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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: Slavnostní otevření naučného okruhu Parkem Rochus 1. 5. 2014  
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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 2014 

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 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.  

V roce 2014 prováděla společnost Park Rochus, o.p.s., pravidelnou údržbu nejvíce využívaných 
pěších tras v areálu včetně odpočinkových míst, Naučné stezky Parkem Rochus, sadu starých 
odrůd a sadu oskeruší. 

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. 

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. Ředitel 
společnosti referuje a diskutuje o záměrech v lokalitě také s komisí pro životní prostředí Rady 
města Uherské Hradiště. 

Na začátku roku 2014 byla Zlínským krajem na části území Parku Rochus vyhlášena Přírodní 
památka Rochus. Vymezené území s celkovou výměrou 20,37 ha se nachází v katastrálním území 
Mařatice a Jarošov u Uherského Hradiště. Předmětem vyhlášení je ochrana evropsky 
významného druhu - Bourovce trnkového (Eriogaster catax) a jeho biotopu. 

 
1.2 Monitoring biodiverzity 

V červnu bylo RNDr. Dagmar Zábranskou v Parku Rochus identifikováno místo, na němž se 
vyskytuje kriticky ohrožená a zákonem chráněná orchidej tořič včelonosný (Ophrys apifera 
Hudson). Populaci tořiče v Parku Rochus nehrozí bezprostřední nebezpečí. Výhledově je třeba 
stanovit typ ochrany této lokality, její údržbu a určit pravidla pro návštěvníky. V září byla 
provedena za přítomnosti Dr. Zábranské údržba lokality nálezu, byly zde mozaikovitě 
odstraněny křoviny a celý prostor byl vysečen. 
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V roce 2014 byly připravovány navazující biomonitoringy, které budou probíhat v rámci 
projektu Společně k udržitelnému rozvoji 2 v roce 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2 a č. 3:  Tořič včelonosný (Ophrys apifera Hudson) 

 
1.3 Výsadby a sadové expozice v přírodním areálu 
 
Společnost v průběhu roku pečovala o dřeviny vysázené v předchozích letech, ale také 
pokračovala ve výsadbě dalších stromů a keřů. Základní péče zahrnovala pravidelnou zálivku, 
výchovný řez, výměnu opěrných kůlů a ochranných obalů.  
 
V rámci akce 72 hodin bylo žáky Střední školy MESIT, o.p.s., a žáky Základní školy Za Alejí 
vysazeno téměř 70 ks sazenic keře trnky obecné kolem sadu starých ovocných odrůd. Současně 
byly v území redukovány plochy nepůvodní a velmi expanzivní rostliny slunečnice topinambur 
(téměř 50 m2). 

V rámci akce Stromy pro Rochus proběhlo již tradičně sázení stromů s veřejností. Při akci byly 
vysázeny v sadu starých ovocných odrůd Reneta bleinhamská, odrůdy jabloní Zvonkové 
a Libovické. Veřejnost kolem sadu dosadila 15 ks sazenic keře trnky obecné.  V jeřábové aleji byl 
vysazen Jeřáb muk, čímž byla jedna strana aleje dokončena. 

Na konci října byly za přítomnosti členů Zahrádkářského svazu Třešňovka dosazeny do sadu 
starých odrůd ještě tři jabloně – Reneta jesenická, Reneta hvězdnatá a odrůda Borovinka.    

Celkem tak v roce 2014 přibylo v areálu 7 nově vysazených stromů a 85 keřů.  
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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 řešila 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 Státním pozemkovým 
úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočkou 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.  

Konečné rozhodnutí k JPÚ Rochus vydal Státní pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště dne 
21. 7. 2014. Změny v katastrální mapě byly v katastru nemovitostí zveřejněny v průběhu měsíce 
září 2014. 

Společnost Park Rochus, o.p.s., v rámci přípravy zajištění budoucí řádné péče o areál řešila 
v průběhu roku 2014 směnu několika pozemků v mařatické části areálu s městem Uherské 
Hradiště. Po projednání v orgánech města byla k budoucí směně uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí. 
 
 

 
 
Obr. č. 4: Aktualizovaná katastrální mapa po jednoduché pozemkové úpravě v mařatické části 
Parku Rochus  
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2. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROCHUS 

 
2.1 Výstavba muzea v přírodě 

V průběhu roku 2014 probíhalo zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro 
stavební objekty projektu budoucího muzea v přírodě. Projektová dokumentace výstavby muzea 
byla zpočátku řešena podle struktury Konceptu Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus, 
který byl schválen a měl být podpořen dotačními prostředky z Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Realizace Konceptu byla ale v první polovině roku 2014 zastavena 
a jeho dílčí projekty přepracovány do podoby samostatných projektů předložených v rámci 
jiných výzev uvedeného operačního programu (o důvodech této změny viz kapitola 
3.2 Regionální operační program Střední Morava). Projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení byla tedy zpracovávána podle struktury Konceptu, projektová 
dokumentace pro provedení stavby pak v souladu s individuálním projektem Expozice lidové 
architektury – muzeum v přírodě Rochus. 

