2012. Nový projekt v sobě slučoval oba předchozí 
projekty, u kterých byly provedeny patřičné úpravy, které měly zvýšit bodové hodnocení 
aktualizovaného projektu. 

Ještě před podáním sloučeného projektu do nově vyhlášené výzvy OPŽP, však byla společnost 
informována o dodatečném schválení podpory původních dvou projektů předložených v roce 
2011. Společnost tedy zastavila přípravu nové aktualizované žádosti a potvrdila zájem 
o realizaci původních dvou projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Návrh řešení alejí 

 

3.2 Regionální operační program Střední Morava 

Společnost v lednu až březnu 2012 zajišťovala konkrétní podklady a také komplexně 
koordinovala všechny práce v rámci partnerství s městem Uherské Hradiště, které jako 
oprávněný žadatel podalo dne 12. března 2012 do Regionálního operačního programu (ROP) 
Střední Morava žádost o podporu Konceptu nazvaného KONVERZE BÝVALÉHO VOJENSKÉHO 
CVIČIŠTĚ ROCHUS. Žádost byla podána v rámci výzvy č. 29/2012 v podoblasti podpory 2.2.9 
Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel. Výbor Regionální rady ROP Regionu 
soudržnosti Střední Morava následně předložený Koncept schválil k dopracování.  

Společnost následně koordinovala obě etapy dopracování jednotlivých dílčích podkladů pro 
zařazené individuální projekty. První a druhá etapa dopracování Konceptu probíhala 
v termínech do 26. října 2012 a 27. listopadu 2012. Jednalo se o investiční záměry individuálních 
dotačních projektů č. 1, č. 2 a č. 3, dále dopracování ekonomických analýz, studií proveditelnosti, 
majetkoprávního vypořádání a zajištění veřejného projednání Konceptu, které ve spolupráci 
společnosti a města Uherské Hradiště proběhlo 8. října 2012. 

V lokalitě Parku Rochus se budou realizovat v rámci Konceptu celkem 3 projekty, z nichž 
objemem největší je projekt č. 1 „Veřejná infrastruktura Parku Rochus – rekonstrukce a výstavba 
komunikací a inženýrských sítí, terénní úpravy v prostoru muzea, vybudování amfiteátru 
s parkovou úpravou okolních ploch“. Investorem tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 
43,2 mil. Kč (z toho dotace z ROP činí 32,4 mil. Kč) je město Uherské Hradiště. 
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Dalšími dotačními projekty realizovanými v rámci Konceptu jsou projekt č. 2 „Obslužná 
a správní infrastruktura Parku Rochus“ s celkovými náklady ve výši 14,5 mil. Kč (z toho dotace 
z ROP činí 10,8 mil. Kč) a projekt č. 3 „Objekty expozice Muzea v přírodě Rochus“ s celkovými 
náklady ve výši 12,4 mil. Kč (z toho dotace z ROP činí 9,3 mil. Kč). Investorem projektů č. 2 a č. 3 
je Park Rochus, o.p.s.  

Nedílnou součástí Konceptu a nutnou podmínkou, bez níž by nebylo možné Koncept realizovat, 
je související soukromá investice. V uvedeném Konceptu se jedná o projekt č. 4 „Mařatský dvůr“, 
který bude situován na začátku historické části Vinohradské ulice (u křižovatky s ulicí 
Družstevní). Jeho investorem (bez nároku na dotaci z ROP) je společnost Synot Real Estate, a. s. 

Realizace všech čtyř projektů Konceptu bude zahájena v roce 2013, ukončení realizace 
jednotlivých projektů je plánováno v letech 2014–2015. 

 
3.3 Ministerstvo kultury 
 
Společnost Park Rochus, o.p.s., v roce 2012 obdržela podporu z dotačního programu Podpora 
tradiční lidové kultury, kategorie A, pro rok 2012 na projekt Databáze ohrožených 
a reprezentativních památek lidové architektury. Z této dotace bylo pořízeno skenovací zařízení 
formátu A3 pro digitalizaci zaměřovací dokumentace, zpracování fotodokumentace současného 
stavu i skenů archivních ikonografických dokladů, 2 x licence BACH systému pro rozšíření 
aplikace digitálního archivu ProMuzeum a Program Fotoarchiv pro další odborné pracovníky. 
Z dotace byla financována také aplikace Evidence tradičního lidového stavitelství. 
 
Celkové výdaje projektu: 104.616,60 Kč (z toho dotace Ministerstva kultury 61.000,- Kč) 
Realizace projektu: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012 

 
V září 2012 byla v řádném termínu podána žádost do stejného dotačního programu Ministerstva 
kultury pro rok 2013. Společnost Park Rochus, o.p.s., předložila projekt Databáze 
ohrožených a reprezentativních památek lidové architektury – technické zaměření a dokumentace 
ohrožených staveb v terénu. Navrhovaný projekt řeší zpracování zaměřovacích dokumentací 
a terénní výzkumy tradičního stavitelství. 
 
Celkové výdaje projektu: 111.000,- Kč 
Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 4. 2013 – 30. 11. 2013 
 
 
3.4 Švýcarské fondy 

V březnu 2012 započala realizace projektu „Společně k udržitelnému rozvoji“, který byl 
podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu environmentální odbornosti. Z 88 
předložených žádostí byl projekt Společně k udržitelnému rozvoji vyhodnocen jako nejlepší. 

Projekt je realizován městem Uherské Hradiště ve spolupráci se společností Park Rochus, o.p.s., 
která je oficiálním partnerem projektu a podílí se na realizaci dílčích aktivit a na 
spolufinancování projektu v plném rozsahu aktivit realizovaných o.p.s. 

Celkový rozpočet projektu činí 1.790 tis. Kč, dotace byla přiznána ve výši 85% z celkových 
oprávněných výdajů projektu, tj. 1.522 tis. Kč. Celkové výdaje na aktivity realizované společností 
Park Rochus, o.p.s., představují 1.081 tis. Kč, společnost se na financování podílí částkou 162 tis. 
Kč. 
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Tento neinvestiční projekt je zaměřen především na vzdělávání a aktivní zapojení veřejnosti 
v tematice udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Projekt je realizován 
prostřednictvím čtyř vzájemně propojených 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, který byl z velké části proveden v průběhu roku 2012 (výsledky jednotlivých průzkumů 
jsou uvedeny v kapitole 1.2 Monitoring biodiverzity). Speciální částí je pak inventarizace 
invazních rostlin, kterou provádí studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město pod odborným vedením 
svých učitelů. 

