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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: Okolí stodoly z Břestku jako zázemí pro akce s veřejností a pro školy  
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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 2013 

 

1. PŘÍRODNÍ AREÁL A PÉČE O ÚZEMÍ NATURA 2000 

 
1.1 Údržba areálu 

Hlavním způsobem údržby přírodního areálu zůstává i nadále pastva hospodářských zvířat. 
Stejně jako v předešlých dvou letech bylo spásáno území o výměře 21 ha, což představuje 
přibližně  1/3 plochy celého 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). K pastvě jsou 
v mařatické části areálu využívány ovce, v jarošovské části pak kromě ovcí také kozy, krávy 
a koně.  

Pastva probíhala od května do konce října, kdy byla stáda postupně přesouvána po vymezených 
travnatých plochách za pomoci elektrických ohradníků. Některé části území byly také sečeny 
a na určených místech byly po pastvě likvidovány nedopasky. Údržba pastvou 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.  

Společnost zajišťuje pravidelnou údržbu nejvíce využívaných pěších tras v areálu včetně 
odpočinkových míst s dřevěnými lavicemi, které byly do Parku Rochus umístěny v loňském roce. 
Práce pro společnost prováděla společnost BEDNÁŘ UH, s.r.o. 

Údržbu prostoru kolem kaple sv. Rocha, i péči o kapli samotnou, zabezpečuje občanské sdružení 
Spolek přátel kaple sv. Rocha. Louka pod kaplí je udržována pravidelnou sečí, kterou provádí Bc. 
Zuzana Čevelová. Území Parku Rochus je součástí honebních pozemků pod správou 
Mysliveckého sdružení Rochus Jarošov. Se všemi uvedenými subjekty Park Rochus, o.p.s., 
koordinuje své záměry i realizaci údržby území. 

U příležitosti Dne Země (22. dubna) provedli studenti Gymnázia Uherské Hradiště v areálu 
parku sběr odpadu. Likvidaci shromážděného odpadu zajistil Odbor životního prostředí 
Městského úřadu Uherské Hradiště. 

Veškerá opatření, která jsou v lokalitě Rochus prováděna, jsou předem konzultována 
s  racovníky Oddělení ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se 
zabývají odbornou péčí o lokality soustavy Natura 2000 na území celého kraje. Ředitel 
společnosti referuje a diskutuje o záměrech v lokalitě také s komisí pro životní prostředí Rady 
města Uherské Hradiště. 

 
 
1.2 Monitoring biodiverzity 

V roce 2013 bylo pokračováno v průzkumu výskytu motýla bourovce trnkového, který je 
hlavním předmětem ochrany Evropsky významné lokality (EVL) Rochus. Nově byl v Parku 
Rochus proveden monitoring brouků. 
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Monitoring bourovce trnkového provedl stejně jako v předchozím roce Ing. František Kopeček. 
Na území parku bylo v roce 2013 nalezeno celkem pět hnízd housenek zkoumaného motýla, 
hnízda však byla napadena blíže nespecifikovanou chorobou a housenkami opuštěna. Ing. 
Kopeček ve své závěrečné zprávě upozorňuje na vážný problém stále více se zvyšující 
izolovanosti motýlí populace na Rochusu. Z okolních míst bourovec mizí, což ohrožuje také 
samotnou populaci bourovce v EVL Rochus. 

 

 

Obr. č. 2:  Hnízdo housenek bourovce trnkového na keři hlohu 

 

V rámci entomologického průzkumu brouků, který provedl Ladislav Kandrnál pod záštitou 
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody u Doubrav, bylo zaznamenáno celkem 149 
druhů, z nichž 12 druhů je chráněno zákonem (1 druh jako silně ohrožený a 11 druhů jako 
ohrožené). Převážně se jedná o druhy vázané na luční porosty s křovinami. Zaznamenáno bylo 
91druhů střevlíků (Carabidae) z toho 6 druhů ohrožených; 22 druhů tesaříků (Cerambycide); 
4 druhy krasců (Buprestidae); 25 druhů vrubounovitých (Scarabaeidae) z toho 1 druh silně 
ohrožen a 4 druhy ohrožené; 4 druhy pestrokrovečníků (Cleridae) a 3 druhy majek (Meloidae) 
z toho 3 druhy ohrožené. 

Monitorování proběhlo v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji, který je podpořen 
z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR. Výsledky jsou 
shrnuty v závěrečných zprávách z výzkumu a byly publikovány ve studii Zhodnocení revitalizace 
přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště. 
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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.  

V sadu starých ovocných odrůd byly na počátku roku provedeny nezbytné terénní úpravy. Za 
účelem srovnání terénních nerovností byly zasypány jámy a odstraněny pařezy, které 
komplikovaly údržbu sadu. 

Pro možnost snadno dostupné zálivky byla do sadu převezena kovová nádrž, kterou společnosti 
darovala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pod zelenou cestou Uherské 
Hradiště. Tím byla zajištěna okamžitá možnost individuální i hromadné zálivky dle aktuální 
potřeby. V průběhu roku byl sad několikrát mulčován. Mulčování proběhlo také v sadu oskeruší. 
V říjnu byly do sadu starých ovocných odrůd doplněny dvě nové odrůdy hrušní: Thirriotova 
a Williamsova. 

V rámci akce Stromy pro Rochus opět proběhlo sázení stromů s veřejností, tentokrát šlo 
o výsadbu pěti jabloní v koridoru aleje podél Stezky pokladnic Slovácka. Jednalo se o tradiční 
české odrůdy - Jaderničku moravskou a Panenské české. 

V květnu proběhla v Parku Rochus výsadba u příležitosti návštěvy zástupců města Mayen. 
Společně se zástupci města Uherské Hradiště vysadili strom roku 2013 - jeřáb, konkrétně se 
jednalo o jeřáb břek, který doplnil jeřábovou alej pod sadem starých ovocných odrůd. 

V druhé polovině roku proběhla realizace výsadeb dvou alejí. Bližší informace k výsadbám jsou 
popsány v kapitole č. 3 Granty a dotační projekty.  

Celkem tak v roce 2013 přibylo v Parku Rochus přes 300 nově vysazených stromů.  

 

1.4 Pozemky a pozemková agenda 

Areál Parku Rochus byl 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 bylo zajišťováno Pozemkovým úřadem 
Uherské Hradiště. 

Ředitel Park Rochus, o.p.s., se účastnil jednání zástupců vlastníků a správců pozemků dotčených 
pozemkovou úpravou a průběžně komunikoval se zpracovateli návrhu pozemkové úpravy 
i s odborem správy majetku města Uherské Hradiště, které je největším majitelem pozemků ve 
vymezeném obvodu JPÚ Rochus. Zaměstnanci společnosti vyvíjeli potřebnou aktivitu, jednali 
s vlastníky dotčených pozemků a poskytovali součinnost orgánům státní správy až do poloviny 
roku 2013, kdy byla pozemková úprava uzavřena vydaným rozhodnutím Pozemkového úřadu. 

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 2013 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 

 

V průběhu roku 2013 probíhala v rámci specifikace cílové podoby regenerace území parku 
příprava podkladových dokumentací pro výběrová řízení, která navázala na připravené 
investiční záměry výstavby obslužné a správní infrastruktury areálu a expozice Muzea v přírodě 
Rochus. V souvislosti s touto další etapou přípravných prací nezbytných pro realizaci dotačního 
Konceptu „Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus“ byly rovněž připravovány poslední 
podklady potřebné pro schválení Konceptu, které byly předloženy Regionální radě regionu 
soudržnosti Střední Morava v lednu a březnu 2013. 

Investiční příprava a samotná realizace těchto projektů je rozvržena do let 2013–2015, a to od 
zpracování dotačních žádostí na konkrétní individuální projekty, přes zpracování kompletní 
projektové dokumentace až po samotnou realizaci staveb, terénních a sadových úprav. 

Společnost již na jaře 2013 zahájila přípravu podkladů pro vypsání výběrových řízení na 
zhotovení projektových dokumentací jednotlivých stavebních objektů projektu. Tato výběrová 
řízení proběhla v druhé polovině roku a od prosince 2013 jsou realizovány konkrétní projekční 
práce pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby.  

 

 

Obr. č. 3: Návrh řešení vstupní budovy Muzea v přírodě Rochus 
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V roce 2013 probíhala běžná údržba dřevěné stodoly z obce Břestek z 19. století, kterou 
společnost získala v roce 2011 jako dar od manželů Prochovníkových. (Záchrana byla následně 
završena znovu postavením stodoly v areálu muzea v přírodě v roce 2012.) Řádně zkolaudovaná 
stavba obdržela na jaře 2013 číslo popisné 1776.  