Na začátku roku se uskutečnilo několik koordinačních jednání mezi projektanty Park Rochus, 
o.p.s., zpracovateli projektu města Uherské Hradiště Revitalizace a zpřístupnění bývalého 
vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti a zástupci dotčených odborů 
městského úřadu. Údaje z projektu města byly nezbytným podkladem pro zpracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí stavebních objektů muzea v přírodě. Územní rozhodnutí 
k projektům Park Rochus, o.p.s., byla vydána Stavebním odborem Městského úřadu Uherské 
Hradiště dne 30. května 2014 a 2. června 2014. Stavební povolení na stavbu Objekty expozice 
muzea v přírodě Rochus, vydal Stavební odbor Městského úřadu Uherské Hradiště dne 3. 9. 2014. 
Stavební povolení na stavbu Obslužná a správní infrastruktura Parku Rochus vydal Stavební 
odbor Městského úřadu Uherské Hradiště dne 4. 9. 2014.  

V roce 2014 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. V rámci údržby 
objektu bylo započato s opravou hliněného spárování kamenného základu stodoly, který 
zamezuje pohybu kamenů a má fixační funkci. Ve spolupráci s panem Pavlem Smělíkem bylo na 
podzim vyměněno i několik kusů řezané deskové výplně stěn stodoly za fošny ze štípaného 
dubu.  

V roce 2014 navštívil společnost se zajímavým návrhem pan Masařík ze Zlámance. Nabídl 
společnosti k transferu památkově chráněný objekt sušírny ovoce za zemědělskou usedlostí 
č. p. 6 se zachovaným vnitřním otopným systémem. Objekt není léta využíván, pomalu chátrá 
a na jeho opravu nemá majitel finanční prostředky. Pracovníci společnosti po prvním projednání 
s majitelem navrhli schůzku s vedoucí Oddělení architektury Městského úřadu v Uherském 
Hradišti a se zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Kroměříži. Výsledkem jednání bylo doporučení zachovat objekt ve funkčním stavu a to i třeba 
pomocí transferu do vznikajícího muzea v přírodě. Společnosti i majiteli sušírny bylo 
doporučeno požádat o vyjádření k případnému transferu památkově chráněné sušírny Oddělení 
památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. 

Park Rochus, o.p.s., přihlásila v roce 2014 obnovu sloupkové stodoly z Břestku do projektu 
Zlínského kraje Lidová stavba roku. Rada Zlínského kraje uděluje toto uznání za příkladnou 
obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významného přínosu k zachování 
kulturního dědictví. Stodola splnila všechny podmínky stanovené pravidly pro uznání projektu. 
Komise navštívila objekt dne 12. 6. 2014. Při konečném hodnocení se ale rozhodla udělit toto 
ocenění jinému objektu – venkovské usedlosti č. p. 37 ve Zlámanci, kterou do soutěže přihlásili 
manželé Říhovi. Dalšími přihlášenými stavbami byly výminek u mlýna č.p. 117 v Komni a domek 
č.p. 256, ul. Říčanská ve Vizovicích. 
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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. 

V roce 2014 probíhala převážně dokumentace zaměřená na vybrané detaily lidového 
stavitelství, sběr a rozdělení historických fotografií, které dokumentují technologický postup 
výstavby objektů muzea v přírodě. Jednalo se např. o technický postup zednických prací při 
kombinaci kamenného a hliněného zdiva, krovových konstrukcí a jejich krytin, zakončení 
komínových těles, truhlářské a zámečnické detaily stavebních prvků výplně otvorů (panty, 
kování, kličky, zámky, rámy a překlady). Detailně byly zpracovány konstrukce otopných systémů 
(chlebová pec, kamna, sporáky, komíny) pro vybrané expoziční objekty.  

 

 
 

Obr. č. 5: Podélný řez chlebovou pecí a černou kuchyní v expozičním objektu Veletiny č. p. 25  
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V podzimních měsících bylo provedeno systematické zaměřování stavebních detailů pro první 
expoziční objekty muzea v přírodě Rochus. Zaměření a následné vypracování stavebně-
technických výkresů prováděl kolektiv pod vedením Ing. arch. Edity Vlčkové. 

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.  

 
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 2014 proběhlo dne 4. září. Členové na něm diskutovali 
především o prováděcí dokumentaci jednotlivých objektů první etapy výstavby muzea v přírodě. 
Společnost na jednání prezentovala etnografický výzkum lidového stavitelství v oblasti 
Uherskohradišťska a aktuální výzkum pro zpracování databáze lidového stavitelství, na které 
pracuje společně se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. Z jednání byl zpracován zápis, 
který je uložen v archivu společnosti. 