Druhá aktivita je zaměřena výhradně na Park Rochus. V rámci této aktivity je řešeno vybudování 
informačního systému v areálu 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. Ve druhé 
polovině roku 2012 započala příprava výukových programů a exkurzí, byly také připraveny 
první návrhy informačního systému areálu. 

 Obr. č. 10: Výukový program v Parku Rochus pro žáky základních škol 

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 Parku Rochus. Jedná se především o terénní akce s tematikou udržitelného využívání krajiny. 
V roce 2012 byly v rámci projektu uspořádány dvě akce pro veřejnost: Otevírání pastvin na 
Rochusu a Stromy pro Rochus (více viz kapitola 4. Akce společnosti, přednášky, semináře). 
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Obr. č. 11: Objekt na Studentském náměstí 

V průběhu roku 2012 vyhlásila společnost v rámci projektu dvě výběrová řízení na dodavatele 
služeb: 

VZ 1/2012 Grafické zpracování, výroba a tisk odborných dokumentů a propagačních předmětů 

Dodavatel: Trifid KP, s.r.o. 

VZ 2/2012 Zajištění technického zázemí terénních akcí v Parku Rochus  

Dodavatel: Občanské sdružení KUNOVJAN 

V září byla zpracována první průběžná zpráva projektu pokrývající období od 7. března 2012 do 
7. září 2012. Dne 10. října 2012 byla tato zpráva schválena Ministerstvem životního prostředí. 
 
 
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. Již 
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 pokusily v první 

polovině roku 2012 uplatnit tento záměr v rámci výzvy Finančních mechanismů Evropského 
hospodářského prostoru a Norska. Dotaci však nebylo možné získat, neboť nárok na podporu 
mohl vzniknout pouze pro nemovitosti se statutem kulturní památky. Jiná příležitost získat 
finanční prostředky na možnou rekonstrukci se v průběhu roku nevyskytla. 
 
3.6 Dotační projekty Zlínského kraje 
 
V prvním čtvrtletí roku byla v řádném termínu podána žádost o dotaci z Fondu kultury Zlínského 
kraje na předprojektovou a projektovou dokumentaci, restaurování a následnou stavební 
obnovu historické stodoly z obce Břestek. Společnost žádala o dotační příspěvek ve výši 
221.832,- Kč, vlastní prostředky byly v rámci žádosti vyčísleny na 119.448,- Kč. Žádost byla 
úspěšná. Dotační příspěvek vzhledem k omezeným možnostem Fondu kultury Zlínského kraje 
činil 100.000,- Kč. Stavební obnova projektu je popsána v kapitole 2.1 Výstavba muzea v přírodě. 
Dotační projekty a možnosti grantové podpory z Krajského úřadu Zlínského kraje byly 
sledovány i nadále. S PhDr. Janou Spathovu z odboru kultury a památkové péče byla 
konzultována možnost financování záchranného přenosu sušírny ovoce ze Zlámance. 
 
3.7 Ostatní grantové programy a dotační projekty 
 
Průběžně byly monitorovány relevantní grantové a dotační programy. Především byly 
konzultovány možnosti získání dotačních prostředků v programech Ministerstva pro místní 
rozvoj (Program Podpora rozvoje regionů, podprogram Podpora revitalizace bývalých 
vojenských areálů).  
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4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

V průběhu roku 2012 uspořádala společnost Park Rochus řadu 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, účast na prezentacích a seminářích. 

Přednáška Natura 2000 

Ve středu 25. 4. 2012 se v mařatické pobočce Knihovny BBB uskutečnila beseda Ing. Jaroslava 
Hrabce z Krajského úřadu Zlínského kraje a Mgr. Ing. Petra Pavelčíka ze společnosti Park 
Rochus, o.p.s. Tématem byly Evropsky významné lokality, přesněji představení lokalit Natura 
2000 na Uherskohradišťsku. Účastníci se dozvěděli o fauně a flóře, kvůli níž byly místní lokality 
zařazeny do prestižního evropského seznamu i další zajímavosti o jednotlivých chráněných 
lokalitách, včetně příkladů aktivního managementu pro ochranu přírody v Parku Rochus 
a v Kněžpolském lese.  

Otevírání pastvin na Rochusu 

I přes nepříliš příznivé počasí se v sobotu 12. května 2012 konal v Parku Rochus druhý ročník 
veřejné terénní akce Otevírání pastvin na Rochusu, která oficiálně zahájila pasteveckou sezónu 
a údržbu  území  parku  pro rok 2012.  Pro děti  i  dospělé byl opět připraven bohatý doprovodný  

Obr. č. 12: Ukázka nahánění ovcí 

program, včetně ukázky práce s pasteveckým psem a výroba sýru. Otevírání pastvin se v roce 
2012 zúčastnilo více než sto návštěvníků. 

Akce se konala v rámci kampaně Město stromů 2011/2012 a je součástí Švýcarsko-českého 
subprojektu SPOLEČNĚ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI. 
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Obr. č. 13: Výroba nepálených cihel – interaktivní dílna 

 

Evropská muzea v přírodě 

Ve čtvrtek 24. května 2012 se uskutečnila v přednáškovém centru Slováckého muzea přednáška 
mezinárodně uznávaného odborníka na problematiku muzeí v přírodě PhDr. Jiřího Langera, CSc., 
který se zaměřil na evropská muzea v přírodě, jejich vznik, vývoj, koncepci a budování. 
Dr. Langer tak navázal na přednášku PhDr. Daniela Drápaly, Ph.D., který cyklus přednášek 
věnovaných tématu muzí v přírodě na podzim roku 2011 zahájil. 