V roce 2013 byla mírně upravena plocha kolem objektu, byly udržovány travnaté plochy 
a poprvé osázeno ukázkové políčko, které je využíváno pro rolnické obhospodařování a v rámci 
akcí pořádaných u stodoly slouží také k prezentaci tradičních zemědělských postupů, nářadí 
a strojů. Například při projektovém vyučování pro ZŠ Jarošov si žáci mohli na jaře 2013 
vyzkoušet tradiční sázení brambor (více v kapitole č. 4). 

S využitím metod experimentální etnologie byla v roce 2013 u stodoly vystavěna podezdívka 
z hliněných nepálených cihel pro chlebovou pec. Další zajímavé prvky, poukazující na tradiční 
přírodní prostředí zahrad a záhumenek slovácké vesnice, jsou nově vysázené ovocné stromy, 
kterými do těsné blízkosti stodoly zasáhla alej realizovaná v mařatické části areálu. 

Novým objektem vybudovaným v rámci regenerace bývalého vojenského cvičiště je dřevěný 
polní kříž. Jeho výroba byla zahájena na akci Od fašanku do Velikonoc, při níž tesaři společnosti 
Teslice CZ ze Vsetína hrubě opracovali přivezený kmen do požadovaného tvaru sloupku a dříku. 
Následně byly části kříže převezeny do Středního odborného učiliště Bzenec-Přívoz, kde 
studenti provedli řezbu podle předem schválených podkladů. Dne 13. 8. 2013 byl kříž převezen 
zpět do Parku Rochus. Byl doplněn mosaznou stříškou z dílny klempíře Jiřího Podešvy a před 
vztyčením byl osazen plechový korpus Krista zhotovený Ludmilou Štefánkou. Zemní a stavební 
práce zajistila společnost UH STAV ing. Lubomíra Smětáka, zámečnické části dodala firma Remeš 
Kunovice. Na finalizaci a dokončení usazení kříže se podílel Pavel Smělík z Kostelan nad 
Moravou. Poté bylo lože kříže dosypáno vyosévkou a přeloženo kameny. Vysvěcení kříže 
proběhlo v rámci konání jarošovské pouti ke kapli sv. Rocha dne 18. 8. 2013. 
 
 
2.1.1 Výzkum a dokumentace 
 
Od počátku roku 2012 probíhá intenzivní terénní etnografický výzkum a sběr pramenného 
materiálu pro připravované 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 oblasti Uherskohradišťska 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. Téměř denně zaniká množství lidových staveb, které 
nevyhovují dnešním nárokům na bydlení ani dnešnímu vkusu uživatelů a majitelů. 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.  
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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:  

 Zemědělská usedlost z Břestku čp. 75 

 Nadsklepní dům Polešovice čp. 248 

 Panský sklep Uherské Hradiště – Mařatice, Vinohradská 260 

 Domkářské stavení z Polešovic čp. 202 

 Pálenice z Podolí čp. 11 

 
Projekt zaměřování památek lidového stavitelství byl podpořen z dotačních prostředků 
Ministerstva kultury (viz kapitola č. 3). 

Společnost dále k archivaci získala kopie zaměřovací dokumentace realizované v rámci odborné 
činnosti Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Konkrétně se jedná o dokumentaci zemědělské 
usedlosti z Vlčnova čp. 69. Odborná činnost společnosti, výzkum a dokumentace lidového 
stavitelství byla v průběhu roku odborně konzultována s odbornými pracovníky Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti. Externí spolupráci při terénním výzkumu poskytla PhDr. Věra 
Kovářů.  

Společnost v první polovině roku vyjednala spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení 
technického v Brně při zaměřování konkrétních staveb v terénu. Studenti se měli zúčastnit praxe 
ve vybraných obcích Uherskohradišťska a pro společnost zdokumentovat a zaměřit předem 
stanovené objekty. Z organizačních důvodů na straně fakulty však byla tato spolupráce 
přesunuta až do následujícího období. 

 
 
2.1.2 Expertní skupina pro výstavbu Muzea v přírodě Rochus 
 

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

Jednání expertní skupiny v roce 2013 proběhlo dne 7. března. Členům byl představen Koncept 
revitalizace bývalého vojenského cvičiště Rochus a jednotlivé objekty první etapy výstavby 
muzea v přírodě. Komentovány a diskutovány byly podkladové materiály, které členové expertní 
skupiny obdrželi před jednáním. Společnost prezentovala etnografický výzkum lidového 
stavitelství v oblasti Uherskohradišťska a představila databázi lidového stavitelství, na které 
pracuje společně se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Z jednání byl zpracován zápis, 
který je uložen v archivu společnosti. 
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Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu muzea v přírodě Rochus v roce 2013: 
 
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 
 
Tajemník expertní skupiny: Mgr. Jan Káčer 

 
2.2 Sbírkotvorná činnost, evidence sbírkového fondu a fotoarchiv 
 
Na začátku roku byl zpracován soupis sbírkových předmětů k vybavení jednotlivých expozic 
prvních objektů Muzea v přírodě Rochus a na ně se zaměřila sbírkotvorná činnost, příp. také 
výroba replik předmětů, které se už z terénu nedají získat. 
 
Sbírkový fond společnosti byl v roce 2013 značně rozšířen. Od obce Drslavice společnost získala 
dvacet starých dřevěných školních lavic, od Tomáše Rocha ze Starého Města drobné vybavení 
z  kuchyně (mlýnek na kávu, skleněné a keramické nádoby, formy na pečení), z obytných 
místností (staré knihy, kropenku, krucifixy, trumpetu) a ze stolařské dílny (hoblíky, dláta, 
kladiva, palice). Od manželů Pavelčíkových z Vlčnova se podařilo odkoupit funkční kotel a darem 
několik krojových součástek. Manželé Mikulkovi z Bílovic společnosti darovali dva staré 
magnetofony, od Josefa Štefánka z Mařatic společnost získala hrabici, kosisko a váhu decimálku. 
Stanislav Hodonský z Ořechova společnosti nabídl k rozšíření sbírkového fondu troky, stolařské 
svěrky, pálenici, fukar, kotulu na vaření trnek a dřevěné necky. Od Michala Hábla z Míkovic 
společnost získala dvě funkční skleněné stahovací svítidla a truhlu na obilí, od Jiřího Severina 
několik drobných kuchyňských předmětů, stavebních prvků a obrazů. Marie Kaňovská z Mařatic 
společnosti darovala konev na postřik ovocných stromů, Anna Bereňová a Marie Kolková 
z Veletin chomout, lopaty na chleba a stavební materiál – kotovice. Na podzim bylo společnosti 
nabídnuto kompletní vybavení zemědělské usedlosti z Kunovic čp. 576 a stavební prvky, které 
společnost převzala darem. Část cennějších předmětů pak odkoupila. Josef Vilímek ze Sadů 
daroval společnosti ošatky, pasírovač na ovoce, síta a formy na pečení. 
 
Celkově bylo v roce 2013 získáno 211 sbírkových předmětů. 

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. Slovácké muzeum také 
pro společnost dodavatelsky zajišťuje konzervaci fondu. 

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

 
 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 

Na konci roku 2012 byly odsouhlaseny dotační projekty na výsadbu alejí, jejichž žádosti 
o podporu z OPŽP společnost podala již v polovině roku 2011. V lednu 2013 obdržela OPS 
registrační listy a zahájila přípravu realizace obou projektů. 

Popis projektů: 

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

Projekt řešil 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. 
Celkem bylo vysazeno 179 stromů na ploše cca 2 ha. 

„Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus“ 

Projekt řešil výsadbu aleje vzrostlých listnatých stromů v jarošovské části areálu podél stávající 
polní cesty vedoucí od Jarošova ke kapli sv. Rocha. Nepravidelně dvouřadá alej je tvořena 
původními druhy listnatých stromů (lípa, dub, javor). Celkem bylo vysazeno 100 stromů na 
ploše cca 1 ha. 

U projektu „Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa" bylo nutné provést dílčí změny 
projektu s ohledem na aktuální stav území a plánované záměry v místě realizace akce. Změny se 
týkaly především přesunu některých výsadeb do nově navržených míst. Z tohoto důvodu byla 
původní projektová dokumentace aktualizována a předložena Státnímu fondu životního 
prostředí České republiky (SFŽP), který dané změny schválil. 

Druhý projekt „Ochranná alej EVL Rochus“ zůstal v původní podobě, dílčí změny byly v projektu 
uplatněny až v průběhu realizace a SFŽP schváleny dodatečně. 