 
Seznam členů Expertní skupiny pro výstavbu muzea v přírodě Rochus v roce 2014: 
 
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 

I v roce 2014 odborní pracovníci společnosti pracovali na rozšiřování sbírkového fondu pro 
muzeum v přírodě, především se zaměřením na sbírkové předměty k vybavení jednotlivých 
expozic prvních objektů muzea. Počátkem roku byl rozšířen fond darovaných předmětů od paní 
Marie Hanáčkové z Míkovic o zemědělské a truhlářské nářadí, několik desítek listinných 
dokumentů a publikací z let 1890-1950 a několik kusů krojových součástek. Paní Marie 
Hubáčková z Nedachlebic poskytla společnosti několik liturgických knih, obrazů, vyřezávaný 
kříž a drobné zemědělské nářadí. Paní Božena Pavelčíková z Vlčnova darovala do sbírek deset 
oděvních součástek k ženskému kroji. Společnost dále získala několik krojových součástek od 
rodiny Rezků z Jankovic, které doplnily keramické nádoby, truhlářské nářadí a drobné vybavení 
kuchyně a kůlny. Na podzim byl sbírkový fond podstatně rozšířen o větší předměty, a to hlavně 
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darem od obce Veletiny – dubený kožich, staré věšáky, obrazy a dveře s kováním a funkčními 
zámky. Od Ivy Kobělušové z Uherského Ostrohu společnost získala menší žebřinový vůz, několik 
dřevěných dlabaných nádob, napínáky na boty a židle. Nábytkové vybavení ze staré usedlosti 
z Košíků nabídl Antonín Polášek, který tak pomohl zajistit kredenc, truhly a lavice do prvních 
expozičních objektů muzea v přírodě. V závěru roku se podařilo nákupem získat staré 
oplatkovnice, nástěnné hodiny, lavice, hmoždíře, kuchyňské židle, věšáky a další drobné 
kuchyňské předměty, které při výzkumech v terénu již nelze zachytit, ani nebyly společnosti 
v uplynulých letech nabídnuty jako dar. V truhlářské dílně Pavla Smělíka z Kostelan nad 
Moravou byly vyrobeny repliky dubových židlí, vyřezávaného stolu, rohové lavice a starých polic 
na talíře podle originálů ze sbírek Slováckého muzea.  

Celkově bylo v roce 2014 získáno (darem či koupí)120 sbírkových předmětů. 

 

Obr č. 6: Kredenc z usedlosti z Košíků – dar Antonína Poláška 

 

Při sbírkotvorné činnosti 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. Základní očištění po převozu předmětů 
do skladových prostor společnosti provádí údržbář Milan Dvorský. 

Do pronajatého depozitáře ve Starém Městě byly doplněny další tři řady regálového systému.  

Opětovně byli v rámci sbírkotvorné činnosti osloveni představitelé místních samospráv s žádostí 
o pomoc při hledání předmětů na vymezeném sběrném území Uherskohradišťska. 
Z opakovaného kontaktování těchto samospráv vyplývá pozitivní reakce a podpora 
sbírkotvorných aktivit společnosti. 

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

 
 
3.1 Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
 
V roce 2014 probíhala následná péče u obou projektů výsadby stromových alejí realizovaných 
v roce 2013. Díky podpoře OPŽP se podařilo v Parku Rochus vysadit celkově 279 nových 
alejových stromů. Podpora z OPŽP u obou projektů činila 90 %, zbylých 10 % bylo hrazeno 
společností Park Rochus, o.p.s., z daru Nadace Synot. 

 
Projekt „Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus“ 

V květnu 2014 proběhla platba zhotoviteli za realizaci výsadby ve výši 524.001,- Kč. 

V průběhu roku 2014 probíhala v celé aleji následná péče – údržba vysázených dřevin, sečení 
buřeně a zálivka, kterou zajišťoval zhotovitel. 

Ve druhé polovině roku byla ve spolupráci s autorkou projektu Ing. Alenou Vránovou provedena 
kontrola následné péče stavu stromů včetně podrobné fotodokumentace. Při kontrole bylo 
zjištěno, že 14  ks stromů je suchých (všechno Qurcus petraea – v roce 2014 ani nevyrašily) a 
7 ks stromů je značně proschlých. Zhotovitel uznal reklamaci jako oprávněnou a uschlé 
i proschlé stromy v listopadu nahradil novými sazenicemi.   

Na konci listopadu byla ukončena následná péče a dne 2. 12. 2014 pak podána žádost 
o závěrečnou platbu dotace. Závěrečné zpráva k projektu bude zpracována v roce 2015. 
 

 

Obr. č. 7: Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus nad Jarošovem 
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Projekt „Revitalizace zeleně – příroda za humny, 1. etapa" 

Začátkem roku proběhla platba zhotoviteli za realizaci výsadby ve výši 897.034,- Kč. 