Stříhání ovcí na Rochusu 

V sobotu 16. června 2012 probíhalo v Parku Rochus od dopoledních hodin stříhání ovcí, kterému 
přihlíželo několik desítek lidí. Stříhání zajišťovala společnost Agmopol s.r.o., z Rokytnice 
u Slavičína, která provádí pastvu v mařatické části areálu. Pro návštěvníky parku byla otevřena 
také kaple sv. Rocha.  

Otevření historické stodoly  

V sobotu 22. září 2012 byl pro 
veřejnost slavnostně otevřen první 
objekt muzea v přírodě v Parku 
Rochus, kterým se stala roubená 
stodola z Břestku, jejíž záchrana 
započala již v březnu roku 2011, kdy 
byla rozebrána a stavební díly 
uskladněny. Stavební obnova 
proběhla v létě roku 2012 za 
finanční podpory Zlínského kraje. 

Pro návštěvníky areálu bylo 
připraveno folklorní odpoledne 
s programem pro děti i dospělé. 
K vidění byly ukázky tradičních 
řemeslných a zemědělských prací – 
tesařské práce, orba s koněm, mlácení obilí, výrobky z kukuřičného šustí nebo výroba 
nepálených cihel, kterou si mohli návštěvníci vyzkoušet. Ti menší si pak mohli vytvořit výrobky 
z keramické hlíny, upéct brambory v ohni nebo plnit zábavně naučné úkoly, které pro ně byly 
připraveny. Příjemnou folklorní atmosféru sobotního odpoledne dotvářel ženský sbor Plkotnice 
ze Suché Lozi a muzikanti z cimbálové muziky Ohnica. Návštěvníci mohli ochutnat domácí sýry, 
skopový guláš a nejrůznější druhy ovocných moštů. 

Veřejné projednání – Konverze vojenského cvičiště Rochus 

V pondělí 8. října 2012 proběhlo v komorním sále Reduty pod záštitou města Uherské Hradiště 
veřejné projednání ke Konceptu Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus. Hlavním cílem 
tohoto projednání bylo občanům města představit připravované projekty Konceptu, který byl 
předložen do ROP Střední Morava a je dále dopracováván. Po prezentaci následovala diskuse 
zúčastněných s odborníky. 

Stromy pro Rochus 

Společnost Park Rochus, o.p.s., uspořádala v sobotu 20. října 2012 třetí ročník terénní akce 
Stromy pro Rochus. Tato akce stejně jako v předchozích letech symbolicky pokračovala 
v regeneraci celého přírodně-kulturního areálu. Hlavní společnou aktivitou připravenou pro 
návštěvníky areálu bylo opět společné sázení několika stromů. Součástí doprovodného 
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programu byla komentovaná prohlídka sadu i celého areálu Park Rochus. Pro děti byly 
připraveny zábavné a současně naučné úkoly nebo ukázka několika živých dravých ptáků. 
Manželé Zelinkovi z Popovic, kteří mají na Rochusu umístěno několik včelích úlů, připravili pro 
návštěvníky ochutnávku medu a ukázku včelího úlu a včelařského nářadí.  
 
Akce se konala v rámci kampaně Město stromů 2011/2012 a je součástí Švýcarsko-českého sub-
projektu SPOLEČNĚ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI. 

Lidová architektura, její ochrana a muzea v přírodě 

Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 se uskutečnila další ze série přednášek věnovaných tématu muzeí 
v přírodě. Tentokrát přednášela etnografka PhDr. Věra Kovářů, která hovořila o současném 
stavu venkovských staveb a dlouhodobém úsilí o jejich záchranu. Přednáška se uskutečnila za 
hojné účasti posluchačů v přednáškovém centru Slováckého muzea. 

Odborné prezentace věnované Parku Rochus pro Fakultu logistiky a krizového řízení 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

Na základě dohody s děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc. připravili ředitel a manažer Park Rochus, o.p.s., pro 
studenty fakulty odborné prezentace o Parku Rochus a souvisejících odborných tématech 
týkajících se soustavy Natura 2000. Přednášky se uskutečnily v termínech 7. listopadu 
a 5. prosince 2012. 

Štěpánské koledování ve stodole 

Ve středu 26. 12. 2012 proběhl první ročník Štěpánského koledování ve stodole s hudeckou 
sestavou cimbálové muziky Burčáci a primášem Františkem Ilíkem. Vánoce přišly do stodoly 
oslavit téměř dvě stovky návštěvníků, kteří se mohli zahřát u ohně, teplým svařeným vínem 
nebo ochutnávkou vlastních pálenek. Vzhledem k pozitivní odezvě by tato akce měla v dalších 
letech představovat tradiční vánoční setkání v Parku Rochus. 

        

                    Obr. č. 14: Štěpánské koledování s hudeckou sestavou cimbálové muziky Burčáci 
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Prezentace Parku Rochus 

Pracovníci společnosti v průběhu roku 2012 prezentovali projekt Park Rochus na těchto akcích: 

 Mimořádné jednání Zastupitelstva města Uherské Hradiště, 6. 3. 2012, Reduta Uh. Hradiště 

 Den Země v Uherském Hradišti, 20. 4. 2012, Masarykovo náměstí Uh. Hradiště 

 Komise architektury a regenerace městské památkové zóny, 9. 5. 2012, Městský úřad  

 Jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha, 19. 8. 2012, Park Rochus 

U příležitosti jarošovské pouti ke kapli sv. Rocha byly zájemcům poskytovány informace 
o výstavbě stodoly z Břestku a chystaných záměrech v Parku Rochus. Otevřen byl také sad 
starých odrůd. 

 Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, 8. 9. 2012, Vinohradská ulice Uh. Hradiště 

 IX. Krajský veletrh programů a aktivit EVVO, 3. 10. 2012, ZOO Zlín Lešná 

 Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy, 22. 11. 2012, Brumov 

 TSTTT, workshop „Prezentace aktivit EVVO: Česko–slovenská spolupráce v EVVO“, 
24. 11. 2012, Reduta Uherské Hradiště 

          

                                           Obr. č. 15: Informační stánek společnosti Park Rochus, o.p.s., na Slavnostech  
                 vína ve Vinohradské ulici v Uherském Hradišti 
 

Prohlídky v areálu, výukové programy, exkurze 

20. června 2012 proběhla základní prohlídka Parku Rochus pro žáky prvního stupně ZŠ UNESCO. 
Společnost tak navázala spolupráci se školní družinou ZŠ UNESCO. 