U obou projektů proběhla v první polovině roku příprava výběrových řízení na dodavatele akcí.  

Výsledky byly následující: 

Revitalizace zeleně - příroda za humny, 1. etapa 
dodavatel: Ing. Ladislava Nagyová, IČ: 65812131 
cena díla: 912.196,- Kč včetně DPH 
Smlouva s dodavatelem byla podepsána a místo realizace bylo předáno dne 26. 8. 2013 
Práce byly ukončeny a dílo předáno dne 29. 11. 2013. 
 
Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus 
dodavatel: Petr Vykrut – zahradní služby, IČ: 47165006 
cena díla: 542.151,- Kč včetně DPH 
Smlouva s dodavatelem byla podepsána a místo realizace bylo předáno dne 12. 8. 2013. 
Práce byly ukončeny a dílo předáno dne 18. 11. 2013.  

 

Podpora z OPŽP u obou projektů činí 90 %, zbylých 10 % je hrazeno společností Park Rochus, 
o.p.s., z daru Nadace Synot. 
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 Obr. č. 4: Část mařatické stromové aleje vysazené v roce 2013 

 

3.2 Regionální operační program Střední Morava 

Společnost po předložení Konceptu nazvaného Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus, 
jehož první dvě etapy dopracování proběhly na podzim 2012, pokračovala v roce 2013 v dalších 
etapách přípravy tohoto Konceptu a v jeho dopracování. Ve spolupráci se společností JVM-RPIC 
byla připravena III. etapa dopracování Konceptu a žádost o výjimku z obecných pravidel 
administrace Konceptu kvůli potřebě upravit trasu přístupové cesty ke kapli v její koncové části. 
Dne 3. 1. 2013 byla na pracoviště Úřadu regionální rady ve Zlíně v řádném termínu odevzdána 
III. etapa dopracování Konceptu. 

Následně byly ještě 8. 3. 2013 odevzdány podklady k poslední etapě dopracování Konceptu 
(doložení pozemků a zjištěných změn v Konceptu). Zástupci společnosti průběžně 
spolupracovali s příslušnými odbory města Uherské Hradiště na přípravě podmínek a projektů 
v areálu a při specifikaci technických parametrů projektů. 

Město Uherské Hradiště mělo v rámci Konceptu realizovat dotační projekt pod názvem „Veřejná 
infrastruktura Parku Rochus – rekonstrukce a výstavba komunikací a inženýrských sítí, terénní 
úpravy v prostoru muzea, vybudování amfiteátru s parkovou úpravou okolních ploch“. Celkové 
byly náklady tohoto projektu vyčísleny na 44,5 mil. Kč. Potřebné zdroje pro tento záměr 
vyčlenilo zastupitelstvo města v září 2012. 

Dalšími dotačními projekty uvažovanými v rámci Konceptu byly projekt č. 2 „Obslužná a správní 
infrastruktura Parku Rochus“ s celkovými náklady ve výši 14,5 mil. Kč (z toho požadovaná 
dotace z ROP měla činit 10,8 mil. Kč) a projekt č. 3 „Objekty expozice Muzea v přírodě Rochus“ 
s celkovým rozpočtem ve výši 12,4 mil. Kč (z toho požadovaná dotace z ROP měla činit 9,3 mil. 
Kč). Investorem projektů č. 2 a č. 3 měla být společnost Park Rochus, o.p.s. 
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Nedílnou součástí Konceptu a nutnou podmínkou, bez níž by nebylo možné Koncept realizovat, 
byla související soukromá investice. V uvedeném Konceptu se jednalo o projekt č. 4 „Mařatský 
dvůr“, který by měl být situován na začátku historické části Vinohradské ulice (u křižovatky 
s ulicí Družstevní). Jeho investorem (bez nároku na dotaci) měla být společnost Synot Real 
Estate, k. s. 

V únoru 2013 byli předkladatelé Konceptu seznámeni se zjištěními posudku zadaného Úřadem 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ohledně souladu Konceptu „Konverze 
bývalého vojenského cvičiště Rochus“ s pravidly Evropské unie pro oblast veřejné podpory. 
Podle tohoto posudku by navržené financování Konceptu mohlo naplňovat všechny znaky 
veřejné podpory ve smyslu článku 107, odstavce 1 Smlouvy o založení Evropské unie. Přitom 
projekt zakládající veřejnou podporu může obdržet dotaci ve výši pouze 40 % celkových 
způsobilých výdajů. Takové krácení poskytnuté dotace by realizaci Konceptu prakticky 
znemožnilo.  

Zároveň bylo sděleno, že jediným relevantním orgánem kompetentním v této věci rozhodnout, je 
Evropská komise. Po projednání situace s odborníkem na problematiku veřejné podpory JUDr. 
Michaelem Kinclem a následně i s ředitelem Úřadu regionální rady Ing. Ivanem Matulíkem 
starosta města Květoslav Tichavský požádal úřad o zahájení notifikace souladu Konceptu 
Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus s pravidly Evropské unie pro oblast veřejné 
podpory. Výsledek notifikace však do konce roku 2013 nebyl známý. 

Předkladatelé Konceptu, z důvodu nejasného termínu stanoviska Evropské komise, v průběhu 
druhé poloviny roku 2013 podnikli kroky k získání náhradních zdrojů na financování projektů. 
Náhradní varianta ale předpokládala přepracování projektů Konceptu v rámci schváleného 
finančního rámce a jejich předložení do aktuálních výzev Regionálního operačního programu 
Střední Morava pro fyzickou revitalizaci území a  veřejnou infrastrukturu a služby pro cestovní 
ruch. 

Ve spolupráci mezi Park Rochus, o.p.s., Odborem architektury, plánování a rozvoje města 
a společností JVM-RPIC byly připraveny projektové žádosti pro následující záměry: 

1. Revitalizace a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském 
Hradišti  - předkladatel město Uherské Hradiště 

2. Využití bývalého vojenského cvičiště Rochus v Uherském Hradišti pro kulturně-poznávací 
formy cestovního ruchu  – předkladatel město Uherské Hradiště 

3. Expozice lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus – předkladatel Park Rochus, o.p.s. 

Projekt č. 1 byl předložen v rámci výzvy č. 46 pro podoblast podpory Regionálního operačního 
programu 2.2.1 Fyzická revitalizace území dne 11. 10 2013. Individuální projekty č. 2. a č 3. byly 
předloženy v rámci výzvy č. 47 pro oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby pro 
cestovní ruch dne 25. 11. 2013. 

 
 
3.3 Ministerstvo kultury 
 
Společnost Park Rochus, o.p.s., v roce 2013 obdržela podporu z dotačního programu Podpora 
tradiční lidové kultury, kategorie A, pro rok 2013 na projekt Databáze 
ohrožených a reprezentativních památek lidové architektury – technické zaměření a dokumentace 
ohrožených staveb v terénu. Výzkum i soupis zaměřených objektů je uveden v kapitole 2.1.1 
Výzkum a dokumentace. 
 
Celkové výdaje projektu: 111.000,- Kč (z toho dotace Ministerstva kultury 30.000,- Kč) 
Realizace projektu probíhala v období od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013. 
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Pro rok 2014 byly bohužel v podmínkách uvedeného dotačního programu vyloučeny všechny 
projekty zaměřené na oblast lidového stavitelství a architektury. Jelikož se odborná činnost 
společnosti zaměřuje právě na tuto problematiku, žádost o podporu výzkumu v roce 2014 
nemohla být podána.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Vinný sklep v Uherském Hradišti – Mařaticích, Vinohradská 260, zaměřený v roce 2013 

 
3.4 Švýcarské fondy 

V průběhu roku 2013 společnost pokračovala v realizaci dvouletého projektu Společně 
k udržitelnému rozvoji podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem 
životního prostředí ČR. Realizace projektu započala v březnu 2012. 

Grant získalo město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností Park Rochus, o.p.s., která je 
oficiálním partnerem projektu a podílí se na realizaci dílčích aktivit. 

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 tak na financování podílí částkou 
162 tis. Kč. 

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. Společnost se svými činnostmi 
podílí na každé z nich. Jednotlivé aktivity byly v roce 2013 ze strany Park Rochus, o.p.s., 
naplňovány následovně: 
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1. Tvorba odborných dokumentů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje 

Součástí první aktivity je biomonitoring území parku zaměřený na významné skupiny 
rostlinných a živočišných druhů. Výsledky získané v roce 2013 jsou uvedeny v kapitole 1.2 
Monitoring biodiverzity.  