V průběhu roku 2014 probíhala v celé aleji následná péče – údržba vysázených dřevin, sečení 
buřeně a zálivka, kterou zajišťoval zhotovitel. 

V březnu 2014 proběhla kontrola realizace projektu ze strany Státního fondu životního prostředí 
ČR, pří které nebyly zjištěny nedostatky. 

 

3.2 Regionální operační program Střední Morava (ROP Střední Morava) 
 

Revitalizace území Parku Rochus a realizace první etapy výstavby muzea v přírodě Rochus 
z prostředků ROP Střední Morava byly systematicky připravovány již od roku 2009. V roce 2012 
město Uherské Hradiště, ve spolupráci s partnery (společností Park Rochus, o.p.s. a Synot Real 
Estate, k.s.) předložilo v rámci výzvy č. 29/2012 v podoblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán 
pro města nad 5 000 obyvatel Koncept Konverze bývalého vojenského cvičiště Rochus. Ten byl 
Výborem Regionální rady ROP Střední Morava schválen k dopracování.  

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. Celkově byly 
náklady tohoto projektu vyčísleny na 44,5 mil. Kč. Potřebné zdroje na kofinancování tohoto 
záměru 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. 

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 ROP Střední Morava ohledně souladu Konceptu 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 z Brna 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 ještě v březnu roku 2014 nebyl známý. Vzhledem ke 
končícímu programového období, kdy podle pravidel Úřadu Regionální rady, měla být fyzická 
realizace projektů ukončena nejpozději do 30. 6. 2015, hrozilo, že by na samotnou výstavbu 
podle Konceptu zůstalo prakticky jen několik málo zimních měsíců. Město Uherské Hradiště, 
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jako předkladatel Konceptu, proto usnesením Zastupitelstva města č. 351/21/ZM/2014 ze dne 
22. 4. 2014 rozhodlo o stažení Konceptu z ROP Střední Morava. 

Předkladatelé Konceptu ovšem z důvodu nejasného termínu stanoviska Evropské komise již 
v průběhu druhé poloviny roku 2013 podnikli kroky k získání náhradních zdrojů na financování 
připravených projektů. Náhradní varianta předpokládala přepracování projektů Konceptu 
v rámci schváleného finančního rámce a jejich předložení do aktuálních výzev ROP 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 
Uherské Hradiště 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. 

Nový 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. 

Projekt č. 3 společnosti Expozice lidové architektury – muzeum v přírodě Rochus byl schválen 
k dopracování rozhodnutím Výboru Regionální rady dne 12. 2. 2014. 

Do 33 pracovních dnů od doručení oznámení o schválení projektu k dopracování bylo potřeba 
zpracovat a odevzdat popis proveditelnosti projektu (včetně dokladů o vyřešení 
majetkoprávních záležitostí), čestné prohlášení žadatele o dodržování pevných lhůt a vědomí 
o následném vyřazení, doklady o zajištění financování realizace projektu a udržitelnosti 
projektu. Do 66 pracovních dnů musela společnost doložit projektovou dokumentaci, 
vč. rozpočtu projektu, žádost o stavební povolení potvrzenou stavebním úřadem a doklady 
o vedení běžného účtu. 

V souvislosti se změnou původního záměru realizovat Koncept, přechodem na individuální 
projekty a následným rozhodováním o pokračování realizace projektů po neúspěšné žádosti 
města Uherské Hradiště o dotační podporu individuálního projektu č. 2 (amfiteátr a související 
infrastruktura) došlo i k posunu průběžných termínů zpracování projektové dokumentace 
a zahájení zadávacího řízení. Prakticky se tak zkrátila doba určená pro samotnou výstavbu 
(podle původního plánu měly být stavební práce rozloženy do dvou let). Výše popsaný vývoj 
administrace dotačního projektu ale zkrátil fyzickou realizaci na 10 měsíců, z nichž více než 
polovinu představovalo podzimní, zimní a předjarní období, které je pro výstavbu expozičních 
objektů z nepálených hliněných cihel z hlediska klimatických podmínek nevhodné. Správní rada 
proto svým usnesením č. 1/2014/7/SR ze dne 14. 7. 2014 pozastavila zahájení zadávacího řízení 
a společnost následně požádala o prodloužení termínu ukončení projektu Expozice lidové 
architektury – muzeum v přírodě Rochus. Výbor Regionální rady dne 30. 9. 2014 změnu termínu 
ukončení fyzické realizace projektu schválil a potvrdil nový termín realizace projektu do 30. 11. 
2015. Výbor následně na svém jednání dne 7. 11. 2014 projekt schválil k uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava, projekt byl podpořen částkou v předpokládané výši 
24 992 054,45 Kč. Dne 11. prosince 2014 byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny 
informace o zadávacím řízení a současně byly všechny podmínky zadávacího řízení zveřejněny 
na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/park-rochus.  