Během června proběhly také dva pilotní výukové programy v sadu starých ovocných odrůd pod 
vedením paní Hany Možíškové, externí spolupracovnice společnosti. Programu se zúčastnili žáci 
šestých a sedmých tříd ZŠ Za Alejí. 

V rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji započala v druhé polovině roku příprava tří 
výukových programů a tří exkurzí. Zatímco cílovou skupinou výukových programů jsou žáci 
základních a středních škol, exkurze budou určeny široké veřejnosti. 
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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, 9. 1. 2012 
„Replika kaple vyroste na Rochusu“ – článek o kapli sv. Panny Marie z Javorovce, kulturní památce, 
jejíž replika se má stát součástí muzea v přírodě na Rochusu. 

 MF DNES (iDNES.cz), 19. 1. 2012 
„Valenta stopl dotace, sport a kultura ve Zlínském kraji přijde o miliony“ – článek o dopadu nového 
zákona, který ruší povinnost loterijních společností odvádět část zisků na veřejně prospěšné 
účely. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 20. 2. 2012 
„Výstavba Rochusu neuškodí“ – článek o výsledcích posuzování vlivu výstavby Muzea v přírodě 
Rochus na životní prostředí. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 5. 3. 2012 
„Park Rochus usiluje o dotaci z Unie“ – článek o připravované dotační žádosti do Regionálního 
operačního programu Střední Morava. Chystaný koncept řeší především dopravní a technickou 
infrastrukturu včetně prvních expozičních objektů muzea v přírodě v Parku Rochus. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 12. 3. 2012 
„Zelená pro Rochus“ – zastupitelé podpořili dotační žádost do Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Přeměna Rochusu v přírodně-kulturní park tak získala podporu. 

 SLOVÁCKÝ DENÍK, 16. 3. 2012 
„Blahůšek: Park Rochus určitě městskou kasu nevybílí“ – rozhovor s ředitelem společnosti Janem 
Blahůškem, v němž uvádí na pravou míru některé spekulace a mylné informace, které se 
v souvislosti s přípravou přírodně-kulturního areálu objevují. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 26. 4. 2012 
„Zabereme, hej hou“ – v Parku Rochus proběhla další výsadba, tentokrát ve spolupráci s Odborem 
životního prostředí Městského úřadu Uh. Hradiště. 

 SLOVÁCKÝ DENÍK, 10. 5. 2012 

„Rochus otevře sýrem i medem“ – pozvánka na terénní akci pro veřejnost Otevírání pastvin na 
Rochusu. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 16. 5. 2012 

„Na Rochusu se opět pasou ovce“ – ohlédnutí za akcí Otevírání pastvin na Rochusu 2012. 

 Televize Slovácko, 16. 5. 2012, 3. min., 27. sec. 

„O víkendu se symbolicky otevíraly pastviny na Rochusu“ – reportáž o akci Otevírání pastvin v Parku 
Rochus. 

 SLOVÁCKÝ DENÍK, 16. 6. 2012 

„Třicítka ovcí na Rochusu přišla o srst“ – článek o stříhání ovcí v Parku Rochus. 

http://www.idobryden.cz/zpravy/vystavba-rochusu-neuskodi/834345b8-594a-11e1-af90-52540037481c/
http://www.idobryden.cz/zpravy/park-rochus-usiluje-o-dotaci-z-unie/831e9c54-6462-11e1-aa9c-52540037481c/
http://www.idobryden.cz/zpravy/zelena-pro-rochus-/3bd66284-69ec-11e1-aa51-5254003d369b/highlightSearch=Park%20Rochus/
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/blahusek-park-rochus-urcite-mestskou-kasu-nevybili-20120316.html


 

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2012 
 

26 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 18. 6. 2012, č. 25/2012 

„Ovce šly dohola“ – článek o stříhání ovcí v Parku Rochus. 

 Televize Slovácko, 20. 6. 2012, 9. min., 30. sec. 

„Na Rochusu se stříhaly ovce“ – reportáž o stříhání ovcí v Parku Rochus 

 Televize Slovácko, 24. 8. 2012  
„Na Rochusu se začala stavět první budova skanzenu“ – reportáž o výstavbě prvního objektu muzea 
v přírodě - stodole z Břestku. 

 SLOVÁCKÝ DENÍK, 20. 09. 2012  
„Otevření stodoly na Rochusu si užijí děti i dospělí“ – pozvánka na slavnostní otevření prvního 
objektu muzea v přírodě. 

 SLOVÁCKÝ DENÍK, 23. 09. 2012  
„Otevřeli stodolu, první část skanzenu na Rochusu“ – článek o slavnostním otevření stodoly, prvním 
objektu Muzea v přírodě Rochus. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 25. 9. 2012  
„Stodolu otevřeli netradičně“ – článek ke slavnostnímu otevření stodoly. 

 Televize Slovácko, 26. 9. 2012  
„Muzeum v přírodě na Rochusu se může pyšnit první stavbou“ – reportáž o otevření stodoly. 

 5+2 dny, 4. 10. 2012 
„Historická stodola otevřela vrata“ – článek o otevření stodoly. 

 Televize Slovácko, 12. 10. 2012  
„Město diskutovalo s občany na téma Park Rochus“ – reportáž k veřejnému projednání konceptu 
"Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus". 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 15. 10. 2012  
„Muzeum na Rochusu už má svoji podobu“ – článek o přípravě první etapy muzea v přírodě na 
Rochusu. 

 5+2 dny, 18. 10. 2012 
„Obávají se o Rochus“ – článek o veřejném projednání Konceptu. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 22. 10. 2012  
„Nové stromy stále přibývají“ – článek o akci pro veřejnost Stromy pro Rochus. 