Další náplní této klíčové aktivity je pak inventarizace invazních rostlin v areálu parku, kterou 
provedli studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město pod odborným vedením svých 
pedagogů. V roce 2013 bylo provedeno opětovné terénní mapování, v závěru roku pak byla 
získaná data z obou let vyhodnocena v závěrečném dokumentu. 

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

V druhé polovině roku byl v Parku Rochus vybudován informační systém v podobě naučného 
okruhu, který návštěvníka provází areálem a zároveň mu poskytuje základní informace 
a zajímavosti týkající se tohoto území. Součástí informačního systému je také instalace velké 
informační tabule jako vstupního bodu u kříže. Dále byl vytvořen tištěný a audio průvodce 
a zahájena výroba videodokumentu o Parku Rochus.  

Součástí druhé klíčové aktivity je také vzdělávání a osvěta v rámci pilotního přístupu 
k udržitelnému využití území, realizovaná formou výukových programů a exkurzí, společně 
s vytvořením strategického dokumentu přinášející příklad dobré praxe. Ve druhé polovině roku 
2013 byly dokončeny pilotní běhy výukových programů a exkurzí a zpracována studie 
Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského 
Hradiště.  

Dále byla vytištěna orientační infomapa areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6: Pilotní běh výukového programu Z pole až na talíř 
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3. Osvětové aktivity k tematice životního prostředí a udržitelného rozvoje 

V rámci této aktivity byly řešeny propagačně osvětové předměty. V první polovině roku byla 
vyrobena trička s motivem představující Park Rochus jako živou učebnici. V závěru roku pak 
vzniklo pexeso prezentující především přírodní zajímavosti areálu. 

4. Plánování s veřejností a aktivní zapojení 

Čtvrtá aktivita je určena široké veřejnosti – jedná se o pořádání tematických akcí v Parku 
Rochus. Akce jsou zaměřeny především na propagaci a osvětu udržitelného využívání krajiny. 
V roce 2013 byly v rámci projektu uspořádány tři akce pro veřejnost. Stejně jako v předchozím 
roce se jednalo o Otevírání pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus a nově k nim přibylo také 
vánoční setkání – Štěpánské koledování ve stodole (více viz kapitola č. 4 Akce společnosti, 
přednášky, semináře). 

V průběhu roku 2013 vyhlásila společnost v projektu dvě výběrová řízení na dodavatele služeb 
související s projektem: 

VZ 1/2013 Multimediální prezentace Parku Rochus 

Dodavatel: DIRECT FILM, s.r.o. 
Předmět zakázky: Zpracování videodokumentu, webové prezentace a hlasového průvodce 
Parkem Rochus představující aktivity a dobrou praxi udržitelného hospodaření v přírodním 
a kulturně-historickém areálu Parku Rochus 

VZ 2/2013 Přírodní a rekreační areál Park Rochus: studie revitalizace vojenského cvičiště 
v kontextu udržitelného rozvoje 

Dodavatel: CI2, o.p.s. 
Předmět zakázky: Vyhotovení analytické části odborné studie zahrnující zpracování výsledků 
subprojektu a zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného 
rozvoje 
 
Dle pravidel projektu byly v průběhu roku 2013 zpracovány dvě průběžné zprávy, které byly 
schváleny Ministerstvem životního prostředí. 

 
3.5 Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska 
 
V druhé polovině roku společnost očekávala vyhlášení výzvy z Fondu pro nestátní neziskové 
organizace Evropského hospodářského prostoru a Norska. Celková alokace finančních 
prostředků měla činit 209 milionů korun. Pro neziskové organizace v oblasti životního prostředí 
a ochrany klimatu mělo být z rozhodnutí donora určeno 41 milionů korun. Vyhlášení výzvy však 
bylo v závěru roku posunuto až na první čtvrtletí roku 2014. 
 
3.6 Dotační projekty Zlínského kraje 
 
V prvním čtvrtletí roku společnost připravovala podání žádosti o dotaci z Fondu kultury 
Zlínského kraje na předprojektovou a projektovou dokumentaci, restaurování a stavební obnovu 
historické sušírny ovoce z obce Zlámanec. Podmínkou pro získání dotace na stavební obnovu 
objektu je vlastnictví dotčené nemovitosti. Společnost se pokusila majitele sušírny opakovaně 
kontaktovat a i přes jeho původní příslib k uzavření darovací smlouvy ani k fyzickému předání 
stavby sušírny nedošlo. Žádost o dotaci z tohoto důvodu nakonec nebyla podána. 
. 
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Obr. č. 7: Žehnání kříže 

4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

V průběhu roku 2013 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. 

Akce v Parku Rochus: 

První program pro veřejnost, který v Parku Rochus v roce 2013 proběhl, se konal v sobotu 23. 3. 
2013 pod názvem Od fašanku do Velikonoc. Představil lidové tradice od konce zimy do začátku 
jara. K vidění byly ukázky tradičních řemeslných prací – košíkářské výrobky s ukázkou pletení 
velikonočních žil, které si mohli návštěvníci vyzkoušet, nebo mohli přihlížet tesání dřevěného 
kříže z dubového kmene. K ochutnání byla domácí zabijačka a ukázky přípravy tzv. božích 
milostí. Pro nejmenší byly připraveny tematické aktivity ve stodole (poznávání předmětů 
vztahující se k období masopustu, půstu a Velikonoc, související výtvarná dílna). Za stodolou se 
odehrávaly závody s trakařem a bylo možné si vyzkoušet složit nebo naopak rozložit žebřinový 
vůz. Doprovodný program zajistil folklorní soubor Kunovjan, který předvedl mečové tance 
a šlahačku za doprovodu muzikantů ze staroměstské Doliny. 

V sobotu 4. 5. 2013 proběhl třetí ročník Otevírání pastvin na Rochusu, který symbolicky zahájil 
pasteveckou sezonu v areálu. Doprovodný program byl tematicky zaměřený právě 
na pastevectví. Návštěvníci si mohli vyzkoušet krok po kroku zpracování ovčí vlny, tradičně 
nechyběla ukázka výroby domácího sýru. Pro děti pak bylo ve spolupráci s Přírodovědným 
centrem TRNKA a Centrem ekologické výchovy ŽABKA připraveno množství her a úkolů včetně 
výtvarné dílny. Součástí akce byl prodej tradičních regionálních produktů (domácích povidel, 
tvarohu, sýru, másla, medu, medoviny a koláčů). Vyvrcholením celé akce pak bylo vystoupení 
pana Molka s jeho ovčáckými psy nahánějícími stádo ovcí a koz.  

V neděli 18. 8. 2013 proběhlo v Parku Rochus 
žehnání dřevěného vyřezávaného kříže. 
Liturgický akt, který byl součástí jarošovské poutě 
u kaple svatého Rocha, se uskutečnil před poutní 
mší na prostranství pod sadem starých ovocných 
odrůd. Obřad zahájil mužský sbor z Kunovic 
duchovní písní. Přítomné pak přivítal děkan 
a uherskohradišťský farář R. D. Mgr. Jan Turko, 
který nový dubový kříž posvětil. Poté následovala 
tradiční mše svatá u kaple sv. Rocha, po jejím 
skončení zazpívaly v programovém bloku mužské 
a ženské sbory. Po mši byl pro návštěvníky poutě 
připraven u stodoly doprovodný program 
s tematikou k svátku sv. Rocha, bramborové 
speciality, loutkové divadlo a prohlídka sadu 
starých ovocných odrůd. 

V sobotu 26. 10. 2013 se uskutečnil čtvrtý ročník 
akce Stromy pro Rochus. V rámci akce již tradičně 
proběhla výsadba několika stromů s veřejností. 
Tentokrát šlo o pět jabloní, které byly vysazeny 
jako součást ovocné aleje podél Stezky pokladnic 
Slovácka. Doprovodný program akce se zaměřil 
převážně na zpracování podzimního ovoce. 
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Největší atrakcí byla příprava jablečného moštu. Součástí programu byla také malá výstava 
starých odrůd jabloní, kterou připravila spolupracovnice společnosti paní Hana Možíšková, nebo 
ukázka léčivých dřevin, jejichž účinky mohli návštěvníci konzultovat s paní Boženou Pařízkovou, 
která se přírodnímu léčitelství dlouhodobě věnuje. Po celou dobu akce probíhala také ukázka 
dravců ze Záchranné stanice Hošťálková. 