 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/park-rochus
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3.3 Ministerstvo kultury 
 
Pro rok 2014 byly bohužel v podmínkách dotačního programu Podpora tradiční lidové kultury, 
kategorie A 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.  
 
 
3.4 Švýcarské fondy 
 

Projekt Společně k udržitelnému rozvoji 

Na začátku roku 2014 společnost dokončila veškeré plánované aktivity dvouletého projektu 
Společně k udržitelnému rozvoji podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce 
a Ministerstvem životního prostředí ČR. Realizace projektu probíhala od března 2012. 

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

Konečná výše dotace činila 1.413 tis. Kč a představovala 85% z celkových oprávněných výdajů 
projektu. Celkové výdaje na aktivity realizované společností Park Rochus, o.p.s., pak 
představovaly 1.070 tis. Kč, společnost se na financování podílela částkou 161 tis. Kč. 

Projekt byl zaměřen především na vzdělávání a aktivní zapojení veřejnosti do tematiky 
udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Byl 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 

V lednu 2014 byl dokončen a předán prezentační videodokument o Parku Rochus, který 
zpracovala společnost DIRECT FILM, s.r.o., z Brna. Obsahem dokumentu je tematické 
představení Parku Rochus, realizovaných projektů, prováděných aktivit a dobré praxe v areálu. 
S využitím videosekvencí dokumentu, audioprůvodce areálem i grafického zpracování 
jednotlivých zastávek naučného okruhu byla zpracována interaktivní mapa areálu Park Rochus, 
která je volně vystavena na www stránkách společnosti http://www.parkrochus.cz/mapa/. 

Na přelomu roku 2013 a 2014 byly do manuálů výukových programů a exkurzí zapracovány 
redakční a grafické úpravy a korektury a v lednu byl zajištěn jejich tisk a svázání. V lednu byly 
také dopracovány pracovní listy, paletky a dotazníky k výukovým programům a proběhl jejich 
tisk. V průběhu ledna proběhlo také dokončení výběru a nákup všech pomůcek k výukovým 
programům a exkurzím. 

Začátkem února byla vzhledem k finančním úsporám, které vznikly na základě vysoutěžení 
nižších cen jednotlivých veřejných zakázek, podána žádost o změnu sub-projektu a o změnu 
rozpočtu. Žádost byla schválena a následně byl proveden dotisk průvodce Parkem Rochus (4000 
ks), orientační infomapy areálu (5000 ks), pracovních listů k výukovým programům (3599 ks), 
odborné studie (250 ks), osvětových triček (100 ks) a naučného pexesa (300 ks). 

http://www.parkrochus.cz/mapa/
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Obr. č. 8: Mapa areálu Park Rochus 

V únoru proběhla kontrola projektu ze strany Ministerstva životního prostředí. Výstupem je 
Protokol o kontrole č. 1/FEO/2014, v němž je konstatováno, že projekt byl realizován v souladu 
s programovými ustanoveními, manuály a grantovou dohodou. 

Dne 28. 2. 2014 byl projekt ukončen, proběhlo zpracování závěrečné zprávy, která byla zástupci 
Ministerstva životního prostředí schválena, a následně byla v říjnu realizována i závěrečná 
platba. 

 

Projekt Společně k udržitelnému rozvoji 2 

Pověření zástupci obou institucí realizujících projekt Společně k udržitelnému rozvoji se na 
základě předchozí úspěšné spolupráce rozhodli předložit v rámci druhé výzvy výše zmíněného 
fondu novou žádost, jejímž cílem je snaha navázat na předchozí projekt, prohloubit a rozšířit 
jeho výsledky v oblasti ochrany přírody a udržitelného rozvoje. 

Dne 14. listopadu 2014 bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno Oznámení o udělení 
dotace č. 6, kterým byla předložená dotační žádost schválena. Projekt s názvem Společně 
k udržitelnému rozvoji 2 bude podpořen dotací ve výši 1 764 534,-Kč (85 % ze základu pro 
výpočet podpory ve výši 2 075 923,-Kč). 

Město Uherské Hradiště figuruje v roli hlavního realizátora projektu a příjemce dotace, 
společnost Park Rochus, o.p.s., bude opět partnerem projektu. 
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3.5 Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska 
 
Dne 20. ledna 2014 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva pro předkládání žádostí 
o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace. V březnu 2014 společnost 
předložila žádost v prioritní oblasti č. IV Ochrana životního prostředí a klimatické změny 
s názvem projektu Park Rochus – zelený ostrov Uherského Hradiště. Společnost chtěla navázat 
na již realizované projekty v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje 
a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Dne 14. 4. 2014 byl bohužel předložený projekt 
(č. 76-FN-035) vyloučen z dalšího hodnocení pro neoprávněnost žadatele, neboť jedním 
ze zakladatelů společnosti je samosprávný celek (město Uherské Hradiště) a Park Rochus, o.p.s., 
tak nelze považovat za nestátní neziskovou organizaci (nezávislou na veřejném sektoru). 
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4. AKCE SPOLEČNOSTI, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE 

V průběhu roku 2014 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, nebo na akcích 
pořádaných jinými subjekty. 