 Televize Slovácko, 24. 10.2 012  
„Na Rochusu se sázely stromy“ – reportáž o akci Stromy pro Rochus 2012. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 5. 11. 2012  
„Lidová architektura, její ochrana a muzea v přírodě“ – pozvánka na přednášku PhDr. Věry Kovářů. 

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 18. 12. 2012  
„Rochus je podle urbanistů nejlepší“ – Park Rochus získal prestižní ocenění od Asociace pro 
urbanismus a územní plánování za rok 2012. 

 SLOVÁCKÝ DENÍK, 26. 12. 2012  
„Výletníkům ve stodole vyhrávali Burčáci“ – ohlédnutí za prvním ročníkem Štěpánského 
koledování ve stodole.  

 DOBRÝ DEN s Kurýrem, 31. 12. 2012  
„Koledovalo se také v Parku Rochus“ – ohlédnutí za prvním ročníkem Štěpánského koledování ve 
stodole.  

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/otevreni-stodoly-na-rochusu-si-uziji-deti-i-dospeli-20120920.html
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/otevreli-stodolu-prvni-cast-skanzenu-na-rochusu-20120923.html
http://www.youtube.com/watch?v=7e9g00VuSZ8&feature=player_embedded#%21
http://www.idobryden.cz/zpravy/muzeum-na-rochusu-uz-ma-svoji-podobu/ead91a76-1462-11e2-ad90-52540037481c/highlightSearch=rochus/
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/otevreli-stodolu-prvni-cast-skanzenu-na-rochusu-20120923.html
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5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

V březnu 2012 vydala společnost nový informační leták, který aktualizuje a nahrazuje původní 
informativní materiál “ROCHUS – zelený ostrov Uherského Hradiště“. Nový informační leták 
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. 

 

Webové stránky a elektronická média  

Veřejnost byla v průběhu celého roku podrobně informována o činnosti společnosti a dění 
v Parku Rochus také na webových stránkách www.parkrochus.cz a na sociální síti Facebook 
prostřednictvím profilu Park Rochus Uherské Hradiště. 

Obr. č. 16: Úvodní strana profilu společnosti Park Rochus, o.p.s., v síti Facebook 

Na domovských stránkách byla postupně o aktuální příspěvky rozšiřována především sekce 
Akce a aktivity a Fotogalerie. Nově byla do hlavního menu zařazena sekce Podpořte nás 
s podstránkou Podpora sbírkotvorné činnosti muzea v přírodě, která má za úkol informovat 
veřejnost o možnosti darovat společnosti sbírkové předměty, které budou následně využity 
v expozicích budoucího muzea v přírodě. 

 

  

http://www.parkrochus.cz/
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Obr. č. 17:  Logo ocenění Mistr 
tradiční rukodělné 
výroby Zlínského kraje 

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 také představitelům Zlínského kraje a dalším partnerům jako aktivní 
organizace v této oblasti.  

Společnost Park Rochus, o.p.s., se jako člen podílela na přípravě projektu realizovaného 
sdružením Líska a jejími členy v rámci blokového grantu Nevládních neziskových organizací tzv. 
Švýcarských fondů, v rámci kterého jsou vytvářeny pracovní skupiny pro jednotlivé tematické 
okruhy projektu. Jedná se např. o vzdělávací témata, společné nabídky členských organizací 
nebo zapojení do střešních celokrajských osvětových kampaní Lísky. Společnost se přihlásila do 
pracovní skupiny týkající se odborných vzdělávacích programů pro veřejnost v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). 

Předsedkyně Lísky Mgr. Iva Koutná navštívila dne 6. 11. 2012 kancelář společnosti, kde v rámci 
zpracování Krajské koncepce EVVO konzultovala s manažerem environmentálních projektů 
společnosti Park Rochus, o.p.s., činnost a možnosti spolupráce v oblasti aktivit a projektů EVVO. 
Po poradě s ředitelem společnosti bylo dohodnuto, že nejbližší setkání středisek EVVO Zlínského 
kraje uspořádá v r. 2013 Park Rochus, o.p.s. 
 
 
6.2 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
 
Spolupráce mezi Slováckým muzeem a společností Park Rochus, o.p.s., probíhá na základě 
smlouvy o spolupráci a partnerství, v níž se obě organizace dohodly na vzájemné dlouhodobé 
spolupráci při přípravě a realizaci projektu vybudování Muzea v přírodě Rochus. Spolupráce se 

týká především oblasti dokumentace, výzkumu, vývoje 
a inovací, dále sbírkové činnosti, konzervace sbírkových 
předmětů, pořadatelské a expoziční činnosti a oblasti 
propagace a prezentace této spolupráce. Konkrétní 
spolupráce byla také popsána v předchozích kapitolách 
této výroční zprávy. 

Společnost Park Rochus, o.p.s., podporuje ocenění 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 31. května 
2012 na Krajském Úřadě Zlínského kraje. Titul byl 
oceněným mistrům předán 2. října 2012 v Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě. 
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6.3 Spolupráce s jednotlivci a dalšími organizacemi 

Společnost Park Rochus, o.p.s., byla partnerem města Uherské Hradiště v kampani Město 
stromů, v níž Uherské Hradiště získalo stejnojmenný titul pro rok 2011/2012. Společnost se na 
kampani podílela především konáním terénních akcí pro veřejnost a výsadbou nových stromů 
v Parku Rochus.  

Společnost byla také zapojena do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (EFE, Evropská 
kvetoucí sídla). Účast v této prestižní evropské soutěži měst je přednostně nabízena právě 
vítěznému Městu stromů. Uherské Hradiště komisaře uvítalo v pondělí 6. srpna 2012, jako 
poslední v pořadí ze všech hodnocených měst a obcí. Pro komisaře byla naplánována 
šestihodinová prohlídka městem se sedmi zastávkami. Jednou ze zastávek byl také Park Rochus. 
U kaple sv. Rocha byla pro komisaře připravena ochutnávka místních produktů (ovoce, sýrů 
a medu). Průvodce pak porotu seznámil s historií tohoto místa a v krátkosti představil také 
plány do budoucna a aktivity, které zde již probíhají. Porota jednotlivá sídla hodnotí podle 
předem daných kritérií. Dle získaných bodů pak přiděluje jednotlivým městům a obcím zlatou, 
stříbrnou, nebo bronzovou medaili, případně medaili neudělí. Konečné pořadí účastníků se tedy 
neurčuje, oceněných tak může být několik. Komise Uherské Hradiště nakonec ohodnotila 
stříbrnou medailí. 