Na druhý svátek vánoční 26. 12. 2013 se u stodoly v Parku Rochus konal druhý ročník vánočního 
setkání s názvem Štěpánské koledování ve stodole s hudeckou sestavou cimbálové muziky 
Burčáci s primášem Františkem Ilíkem. Tuto akci Park Rochus, o.p.s., připravuje ve spolupráci se 
Společností přátel slivovice České republiky, proto zde nechyběly ani vzorky ovocných destilátů. 

 

Ostatní akce: 

Dne 18. 2. 2013 proběhla přednáška Mgr. Michaely Petříkové pro žáky první až třetí třídy 
Základní školy UNESCO. Přednáška děti zábavnou interaktivní formou seznámila s historií i se 
současnými zajímavosti Parku Rochus. 

Společnost se aktivně zapojila do oslav Dne Země, které se konaly v areálu EKOLAND Rec 
Group, s.r.o., ve Starém Městě 19. a 20. 4. 2013. Pracovníci Park Rochus, o.p.s., zajistili jedno ze 
stanovišť se zábavnými a naučnými aktivitami pro mladé účastníky akce. 22. 4. 2013 společnost 
prezentovala svou činnost na EKOJARMARKU zdravého životního stylu na Masarykově nám. 
v Uherském Hradišti. 

Dne 2. 5. 2013 zasadili symbolicky představitelé města Uherské Hradiště a města Mayen 
v Parku Rochus společně strom do aleje jeřábů. Zástupcům partnerského města byl přitom 
projekt regenerace bývalého vojenského cvičiště podrobně představen. 

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 proběhla v Přednáškovém centru Slováckého muzea přednáška PhDr. Jana 
Součka pod názvem Od myšlenky k realizaci expozice Muzea vesnice jihovýchodní Moravy 
ve Strážnici. Akce se uskutečnila ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. 

7. – 8. 9. 2013 na Slavnostech vína a otevřených památek v rámci tzv. Mařackého dvora ve 
Vinohradské ulici společnost připravila pro děti aktivity spojené s poznáváním ovoce 
a ovocných stromů. 

3. - 6. 10. 2013 Park Rochus, o.p.s., spolupracovala s paní Hanou Možíškovou na expozici 
starých ovocných odrůd v rámci výstavy Flora Olomouc. Expozice obsahovala informace 
o Parku Rochus, především o sadu starých ovocných odrůd. 

Na základě dohody s děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně prof. PhDr. Ivo Bartečkem, CSc., připravil ředitel Park Rochus, o.p.s., pro studenty fakulty 
odbornou přednášku věnovanou regeneraci bývalého vojenského cvičiště a konkrétním 
projektům v Parku Rochus. Přednáška se uskutečnila 9. 10. 2013. 

18. 10. 2013 proběhla v komorním sále Reduty výstava ovoce. Akce se konala u příležitosti Dne 
stromů a byla součástí osvětové kampaně občanského sdružení Líska Stromy a my. Celkově bylo 
připraveno 100 vzorků ovoce, ochutnávka povidel, moštů a sýrů, kolekce čerstvých bylin 
a ukázka suchých vazeb školy Mesit. Odbornou garanci nad výstavou zajišťovala Hana 
Možíšková členka Českého zahrádkářského svazu Uherské Hradiště. Akce byla podpořena 
z Fondu životního prostředí Města Uherské Hradiště. 

 



Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2013 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Výstava ovoce v Redutě 

 

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 proběhla v Přednáškovém centru Slováckého muzea přednáška PhDr. 
Lubomíra Procházky, CSc., Etnologické studium lidového stavitelství na území středních Čech. 
Akce byla připravena ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. 

        

Samostatné prezentace projektu Park Rochus: 

 Společné jednání se zástupci Mysliveckého sdružení Rochus Jarošov a se starostou města 
Uherské Hradiště Květoslavem Tichavským, 28. 1. 2013 Městský úřad Uherské Hradiště 

 Komise pro životní prostředí, 11. 2. 2013, Městský úřad Uherské Hradiště 

 Diskusní fórum s občany Mařatic, 14. 5. 2013, Kulturní dům Mařatice 

 Komise cestovního ruchu a prezentace města, 29. 5. 2013, Vinohradská ulice a Park 
Rochus  

 X. Krajský veletrh programů a aktivit EVVO, 27. 9. 2013, ZOO Zlín Lešná 

 Komise pro životní prostředí, 4. 11. 2013, Městský úřad Uherské Hradiště 

  

Prohlídky v areálu, výukové programy, exkurze 

V rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji (viz kapitola č. 3 Granty a dotační projekty) 
pokračovala příprava manuálů tří výukových programů a tří exkurzí včetně jejich ověření 
v terénu s cílovými skupinami. 
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Dne 15. 4. 2013 byl pro I. stupeň ZŠ Čtyřlístek realizován výukový program Vítání jara, který 
proběhl také v rámci kampaně občanského sdružení Líska Ptáci, žijí tady s námi. Cílem programu 
bylo děti zábavnou formou seznámit s ději v přírodě, které jsou typické pro jarní období. 
Pozornost byla věnována především migraci ptáků a jejich hnízdění. U příležitosti konání 
programu bylo do parku umístěno několik ptačích budek. 

Pro I. stupeň ZŠ Jarošov proběhl 9. 5. 2013 u stodoly výukový program Návraty k tradici - jaro na 
statku. Cílem programu bylo zábavnou interaktivní formou žáky seznámit s činnostmi, které se 
vykonávají na statku v jarním období a přiblížit jim tak tradiční způsoby hospodaření v krajině 
a jejich význam pro životní prostředí. Žáci si společně vysadili brambory a vyzkoušeli výrobu 
nepálených cihel, součástí programu byl také výklad k jarnímu období v sadu starých odrůd. 

Pro I. stupeň ZŠ Jarošov byl 3. 10. 2013 v návaznosti na jarní program připraven další naučný 
pořad u stodoly a v sadu starých ovocných odrůd pod názvem Návraty k tradici - podzim na 
Slovácku. Program byl opět rozdělen do tří praktických okruhů. První byl věnován zpracování 
hlíny, druhý probíhal v sadu starých ovocných odrůd a měl přírodovědné zaměření, třetí část 
programu se soustředila na tradiční zemědělské praktiky při sklizni úrody. 

 

Uskutečněné základní prohlídky Parkem Rochus: 

 22. 4. 2013 - ZŠ Červená cesta, Kunovice 

 30. 4. 2013 - Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati 

 22. 5. 2013 - ZŠ ČTYŘLÍSTEK, Uherské Hradiště 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Žáci ZŠ Jarošov na výukovém programu v Parku Rochus  
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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. Na počátku roku proběhla komunikační kampaň v podobě šestidílného seriálu o Parku 
Rochus v týdeníku DOBRÝ DEN s Kurýrem. 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): 

 Důležitým pilířem je péče o území NATURA 2000 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 7. 1. 2013, č. 2/2013, první díl seriálu o Parku Rochus 

 Vysadíme několik stovek stromů 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 21. 1. 2013, č. 3/2013, druhý díl seriálu o Parku Rochus 

 Projekt Parku Rochus získal ocenění 
Televize Slovácko, 25. 1. 2013; 4. min. 47. sek., reportáž o prestižním ocenění Asociace 
pro urbanismus a územní plánování za rok 2012 

 Duchovní odkaz kaple sv. Rocha 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 28. 1. 2013, č. 4/2013, třetí díl seriálu o Parku Rochus 

 Muzeum zachrání tradiční slováckou architekturu 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 4. 2. 2013, č. 5/2013, čtvrtý díl seriálu o Parku Rochus 

 Akce na nás přenesou odkaz minulých generací 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 11. 2. 2013, č. 6/2013, pátý díl seriálu o Parku Rochus 

 Projděte se po naučné stezce 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 18. 2. 2013, č. 7/2013, šestý díl seriálu o Parku Rochus 

 Jaro klepe na vrátka 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 25. 3. 2013, č. 12/2013, článek o akci Od fašanku do Velikonoc 

 V Parku Rochus představili zvyky od fašanku po Velikonoce 
Televize Slovácko, 27. 3. 2013; 2. min. 6. sek., reportáž k akci Od fašanku do Velikonoc 

 Na Rochusu slavili čas od fašanku až do Velikonoc 
SLOVÁCKÝ DENÍK, 24. 3. 2013, článek o akci Od fašanku do Velikonoc 

 Děti ze školy zaplavily Rochus 
5 + 2 dny, 25. 4. 2013, článek o zahájení výukových programů pro školy v Parku Rochus 

 Park Rochus zve na otevření pastvin 
MF DNES, 3. 5. 2013, pozvánka na akci Otevírání pastvin na Rochusu 