Akce v Parku Rochus: 

První program pro veřejnost, který v Parku Rochus v roce 2014 proběhl, se konal v sobotu 12. 4. 
2014 pod názvem Od fašanku do Velikonoc. Jednalo se o odpolední program v okolí stodoly 
zaměřený na lidové tradice od konce zimy do začátku jara. Za doprovodu hudeckého tria v čele 
s primášem Jakubem Ilíkem provedl folklorní soubor Cifra ukázky mečových tanců. Celé 
odpoledne byl pro děti připraven bohatý program, největší zájem byl o zdobení velikonočních 
vajíček různými technikami. Návštěvníci si mohli ale také vyzkoušet pletení pomlázek 
s košíkářkou Hanou Špalkovou nebo výrobu panenek a ozdob z kukuřičného šustí s paní Marií 
Bilíkovou. 

Ve čtvrtek 1. 5. 2014 proběhl již čtvrtý ročník akce Otevírání pastvin a současně první ročník 
stavění máje na Rochusu. V 10.00 hodin, pod dohledem členů mařacké chasy, započala příprava 
májky. Ruku k dílu přiložili také mnozí návštěvníci, především děti. V pravé poledne už májka 
zdobila okolí historické stodoly. Mezitím byla symbolickým vypuštěním stáda ovcí z ohradníku 
zahájena pastevecká sezóna. Po celý den byly k vidění ukázky práce s pasteveckým psem, které 
předváděly sestry Molkovy. Kutí kosy a sečení se ujal pan Zdeněk Vaculík, výrobu kozího sýru 
prezentovala další ze sester Molkových. Včelař Štěpán Strýček nechal návštěvníky nahlédnout 
do včelího úlu, ukázal výrobu svíček ze včelího vosku a nabídl ochutnávku různých druhů medu. 
Bohatý program zpestřilo i slavnostní otevření naučné stezky Parkem Rochus, možnost 
prohlídky kaple sv. Rocha, úsměvná instruktáž v májovém líbání a produkce hudecké sestavy 
cimbálové muziky Ohnica.  

V neděli 17. 8. 2014 proběhla v Parku Rochus jarošovská pouť ke kapli sv. Rocha. Po mši svaté 
byl pro návštěvníky poutě připraven u stodoly doprovodný program s tematikou k svátku 
sv. Rocha: malba světce (ale i jiných motivů) na sklo, bramborové speciality (podle pranostiky 
O svatém Rochu, brambor již trochu) a loutkové divadlo pro děti. 

V sobotu 25. 10. 2014 se uskutečnil pátý ročník akce Stromy pro Rochus, v rámci které již 
tradičně proběhla výsadba stromů s veřejností. Akce proběhla v rámci osvětové kampaně Stromy 
a my pořádané občanským sdružením Líska. Pro nepřízeň počasí však musela být programová 
nabídka upravena. Zrušení se dotklo zejména tvůrčí dílny pro děti zaměřené na výrobu 
interiérových dekorací z přírodních materiálů a ukázky takové výroby v podání profesionálů. 
I přes toto opatření ale příchozí návštěvníci ochuzeni nebyli. Nejprve se mohli zúčastnit výsadby 
stromků za odborného dohledu paní Hany Možíškové. Sazenicí stromu jeřáb muk byla 
dokončena jedna strana jeřábové aleje, která vede k sadu starých ovocných odrůd. Do sadu pak 
byly vysazeny tři jabloně (reneta bleinheimská; odrůda jabloně zvonkové a libovické). Všechny 
uvedené stromky věnovala do sadu obecně prospěšné společnosti Park Rochus, o.p.s., Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Třešňovka. Na koho se nedostalo při sadbě stromků, 
přiložil ruku k dílu při výsadbě živého plotu kolem ovocného sadu. Zasazení 15 keřů trnky 
obecné navázalo na výsadbu, kterou v parku započali dobrovolníci v rámci projektu 72 hodin. 
V prostranství u dřevěného kříže se presoval mošt z jablek vypěstovaných na Rochusu. 
V přilehlém stánku si bylo možné prohlédnout malou výstavku vybraných plodů starých 
ovocných odrůd. V 15.00 hodin provedl ředitel Park Rochus, o.p.s., skupinu zájemců areálem 
nově vznikajícího muzea v přírodě a seznámil je s přípravou, realizací a celkovou vizí projektu. 
Po celou dobu akce byla otevřena kaple sv. Rocha a v prostoru u kříže na jedno odpoledne 
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instalována interaktivní výstava pojednávající o ptačím světě, kterou připravilo Centrum 
ekologické výroby Žabka Staré Město. Přírodovědné centrum Trnka v Uherském Hradišti zase 
vytvořilo pro děti zábavně-naučnou stezku s tématikou stromů. 