 

Obr. č. 18: Návštěva komisařů mezinárodní soutěže Entente Florale Europe v Parku Rochus 

 

Ředitel Jan Blahůšek byl jmenován do Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, která je 
poradním orgánem ministra kultury. V červnu a v listopadu 2012 se na Ministerstvu kultury 
zúčastnil jednání této rady. 

Společnost Park Rochus, o.p.s., se v roce 2012 stala členem Společnosti přátel slivovice České 
republiky, ředitel Jan Blahůšek byl zvolen členem představenstva. 
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Město Uherské Hradiště a společně s ním i Park Rochus, o.p.s., si na sklonku roku 2012 připsaly 
další české prvenství. Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky totiž 
vybrala jako nejlepší projekt roku 2012 revitalizaci bývalého vojenského cvičiště v Uherském 
Hradišti, jejíž součástí je budování přírodního a kulturně-historického areálu. Záměr obecně 
prospěšné společnosti Park Rochus tak získává další prestižní uznání, tentokrát od předních 
odborníků na rozvoj městských i venkovských aglomerací. Porota ocenila již částečnou realizaci 
díla, originalitu a nekonvenčnost řešení, aplikaci principů udržitelnosti rozvoje území, ale i 
příznivé skloubení urbanistického řešení s ochranou přírody. Soutěžní návrh může být podle 
poroty využit jako příklad pro řešení obdobných lokalit. Jako vítěz národní soutěže byl projekt 
Park Rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště navíc nominován i do mezinárodní 
soutěže ECTP, neboli mezinárodní rady urbanistů, což je organizace sdružující obdobné profesní 
spolky téměř všech členských zemí EU. Evropské kolo se koná jednou za dva roky, výsledky tedy 
budou známy až v roce 2014. 

 

 

Obr. č. 19: Diplom Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR   
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7. LIDSKÉ ZDROJE 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti v roce 2012 byl 3,7. 
 

Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2012: 

 

Ředitel 

 

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

Projektový a provozní 
manažer 

 

Mgr. Ing. Petr Pavelčík Úvazek 1,0 

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

Mgr. Michaela Petříková Úvazek 1,0  

 

Kurátor mobiliárních a 
sbírkových fondů oboru 
etnografie 

Mgr. Jan Káčer Úvazek 0,6 od 18. 1. 2012 do 31. 12. 2012  

 

V roce 2012 neproběhla žádná výběrová řízení na obsazení konkrétních pracovních pozic. 

 

 

8. ZMĚNA ZAKLÁDCÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI 

V průběhu roku přistoupili zakladatelé společnosti k úpravě zakládací smlouvy. Změna je 
upravena Dodatkem č. 2 Zakládací smlouvy, který byl po řádném schválení oběma zakladateli 
odeslán na rejstříkový soud a je uložen ve sbírce listin. Změny v obchodním rejstříku byly 
zapsány k 5. a 8. únoru 2013. 

Změna zakládací smlouvy se týká především počtu členů správní rady a způsobu jejich 
jmenování.  
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2012 

ROZVAHA K 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 846 3 003 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 437 1 265 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 887 2 851 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -478 -1 113 

B. Krátkodobý majetek celkem 3 602 2 124 

I. Zásoby celkem 31 16 

II. Pohledávky celkem 6 49 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 555 2 045 

IV. Jiná aktiva celkem 10 14 

  Aktiva celkem 5 448 5 127 

PASIVA 

A. Vlastní zdroje celkem 4 634 4 589 

I. Jmění celkem 4 640 4 589 

II. Výsledek hospodaření celkem -6   

B. Cizí zdroje celkem 814 538 

I. Rezervy celkem   

II. Dlouhodobé závazky celkem   38 

III. Krátkodobé závazky celkem 814 500 

IV. Jiná pasiva celkem   

Pasiva celkem 5 448 5 127 

  

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 

 

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2012 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012. 

A. Náklady

Spotřebované nákupy celkem

Služby celkem

Osobní náklady celkem

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmů celkem

Náklady celkem

B. Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

D. Výsledek hospodaření po zdanění

3 5853 585

66

66

V.

2 3072 307VI.

1 1131 113VII.

77I.

II.

III.

158158IV.

11VII.

VIII.

3 5793 579

1717V.

715715VI.

1 7861 786III.

44IV.

138138I.

918918II.

Název ukazatele

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

5

Celkem

7
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012 

 

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

Společnost pořídila následující dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: 

Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě           828 tis. Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě           964 tis. Kč 

Nákup tohoto majetku byl financován především z finančních darů Nadace SYNOT 
(dříve Nadace Děti - kultura - sport) 
 
Oprávky k dlouhodobému majetku byly v hodnotě          635 tis. Kč 
 

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

Vlastní jmění           3 007 tis. Kč 

Fondy           1 582 tis. Kč 

Neuhrazená ztráta minulých let                        -6 tis. Kč 

Krátkodobé závazky                  500 tis. Kč 

Výsledek hospodaření roku 2012                          6 tis. Kč 
 

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

Náklady 

Náklady na plnění obecně prospěšných činností:       2 905 tis. Kč 

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti:               674 tis. Kč 

Náklady na plnění doplňkových činností:                                      0 Kč 

Náklady celkem:                      3 579 tis. Kč 

Z toho nejvýznamnější položky jsou: 
- osobní náklady na zaměstnance          1 786 tis. Kč 

z toho náklady na odměnu ředitele organizace (mzdové náklady a pojistné  
hrazené zaměstnavatelem)              720 tis. Kč 
z toho náklady na odměny členů správní a dozorčí rady                                    0 Kč 