 Park Rochus se symbolicky otevřel veřejnosti, zájem byl velký 
SLOVÁCKÝ DENÍK, 4. 5. 2013, článek o třetím ročníku Otevírání pastvin na Rochusu 

 O otevřený Park Rochus byl velký zájem 
MF DNES, 6. 5. 2013, článek o třetím ročníku Otevírání pastvin na Rochusu 

 Ekologické sekačky vyrazily 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 7. 5. 2013, č. 18/2013, článek o třetím ročníku Otevírání pastvin 
na Rochusu 

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/park-rochus-se-symbolicky-otevrel-verejnosti-zajem-byl-velky-20130504.html
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/park-rochus-se-symbolicky-otevrel-verejnosti-zajem-byl-velky-20130504.html
http://www.idobryden.cz/spolecnost/ekologicke-sekacky-vyrazily/687eddec-b587-11e2-907d-5254003d369b/highlightSearch=rochus/
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 Park Rochus zval na otevírání pastvin 
Televize Slovácko, 8. 5. 2013; 2. min. 58. sek., reportáž o třetím ročníku Otevírání pastvin 
na Rochusu 

 Park Rochus začal se školními programy 
Televize Slovácko, 10. 5. 2013; 7. min. 07. sek., reportáž o nových výukových programech 
pro školy v Parku Rochus 

 Park Rochus se symbolicky otevřel veřejnosti, zájem byl velký 
EnviWeb, 12. 5. 2013, článek o třetím ročníku Otevírání pastvin na Rochusu a o záměrech 
v areálu 

 Na Rochusu vztyčili vyřezávaný kříž s Kristem 
Slovácký deník, 20. 8. 2013, reportáž o svěcení kříže 
 

 Šestimetrový kříž na Rochusu posvětil farář 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 20. 8. 2013, článek o výrobě a svěcení kříže 
 

 Jarošovská pouť a svěcení kříže, který nově otevírá Park Rochus 
Televize Slovácko, 21. 8 2013,2 min. 47 sek., reportáž o svěcení nového kříže 
 

 Park Rochus vystaví ovoce 
5 + 2 dny, 17. 10. 2013, článek o připravované výstavě ovoce 
 

 Město slavilo den stromů 
Televize Slovácko, 18. 10. 2013; 2. min.,  reportáž o výstavě ovoce 
 

 Stromy na Rochusu 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 29. 10. 2013, č. 43/2013, článek o akci Stromy pro Rochus 
 

 V Parku Rochus přibyly stromy 
Televize Slovácko, 30. 10. 2013; 2. min. 18. sek., reportáž o akci Stromy pro Rochus 

 Staré historické odrůdy Uherskohradišťska putovaly napříč celou Českou 
republikou 
SLOVÁCKÝ DENÍK, 23. 11. 2013, článek o putování starých odrůd Uherskohradišťska 
napříč ČR na 4 akcích (12. mezinárodní pomologický seminář v Hradci Králové, výstava 
Flora Olomouc, akci Výstav ovoce v Uh. Hradišti a akce Stromy pro Rochus v Parku 
Rochus) 
 

 Zlín plánuje víc investovat. Opozice říká, že je to málo 
MF DNES, 7. 12. 2013, podčlánek Další města rozpočty zatím ladí: článek kde mj. 
místostarosta Evžen Uher zdůvodňuje vysoký rozpočtový schodek Města Uherské 
Hradiště, který je způsoben i tím, že se koncept revitalizace Parku Rochus zpomalil na 
prověřování poskytnutí dotace ze strany Bruselu 

 Slovácký skanzen na Rochusu vyroste za dva roky. Pokud dá Brusel peníze. 
iDNES.cz, 11. 12. 2013, článek o notifikaci žádosti v Bruselu týkající se projektu muzea 
v přírodě a charakteristika tohoto projektu 

 Štěpánské koledování na Rochusu 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 31. 12. 2013, článek o průběhu akce Štěpánské koledování 
u stodoly 

http://www.youtube.com/watch?v=512LSqxs8iQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=512LSqxs8iQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=512LSqxs8iQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XeEvRZVzPyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XeEvRZVzPyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XeEvRZVzPyA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XeEvRZVzPyA
http://www.idobryden.cz/spolecnost/ekologicke-sekacky-vyrazily/687eddec-b587-11e2-907d-5254003d369b/highlightSearch=rochus/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XeEvRZVzPyA
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5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

Tiskoviny a propagační předměty byly v roce 2013 řešeny v rámci projektu Společně 
k udržitelnému rozvoji (viz kapitola č. 3 Granty a dotační projekty). V první polovině roku byly 
vyrobeny trička s motivem představující Park Rochus jako živou učebnici. V závěru roku pak 
vzniklo pexeso prezentující především přírodní zajímavosti areálu. Byl dokončen tištěný 
průvodce Parkem Rochus, který navazuje na naučný okruh - informační systém umístěný přímo 
v areálu. Trasa okruhu vede kolem sadu starých odrůd, stodoly z Břestku, kaple sv. Rocha, 
prochází centrální částí kolem sadu oskeruší a vrací se zpět k sadu starých odrůd. Celkem je na 
trase okruhu umístěno 10 zastavení informujících návštěvníka o historii, realizovaných 
i  budoucích záměrech a přírodních zajímavostech areálu. Spolu s naučným okruhem byla 
v Parku Rochus instalována také nová vstupní tabule na prostranství u dřevěného kříže pod 
sadem starých odrůd. Jak již bylo uvedeno výše, realizace naučného okruhu i vstupní tabule 
proběhla v rámci projektu Společně k udržitelnému rozvoji. 

 

Obr. č. 10: Jeden z panelů naučného okruhu Parkem Rochus 

 

Webové stránky a elektronická média  

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

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. Společnost má možnost se zapojovat do společných projektů. 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). 

Dne 21. 3. 2013 uspořádala společnost v přednáškovém sále Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti setkání středisek ekologické výchovy Zlínského kraje. Společnost představila svou 
činnost a realizované i probíhající projekty v areálu Parku Rochus. Zástupci společnosti se 
zúčastnili dvou členských schůzí sdružení, které proběhly 4. 4. a 13. 12. 2013. 

V průběhu roku probíhaly pod záštitou Lísky a ve spolupráci s členskými organizacemi čtyři 
osvětové kampaně: 

 Ptáci - žijí tady s námi 

 Přírodní zahrada - zahrada pod našimi okny 

 Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené 

 Stromy a my 

Společnost Park Rochus se aktivně zapojila do kampaně Ptáci, žijí tady s námi a byla odborným 
garantem kampaně Stromy a my, která probíhala od 29. 9. do 26. 10. 2013. Cílem kampaně bylo 
podnítit zájem o stromy a vysvětlit a zdůraznit jejich význam jak ve volné přírodě, tak ve 
městech. Na organizaci jednotlivých akcí této kampaně se podílelo 15 organizací. Společnost 
Park Rochus uspořádala v rámci kampaně dvě akce - výstavu ovoce v komorním sále Reduty 
a terénní akci Stromy pro Rochus (viz kapitola č. 4). V roli odborného garanta pak zajišťovala 
administrativu především přípravné fáze a vyhodnocení celé kampaně. Osvětové kampaně byly 
realizovány v rámci blokového grantu ze Švýcarských fondů pro nestátní neziskové organizace.  

 
Další aktivitou, která probíhala pod záštitou Lísky a do které se společnost Park Rochus zapojila, 
byl projekt Cesty za poklady ve Zlínském kraji. Cílem bylo podpořit ekoturistiku a aktivní pobyt 
v přírodě s využitím geocaschingu. Na projektu se podílelo pět členských organizací Lísky, 
z nichž každá umístila tzv. keš na jimi vybraném místě a upořádala dvě exkurze do těchto 
zajímavých lokalit. V Parku Rochus proběhly exkurze 25. 9. 2013 se studenty Střední odborné 
školy a Gymnázia Staré Město a 26. 10. 2013 pro veřejnost v podobě tzv. keškařského eventu. 
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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 21. května 2013 na Krajském Úřadě Zlínského kraje. Titul 
byl oceněným mistrům předán 19. září 2013 v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. 

 

6.3 Český svaz muzeí v přírodě 

Dne 24. 1. 2013 se společnost stala přidruženým členem Českého svazu muzeí v přírodě. Sídlem 
svazu je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je v souladu s rozhodnutím 
Ministerstva kultury České republiky také centrálním odborným a metodickým pracovištěm. 