V listopadu 2014 se uskutečnila série programových akcí, na které se společně pořadatelsky 
podílelo několik organizací: Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště, Park Rochus, 
o.p.s., a Klub kultury Uherské Hradiště. Na výtvarné dílničce, pod patronací ICM Uherské 
Hradiště, si děti mohly vyrobit draka dle vlastní fantazie. Jeho letecké schopnosti pak byly 
ověřeny na Drakiádě v Parku Rochus dne 22. 11. 2014. I přes nepřízeň počasí se akce 
zúčastnilo několik desítek dětí a rodičů. Akce byla také pořádána ve spolupráci se členy 
folklorních souborů a přáteli lidových tradic. Zástupci souborů Dolina, Kunovjan, Cifra, Ohnica 
a členové mařacké chasy se se svými ručně vyrobenými draky pouštěli do různých 
přehlídkových disciplín. Příchozí návštěvníci bez draků se nejdříve museli pustit do jeho výroby. 
Ti, kteří nenašli místo u pracovního stolu se zabavili ale současně i poučili u stanoviště 
Přírodovědného centra Trnka s tématikou světové historie draků, jejich kuriozit a rekordů. 
Odsud se zpravidla přesunuli ke stánku Centra ekologické výchovy Žabka, kde byly připraveny 
úkoly a hádanky spojené s tematikou ročních období. Převážně mužská část návštěvníků (bez 
rozdílu věku) se zase zabavila střelbou z praku na cíl. Koho nezahřálo běhání s vodící šňůrou 
v ruce s drakem na konci, ten si v informačním stánku Park Rochus, o.p.s., dopřál doušek 
horkého čaje. Majitelé draků, kteří splnili stanovené podmínky a prokázali drakovu schopnost 
létat, obdrželi „Osvědčení pilota a konstruktéra létajícího draka“ a mohli tak následně svého 
draka předat do MIC UH. Odtud draci putovali do podkroví Reduty na výstavu. Nekrásnější 
exponát, kterého volili návštěvníci výstavy, byl oceněn stejně jako vylosovaný hlasující. 

Na druhý svátek vánoční 26. 12. 2014 se u stodoly v Parku Rochus konal třetí ročník vánočního 
setkání s názvem Štěpánské koledování ve stodole s hudeckou sestavou cimbálové muziky 
Burčáci a 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.  

 

Obr. č. 9: Koštování ovocných destilátů na akci Štěpánské koledování ve stodole 
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Ostatní akce s účastí Park Rochus, o.p.s.: 

Přednáška Krásy Rochusu (23. 1. 2014) – konala se v komorním sále Reduty a jejím 
pořadatelem bylo Město Uherské Hradiště. Jednalo se o odbornou přednášku pro širokou 
veřejnost, při které byly představeny výsledky biomonitoringů provedených v Parku Rochus 
v letech 2012–2013. 

IV. Miniveletrh cestovního ruchu Slovácka (26. 3. 2014) – v rámci miniveletrhu měla Park 
Rochus, o.p.s., vyčleněn vlastní prezentační prostor, v němž propagovala svoji činnost, záměry 
rozvoje a údržbu areálu. Akce se uskutečnila v Redutě v Uherském Hradišti.  

Den Země v Kunovském lese (22. 4. 2014) – jednalo se o akci pořádanou Centrem ekologické 
výchovy Žabka, v rámci které proběhla i prezentace činnosti naší společnosti. Pro rodiny s dětmi 
byla připravena aktivita zaměřená na poznávání sbírkových předmětů a prezentaci života našich 
předků s ohledem na šetrné hospodaření a ekologický způsob života. 

XI. Krajský veletrh EVVO (5. 6. 2014) – veletrh pořádaný sdružením Líska s garancí Zlínského 
kraje se uskutečnil v Zoologické zahradě Lešná, cílovými skupinami byly základní školy a rodiny 
s dětmi. Park Rochus, o.p.s., se zapojila vlastním stánovištěm s vybranými tvořivými aktivitami 
z výukových programů společnosti. 

Týká se to také tebe TSTTT (15. 6. 2014) – v rámci ekologického festivalu proběhlo v Parku 
Rochus naučné odpoledne. Pod vedením lektorů proběhly tři výukové programy (Z pole až na 
talíř, Výprava za vzácnými motýli a Mařatice, Rochus – významná lokalita Evropy). U stodoly 
probíhala ukázka dravých ptáků ze Záchranné stanice Hluk, interaktivní výstava Pestrost 
ptačího světa a interaktivní dílny pro děti. 

Vinohradnické stavby na Moravě (19. 6. 2014) – přednáška odborné pracovnice Národního 
památkového ústavu v Brně Jitky Matuszkové, Dr., věnovaná jednotlivým typům 
vinohradnických staveb na Moravě, jejich výzkumu, způsobům ochrany a příkladům obnovy 
vybraných památkově chráněných objektů. Přednášku pořádala Park Rochus, o.p.s., 
ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti v přednáškovém sále muzea. 