- ostatní služby (nájmy nebytových prostor, příprava žádostí o dotace, monitoringy,  
  telefonní poplatky, účetní služby, propagace, doprovodné programy na akcích  
  pro veřejnost)                  631 tis. Kč 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku            715 tis. Kč 
 z toho jednorázové odpisy drobného hmotného a nehmotného majetku      602 tis. Kč 
- opravy a udržování                  271 tis. Kč 
 z toho udržování areálu Parku Rochus             222 tis. Kč 
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Výnosy 

Nejvýznamnějšími položkami jsou: 
 
Přijaté příspěvky (dary) od Nadace SYNOT      2 307 tis. Kč 
 
Provozní dotace          1 113 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště             843 tis. Kč 

- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí            208 tis. Kč 

- z toho provozní dotace Ministerstva kultury                                              61 tis. Kč 

 
Tržby z prodeje služeb (dobrovolné vstupné na akcích pro veřejnost a přednášky)            6 tis. Kč 

Výnosy celkem:           3 585 tis. Kč 

 

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV VLASTNÍHO JMĚNÍ A FONDŮ PARK ROCHUS, O.P.S. 

Vlastní jmění 

Vlastní jmění společnosti je k 31. 12. 2012 v celkové výši 3 007 tis. Kč a je tvořeno následujícími 
položkami: 
1. Dotace a finanční dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného  
     a hmotného majetku             380 tis. Kč 
2. Bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek            90 tis. Kč 
3. Finanční dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného  
     majetku, který doposud nebyl zařazen do užívání                   2 536 tis. Kč 
 
Počáteční stav vlastního jmění, který byl k 1. 1. 2012 ve výši 1 847 tis. Kč, byl v průběhu účetního 
období ponížen o odpisy dlouhodobého hmotného majetku, který byl financován z přijatého 
finančního daru. Tyto odpisy činily 113 tis. Kč. Dále byla v roce 2012 na účet vlastního jmění 
zaúčtována částka ve výši 1 273 tis. Kč, která byla tvořena dotací Zlínského kraje a finančními 
dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

Fondy 

Nejvýznamnější položkou fondů byl v roce 2012 dar přijatý od Nadace SYNOT (dříve Nadace 
Děti-Kultura-Sport) v celkové výši 2 mil. Kč. Část tohoto daru ve výši 1 423 tis. Kč, která bude 
využita na úhradu provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2013, 
je součástí konečného zůstatku fondů. 

Počáteční stav fondů v částce 2 793 tis. Kč byl tvořen darem Nadace SYNOT obdrženým v roce 
2011. Jelikož byla tato zbylá část daru roku 2011 využita na úhradu provozních nákladů a výdajů 
na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2012, byly v roce 2012 fondy o tuto částku 2 793 tis. 
Kč poníženy.  

Dále byla v roce 2012 od Ministerstva životního prostředí obdržena dotace ve výši 368 tis. Kč na 
realizaci sub-projektu Společně k udržitelnému rozvoji.  Část této dotace ve výši 160 tis. Kč, 
která bude využita na úhradu nákladů roku 2013, byla zúčtována na účet fondů a je součástí 
jejich konečného zůstatku. 

Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2012 byl ve výši 1 582 tis. Kč.  
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2012 

Společnost Park Rochus, o.p.s., vykázala za rok 2012 hospodářský výsledek (zisk) + 6 tis. Kč.  

V rámci svých obecně prospěšných služeb společnost pořizuje majetek zejména za účelem 
vytvoření koncepce a následné výstavby Muzea v přírodě Rochus, tj. pořizuje pozemky, sbírkové 
předměty a vytváří podklady a studie pro koncepci muzea v přírodě. Dále společnost v rámci své 
vědecko-výzkumné činnosti pořídila zaměření ohrožených objektů lidového stavitelství, které 
eviduje jako dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek. 

Krátkodobé závazky evidované ke dni 31. 12. 2012 v celkové výši 500 tis. Kč jsou tvořeny 
zejména:  

 závazky z titulu nákupů pozemků v období měsíce prosince 2012, 

 závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního a zdravotního zabezpečení z titulu 

zaúčtovaných mezd za období prosinec 2012, 

 závazky z dlužných faktur se splatností v roce 2013. 

 

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012 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 2012 auditorem.  Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353) 
vydaném dne 24. 5. 2013 je konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv a finanční situace společnosti Park Rochus, o.p.s., a nákladů, výnosů a výsledků 
hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva nezávislého auditora je 
uložena v archivu společnosti. 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

SPRÁVNÍ RADA 

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

 

Správní rada jednala v průběhu roku 2012 v těchto termínech: 16. ledna 2012, 1. února 2012, 
5. března 2012 (elektronické hlasování), 24. dubna 2012, 12. června 2012, 1. srpna 2012 
(elektronické hlasování), 19. září 2012 (elektronické hlasování), 11. října 2012, 28. listopadu 
2012 (elektronické hlasování), 11. prosince 2012, 20. prosince 2012 (elektronické hlasování). 

Květoslav Tichavský 
 

 
předseda správní rady – starosta města Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 

 
Ing. Michal Dvouletý 

 
místopředseda správní rady – výkonný ředitel vydavatelství 
a předseda představenstva DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s. 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 

 
Ing. Stanislav Blaha 

 
člen správní rady, místostarosta města Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 18. června 2012 
 

 
PhDr. Ivo Frolec 

 
člen správní rady, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, p. o. 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 

 
Ing. Květoslav Fryšták 
 

 
člen správní rady, vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 18. června 2012 
 

 
Ing. arch. Aleš Holý 

 
člen správní rady, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje 
Městského úřadu Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 

 
Mgr. Přemysl Janík 

 
člen správní rady, právník SYNOT REAL ESTATE, a.s. 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 

 
Irena Stodoláková 
 

 
členka správní rady, hlavní účetní společnosti SYNOT W, a.s. 
den vzniku členství: 18. června 2012 
 

 
RNDr. Dagmar Zábranská 

 
členka správní rady, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu 
Uherské Hradiště (v letech 2003–2010) 
den vzniku členství: 20. srpna 2010  
den zániku členství: 11. června 2012 
 

 
Ing. Jaroslav Zemánek 

 
člen správní rady, projekční a inženýrská činnost ve výstavbě  
den vzniku členství: 18. června 2012 
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DOZORČÍ RADA 

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

 
V průběhu roku 2012 proběhla jednání dozorčí rady v těchto termínech: 24. dubna 2012, 
12. června 2012 (elektronické hlasování), 11. října 2012, 14. listopadu 2012 (elektronické 
hlasování). 
 