Cílem činnosti Českého svazu muzeí v přírodě je: 

 hájit zájmy a specifické potřeby muzeí v přírodě, 
 vzájemná spolupráce v řešení výzkumných, provozních a prezentačních úkolů, 
 prezentovat muzea v přírodě jako specifickou destinací cestovního ruchu, 
 hledání vhodných forem provozu, které by umožnily činnosti jak vzdělávacího tak 

i komerčního charakteru, 
 zvyšování odborné úrovně muzeí v přírodě především v oblasti péče o lidovou architekturu 

(rekonstrukce, konzervace) a zachování tradičních řemeslných postupů, 
 těsná spolupráce s muzei v přírodě v zahraničí a s nadnárodními institucemi, jako je ICOM, 

AEOM, AIMA a další, 
 spolupráce s Asociací muzeí a galerií a Národním památkovým ústavem, 
 prosazování zájmů o uchování a prezentaci lidové architektury ve státní správě 

a samosprávě, 
 spolupracovat s muzei zřizovanými různými subjekty a poskytnout jim odbornou 

a metodickou pomoc, 
 plně využít odborného potenciálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

k provádění metodické a poradenské činnosti pro muzea v přírodě, 
 využít muzeí v přírodě k prezentaci hmotných i nehmotných prvků lidové kultury 

(hudebního, tanečního, slovesného folkloru, stejně jako obyčejů a zvyků), způsobů obživy 
a tradičních zemědělských postupů, tradičních řemesel, technologických postupů a dalších 
druhů lidové umělecké tvorby, archeologických a historických výzkumů. 

 
Ředitel společnosti se na jednání Valné hromady stal členem pracovní skupiny pro přípravu 
akčního plánu činnosti svazu. Jednání této skupiny se uskutečnilo 28. 6. 2013 ve Strážnici. 
 
Jan Blahůšek a Jan Káčer se ve dnech 9. – 10. 7. 2013 zúčastnili odborného workshopu Použití 
hlíny ve venkovském stavitelství, který se pod hlavičkou svazu konal v Muzeu vesnice 
jihovýchodní Moravy ve Strážnici. 
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6.4 Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) 

Ředitel společnosti se ve dnech 27. 8. až 1. 9. 2013 zúčastnil konference Asociace evropských 
muzeí v přírodě (AEOM). První část jednání se uskutečnila ve Freilichtmuseum Glentleiten, 
v pátek 30. 8. 2013 bylo jednání konference přesunuto do města Bad Windsheim, v němž sídlí 
Fränkisches Freilandmuseum. Obě muzea v přírodě leží v Německu, ve spolkové zemi Bavorsko. 
Hlavním tématem konference byl dům jako exponát a jeho role ve výzkumu a vzdělávání. 
Konference byla organizována po tematických blocích, diskuse probíhala v menších pracovních 
skupinách a následně byly závěry prezentovány na plénu. Součástí konference a zasedání členů 
AEOM byly i komentované prohlídky obou pořádajících muzeí v přírodě. Z konference bude 
vydán samostatný sborník příspěvků. K dispozici byly sborníky z předešlých dvou ročníků, které 
byly získány pro odbornou knihovnu společnosti.  

Jednou z podmínek přihlášky ke členství v AEOM je účast na minimálně dvou po sobě jdoucích 
konferencích. Z hlediska odborného směřování Muzea v přírodě Rochus by se měla společnost 
po splnění podmínek o toto členství ucházet a využívat kontakty na obdobně zaměřená muzea 
v přírodě včetně zkušeností, která tato muzea mají. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 11: Exteriér Freilichtmuseum Glentleiten 

 
6.5 Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi 

Ředitel Jan Blahůšek je členem Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, která je poradním 
orgánem ministra kultury. V červnu a v listopadu 2013 se na Ministerstvu kultury zúčastnil 
jednání této rady. 

Společnost Park Rochus, o.p.s., je od roku 2012 členem Společnosti přátel slivovice České 
republiky, ředitel Jan Blahůšek je členem představenstva. 
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7. LIDSKÉ ZDROJE 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti v roce 2013 byl 3,4. 
 

Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2013: 

 

Ředitel 

 

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

Projektový a provozní 
manažer 

 

Mgr. Ing. Petr Pavelčík Úvazek 1,0 do 31. 7. 2013 

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

Mgr. Michaela Petříková Úvazek 1,0 do 12. 11. 2013 

Od 13. 11. 2013 mateřská dovolená 

 

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

 

Jitka Hubíková Úvazek 1,0 od 12. 8. 2013 

 

Kurátor mobiliárních 
a sbírkových fondů 
oboru etnografie 

 

Mgr. Jan Káčer Úvazek 0,6  

 

 

8. ZMĚNA ZAKLÁDCÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI A ZMĚNY V REJSTŘÍKU 
OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ 

V roce 2013 nebyla provedena žádná změna zakládací smlouvy společnosti. 

V rejstříku obecně prospěšných společností byly dle potřeby aktualizovány údaje týkající se 
členů správní rady a dozorčí rady. Po schválení usnesením správní rady byla do sbírky listin 
zaslána výroční zpráva společnosti za rok 2012.  
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2013 

 

 ROZVAHA K 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

 

 
 

Stav k prvnímu 
dni 

účetního období 

Stav k poslednímu 
dni účetního období 

 
AKTIVA 
 
A. Dlouhodobý majetek celkem 3 003 3 257 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 
1 265 1 471 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 

2 851 3 344 

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem 

  

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

-1 113 -1 558 

B. Krátkodobý majetek celkem 2 124 1 879 
I. Zásoby celkem 16 9 
II. Pohledávky celkem 49 6 
III. Krátkodobý finanční majetek 

celkem 
2 045 481 

IV. Jiná aktiva celkem 14 1 383 
  

Aktiva celkem 
 

 
5 127 

 
5 136 

 
PASIVA 
 
A. Vlastní zdroje celkem 4 589 3 487 
I. Jmění celkem 4 589 3 487 
II. Výsledek hospodaření celkem    
B. Cizí zdroje celkem 538 1 649 
I. Rezervy celkem   
II. Dlouhodobé závazky celkem  38  
III. Krátkodobé závazky celkem 500 1 642 
IV. Jiná pasiva celkem  7 

 
Pasiva celkem 
 

 
5 127 

 
5 136 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

 

 

 

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2013 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2013. 

  

Č.

ř.

A. Náklady 1

Spotřebované nákupy celkem 2 177

Služby celkem 3 1 143

Osobní náklady celkem 4 1 727

Daně a poplatky celkem 5 2

Ostatní náklady celkem 6 20

7 445

Poskytnuté příspěvky celkem 8 3

Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 3 517

B. Výnosy 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 55

13

Aktivace celkem 14 3

Ostatní výnosy celkem 15 137

16

Přijaté příspěvky celkem 17 2 040

Provozní dotace celkem 18 1 282

Výnosy celkem 19 3 517

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21

2 040VI.

1 282VII.

3 517

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a

opravných položek celkem

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a

opravných položek celkem

Změna stavu vnitroorganizačních zásob

celkem

II.

3III.

137IV.

V.

3VII.

VIII.

3 517

55I.

2IV.

20V.

445VI.

Označení

177I.

1 143II.

1 727III.

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

Hospodářská
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013  

 

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

Společnost pořídila následující dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: 

Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě           206 tis. Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě           619 tis. Kč 
Nákup tohoto majetku byl financován především z finančních darů Nadace SYNOT 
 
Nezařazený dlouhodobý hmotný majetek přeúčtovaný do provozních nákladů      126 tis. Kč 
 
Oprávky k dlouhodobému majetku byly v hodnotě          445 tis. Kč 
 

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

Vlastní jmění            3 227 tis. Kč 
Fondy                260 tis. Kč 
Krátkodobé závazky                1 642 tis. Kč 
- z toho závazky k dodavatelům         1.509 tis. Kč 
- z toho závazky k zaměstnancům               88 tis. Kč 
 
Závazky k dodavatelům byly tvořeny zejména neuhrazenými fakturami, které byly vystaveny za 
výstavby ochranných alejí realizovaných v rámci projektů OPŽP . 
 