 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 

Ředitelem společnosti je PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., který byl do této funkce jmenován správní 
radou s účinností od 1. 7. 2011. 
 

 
Miroslav Valenta 
 
 

předseda dozorčí rady – spolumajitel holdingu SYNOT 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 

 
Ing. Vladimír Moštěk 

 
místopředseda dozorčí rady – vedoucí ekonomického odboru  
Městského úřadu Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 

 
Bc. Milena Kovaříková 

 
členka dozorčí rady – členka Rady Zlínského kraje pro oblasti zemědělství, 
životní prostředí a rozvoj venkova, předsedkyně výboru Rady  
Zlínského kraje 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 

 
Ing. Bc. Jindřich Ondruš 

 
člen dozorčí rady – náměstek hejtmana a člen Rady Zlínského kraje pro 
oblasti kultura, památková péče a cestovní ruch a církve 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den zániku členství: 18. ledna 2012 
 

 
Mgr. Josef Slovák 

 
člen dozorčí rady – člen Rady Zlínského kraje pro oblasti školství, mládež 
a sport, ředitel Střední odborné školy J. Sousedíka ve Vsetíně 
den vzniku členství: 18. června 2012 
 

 
JUDr. Dana Šilhavíková 

 
členka dozorčí rady – vedoucí právního odboru  
Městského úřadu Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den zániku členství: 11. června 2012 
den vzniku členství: 5. října 2012 
 

 
Bc. Milan Zedník 

 
člen dozorčí rady – člen představenstva SYNOT REAL ESTATE, a. s. 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
 



 

Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2012 
 

38 

PODPORA A SPOLUPRÁCE 

FINANČNÍ PODPORA 

Děkujeme Nadaci SYNOT (dříve Nadace 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. 

 

 

 

 

 

Projekt Společně k udržitelnému rozvoji je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce 
a Ministerstvem životního prostředí. 

 

 

 

Přesun historické stodoly z Břestku a její nová výstavba v Parku Rochus byly podpořeny 
z Fondu kultury Zlínského kraje.  

 

 

Projekt Databáze ohrožených a reprezentativních památek lidové architektury byl v roce 2012 
podpořen z dotačního programu Podpora tradiční lidové kultury, kategorie A, vyhlášeného 
Ministerstvem kultury. 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ  

Zvláštní poděkování patří Holdingu Synot a Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, p. o., 
za podporu a odbornou garanci přípravy koncepce Muzea v přírodě Rochus, za spolupráci při 
výzkumu a ochraně Evropsky významné lokality Rochus a při dalších souvisejících aktivitách. 
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 

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

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

 Členové Expertní skupiny pro 
výstavbu muzea v přírodě Rochus 

 Městský úřad Uherské Hradiště 
 Krajský úřad Zlínského kraje 
 Ministerstvo kultury 
 Spolek přátel kaple sv. Rocha, o. s. 
 LÍSKA, o. s. pro EVVO ve Zlínském 

kraji 
 Společnost přátel slivovice České 

republiky 
 Přírodovědné centrum TRNKA při 

DDM Šikula Uherské Hradiště, p. o. 
 Střední odborná škola a Gymnázium 

Staré Město, p. o. 
 JVM-RPIC Zlín 
 Fakulta logistiky a krizového řízení 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
 Mařatičtí vinaři, o. s. 
 Centrum VERONICA Hostětín 
 Školní hospodářství, s.r.o., Staré 

Město 
 Pozemkový úřad Uherské Hradiště 
 Klub českých turistů 
 Region Slovácko 
 Městské informační centrum 

v Uherském Hradišti 
 EDUHA, s.r.o. 
 TESLICE CZ, s.r.o. 
 Trifid KP, s.r.o. 
 prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.  
 PhDr. Milan Brázda 
 Bc. Lenka Suchánková 
 Ing. Ivana Šáchová 
 Hana Možíšková, Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu 
Uherské Hradiště  

 Jaroslav Moudřík, Agmopol, s. r. o. 
 Bc. Zuzana Čevelová 
 Vít Orlovský 
 Blanka a Karel Zelinkovi 

 Libor Habarta, občanské sdružení 
Kunovjan 

 Ing. arch. Edita Vlčková 
 Marek Vlček  
 Ing. arch. Marcela Horová 
 Ing. arch. Soňa Bartošová 
 Ing. Alena Vránová, Atelier List 
 prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. 
 RNDr. Stanislav Novák 
 Ing. Jiří Kučera 
 Ing. Roman Šibl 
 RNDr. Jaroslav Bičan 
 Ing. arch. Radka Borunská 
 Ing. Pavel Šupka 
 Ing. Miroslava Hrabalíková 
 Ing. Karel Lecián 
 Mgr. Miroslava Voltemarová 
 Ing. Milan Zelinka 
 Ing. Věra Šerková 
 PhDr. Věra Kovářů 
 PhDr. Romana Habartová 
 Ing. Jaroslav Hrabec 
 Petr Pavelčík 
 Mgr. Yvona Koutná 
 RNDr. Vojtěch Sedláček 
 Ing. František Kopeček 
 Albert Gottwald 
 Jiří Sviečka 
 prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. 
 Milan Dvorský 
 Ludmila Štefánková 
 Mgr. Irena Pořízková 
 Ing. Pavla Janálová 
 Ing. Rostislav Bajza 
 Ing. Josef Šico 
 Ing. Petr Vychopeň 
 Ing. Tomáš Horký 
 Ing. Albert Kmeť 
 Josef Musil 
 Bc. Bronislav Haluza 
 Mgr. David Pavlíček

 
Další neziskové subjekty a jednotliví spolupracovníci a podporovatelé z Uherského Hradiště 
a okolí. 
 

  

https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=3325;lang=cz
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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 2012 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  obětavé 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 2012 učiněn. Děkujeme! 
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