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

Náklady 

Náklady na plnění obecně prospěšných činností:       3 105 tis. Kč 

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti:               412 tis. Kč 

Náklady na plnění doplňkových činností:                                      0 Kč 

Náklady celkem:                      3 517 tis. Kč 

Z toho nejvýznamnější položky jsou: 
- osobní náklady na zaměstnance          1 727 tis. Kč 

z toho náklady na odměnu ředitele organizace (mzdové náklady a pojistné  
hrazené zaměstnavatelem)              742 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)                           940 tis. Kč 
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku             445 tis. Kč 
 z toho jednorázové odpisy drobného hmotného a nehmotného majetku       320 tis. Kč 
- opravy a udržování                   167 tis. Kč 
 z toho udržování areálu Parku Rochus              161 tis. Kč 
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Výnosy 

Nejvýznamnějšími položkami jsou: 
 
Přijaté příspěvky (dary) od Nadace SYNOT      2 040 tis. Kč 
 
Provozní dotace          1 282 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště             854 tis. Kč 

- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí            398 tis. Kč 

- z toho provozní dotace Ministerstva kultury                                              30 tis. Kč 

 
Tržby z prodeje služeb (dobrovolné vstupné na akcích pro veřejnost,  
přednášky a prezentace)                        49 tis. Kč 
 

Výnosy celkem:           3 517 tis. Kč 

 

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

Vlastní jmění 

Vlastní jmění společnosti je k 31. 12. 2013 v celkové výši 3 227 tis. Kč a je tvořeno přijatými 
dotacemi, dary a finančními dary, které byly zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného 
a  hmotného majetku.   
         
Počáteční stav vlastního jmění byl k 1. 1. 2013 ve výši 3007 tis. Kč. Na účet vlastního jmění byla 
zaúčtována částka ve výši 481 tis. Kč, která byla tvořena dary a finančními dary, které byly 
zdrojem pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

Účet základního jmění byl v průběhu účetního období ponížen o odpisy dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku, který byl financován z přijatých dotací, darů a finančních 
darů. Tyto odpisy byly v roce 2013 v celkové výši 136 tis. Kč.  

Účet základního jmění byl dále ponížen o částku 126 tis. Kč, kterou tvoří provozní náklady na 
projekty výsadby ochranných alejí v areálu Parku Rochus. Tyto náklady byly v minulých letech 
zaúčtovány na účet pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Fondy 

Nejvýznamnější část fondů tvoří nevyčerpaná část dotace na sub-projekt Společně 
k udržitelnému rozvoji. Od Ministerstva životního prostředí byla v roce 2013 na tento projekt 
obdržena dotace ve výši 460 tis. Kč.  Část této dotace ve výši 221 tis. Kč, která bude využita na 
úhradu nákladů roku 2014, je zúčtována na účet fondů a je součástí jejich konečného zůstatku. 

Dále tvoří fondy finanční dar od Nadace SYNOT, který byl v roce 2013 přijat v celkové výši 1 mil. 
Kč. Část tohoto daru ve výši 38 tis. Kč, která bude využita na úhradu provozních nákladů 
a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2014, je zúčtována na účet fondů a je součástí 
jejich konečného zůstatku. 
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Počáteční stav fondů v částce 1 582 tis. Kč byl tvořen darem Nadace SYNOT obdrženým v roce 
2012 ve výši 1 423 tis. Kč a dotací Ministerstva životního prostředí obdrženou v roce 2012 ve 
výši 160 tis. Kč. Jelikož byly tyto zbylé části daru a dotace roku 2012 využity na úhradu 
provozních nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2013, byly v roce 2013 
fondy o tuto částku 1 582 tis. Kč poníženy.  

Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2013 byl ve výši 260 tis. Kč. 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2013 

Společnost Park Rochus, o.p.s., vykázala za rok 2013 hospodářský výsledek (zisk) nula.  

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, vytváří podklady a odborné studie. První ucelená část koncepce muzea v přírodě byla 
v roce 2013 ukončena a účetně zařazena do užívání. 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. 2013 v celkové výši 1 642 tis. Kč jsou tvořeny 
zejména:  

 závazky z titulu realizace výsadby alejí v areálu Parku Rochus (faktury se splatností 

v roce 2014) 

 závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního zabezpečení 

a  finančnímu úřadu z titulu zaúčtovaných mezd za období prosinec 2013. 

 

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 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 2013 auditorem.  Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353) 
vydaném dne 20. 5. 2014 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 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Zpráva nezávislého auditora je 
uložena v archivu společnosti. 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

SPRÁVNÍ RADA 

 

Květoslav Tichavský 
 
 
 
 
 
 

 
předseda správní rady – starosta města Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den vzniku funkce: 6. září 2010 
den zániku členství: 20. srpna 2013 
den zániku funkce: 20. srpna 2013 
den vzniku členství: 13. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 
 

 
Ing. Michal Dvouletý 

 
místopředseda správní rady – výkonný ředitel vydavatelství 
a předseda představenstva DOBRÝ DEN S KURÝREM, a. s. 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den vzniku funkce: 6. září 2010 
den zániku členství: 20. srpna 2013 
den zániku funkce: 20. srpna 2013 
den vzniku členství: 21. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 
 

 
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: 18. června 2012 
 

 
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 
den zániku členství: 20. srpna 2013 
den vzniku členství: 13. srpna 2013 
 

 
Mgr. Přemysl Janík 

 
člen správní rady, právník společnosti SYNOT W, a. s. 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den zániku členství: 20. srpna 2013 
den vzniku členství: 21. srpna 2013 
 

 
Irena Stodoláková 
 

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

 
Ing. Jaroslav Zemánek 

 
člen správní rady, projekční a inženýrská činnost ve výstavbě  
den vzniku členství: 18. června 2012 
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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., má devět členů. V jejím čele stojí předseda. 
 
Správní rada jednala v průběhu roku 2013 v těchto termínech: 8. února 2013 (elektronické 
hlasování), 20. března 2013, 18. dubna 2013 (elektronické hlasování), 5. června 2013, 
12. července 2013 (elektronické hlasování), 1. srpna 2013 (elektronické hlasování), 17. září 
2013, 30. října 2013 (elektronické hlasování), 22. listopadu 2013 (elektronické hlasování), 
26. listopadu 2013 (elektronické hlasování), 11. prosince 2013. 
 

DOZORČÍ RADA 

 

 

 
Miroslav Valenta 
 
 
 
 
 
 
 

 
předseda dozorčí rady – spolumajitel holdingu SYNOT 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den vzniku funkce: 11. října 2010 
den zániku členství: 20. srpna 2013 
den zániku funkce: 20. srpna 2013 
den vzniku členství: 21. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 
 

 
Ing. Vladimír Moštěk 

 
místopředseda dozorčí rady – vedoucí ekonomického odboru  
Městského úřadu Uherské Hradiště 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den vzniku funkce: 11. října 2010 
den zániku členství: 20. srpna 2013 
den zániku funkce: 20. srpna 2013 
den vzniku členství: 13. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 
 

 
Mgr. 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: 18. června 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: 5. října 2012 
 

 
Bc. Milan Zedník 

 
člen dozorčí rady – člen představenstva SYNOT REAL ESTATE, k. s. 
den vzniku členství: 20. srpna 2010 
den zániku členství: 20. srpna 2013 
den vzniku členství: 21. srpna 2013 
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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 2013 proběhla jednání dozorčí rady v těchto termínech: 5. června 2013, 17. září 
2013, 9. prosince 2013 (elektronické hlasování) 
 
 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 

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

FINANČNÍ PODPORA 

Děkujeme Nadaci SYNOT a městu Uherské Hradiště za finanční podporu našich projektů 
v areálu Parku Rochus i za podporu činnosti společnosti Park Rochus, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Projekt Databáze ohrožených a reprezentativních památek lidové architektury – technické 
zaměření a dokumentace ohrožených staveb v terénu byl v roce 2013 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, občanské sdružení 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 
 Region Slovácko 
 Městské informační centrum 

v Uherském Hradišti 
 EDUHA, s.r.o. 
 TESLICE CZ, s.r.o. 
 Trifid KP, s.r.o. 
 Český svaz muzeí v přírodě 
 prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.  
 PhDr. Milan Brázda 
 Ing. Ivana Šáchová 
 Hana Možíšková 
 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 Gajdošová 
 Ing. Karel Lecián 
 Mgr. Miroslava Voltemarová 
 Ing. Bronislava Struhelková 
 Ing. Václav Škrabal 
 Ing. Rostislav Novosad 
 PhDr. Věra Kovářů 
 PhDr. Romana Habartová 
 Ing. Jaroslav Hrabec 
 Petr Pavelčík 
 Mgr. Yvona Koutná 
 RNDr. Vojtěch Sedláček 
 Ing. František Kopeček 
 Albert Gottwald 
 Jiří Sviečka 
 Milan Dvorský 
 Ludmila Štefánková 
 Pavel Smělík 
 Mgr. Darina Málková 
 Mgr. Irena Pořízková 
 Ing. Josef Šico 
 Josef Musil 
 Bc. Bronislav Haluza 
 Mgr. David Pavlíček

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

 

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 2013 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 2013 učiněn. Děkujeme! 
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