Putování za vůní medu (31. 8. 2014) – jednalo se o odpolední akci, kterou pořádalo 
Přírodovědné centrum Trnka v zahradě Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti. 
Na akci byly připraveny ukázky práce včelaře, živé včely v pozorovacím úlu, výstava úlů 
a včelařských potřeb a prodej včelařských produktů. Pro děti byly připraveny hry, soutěže, 
naučná stezka a výtvarná dílna. V rámci této akce měla Park Rochus, o.p.s., vyčleněno stanoviště 
s ukázkou výroby svíček z včelího vosku a představila také různé typy úlů (od nejstaršího 
klátového až po současně používané úly).  

Den bez aut (22. 9. 2014) – akce pořádaná Centrem ekologické výchovy Žabka. Na Masarykově 
náměstí v Uherském Hradišti, v Nádražní ulici a v přilehlém parku byl pro účastníky připraven 
bohatý doprovodný program. V rámci této akce měla Park Rochus, o.p.s., své stanoviště pro žáky 
I. a II. stupně základních škol tematicky zaměřené na historický vývoj dopravních prostředků 
a jejich kuriozity.  

72 hodin (10. 10. 2014) – na základě podnětu Mgr. Ireny Pořízkové, pedagožky Střední školy 
Mesit, o.p.s., se mohla poprvé do projektu v Parku Rochus zapojit i veřejnost. Akce byla součásti 
iniciativy probíhající na celém území České republiky. Kdykoliv během 72 hodin ve dnech 9. – 
12. října 2014 a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celé republice mohli pustit 
do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. V přírodním areálu Park Rochus se 
do této akce zapojili žáci Střední školy MESIT, o.p.s., a žáci Základní školy Za Alejí. V doprovodu 
svých učitelů se pustili do sběru odpadků, údržby travnatých ploch, přípravy výsadby 
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a přesazování keřů. Během pátečního dopoledne bylo vysazeno téměř 70 ks sazenic keře trnky 
obecné a současně byly vykopány jámy pro výsadbu stromů. Účastníci také redukovali plochy 
nepůvodní a velmi expanzivní rostliny slunečnice topinambur (téměř 50 m2) a provedli údržbu 
travnatých ploch vyhrabáním stařiny. 

Den stromů (20. 10. 2014) – se konal v Redutě a byl realizován v rámci osvětové kampaně 
Stromy a my. Pořadatelem bylo Město Uherské Hradiště. V rámci této akce měla Park Rochus, 
o.p.s., vyčleněno stanoviště s aktivitami pro děti tematicky zaměřené na „hospodářský rok“ 
a poznávání vybraných druhů ovoce.  

 

Prohlídky v areálu, výukové programy, exkurze 

V první polovině roku 2014 byl sestaven a proškolen tým lektorů a průvodců pro realizaci 
výukových programů a exkurzí pro školy a veřejnost. 

 

 Obr. č. 10: Školení lektorů výukových programů v Parku Rochus 4. 6. 2014 

Dne 15. 4. 2014 proběhl jarní výukový program pro I. stupeň Základní školy T. G. Masaryka, 
Vítání jara na Rochusu v rámci kampaně Ptáci a my. Byla připravena stanoviště s aktivitami 
(např. orba s koňským potahem, sázení brambor, pletení pomlázky, poznávání ptačích hlasů, 
povídání o změnách v přírodě v jarním období). 

Dne 19. a 20. 6. 2014 proběhl výukový program Z pole až na talíř (lektoři: P. Chlebanová, 
V. Karlová) pro Základní školu a Mateřskou školu Větrná, Uherské Hradiště. 

Dne 5. 9. 2014 proběhla v areálu Parku Rochus exkurze Střední školy MESIT, o.p.s., pod vedením 
Mgr. Ireny Pořízkové – společnost zajistila stanoviště u stodoly tematicky přibližující vývoj 
lokality, projekt muzea v přírodě a nabídku obecně prospěšných služeb. 

Dne 9. 9. 2014 proběhl podzimní výukový program Podzim na Rochusu pro Základní školu T. G. 
Masaryka. Na několika stanovištích byly připraveny aktivity tematicky spojené s ročním 
obdobím, zemědělskými a hospodářskými pracemi v této části roku (sklizeň políčka a následné 
využití úrody, zakládání kompostu, výroba nepálených cihel pomocí formy, vyplétání konstrukce 
přístřešku nad chlebovou pecí vrbovým proutím, mlácení obilí, vázání kukuřice, výroba strašáků 
a ochutnávka bramborových placek).   

http://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/trnka-obecna#utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=abczahrady
http://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/trnka-obecna#utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=abczahrady
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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): 

 

 Na Rochusu přibyly dvě nové aleje 
Televize Slovácko, 8. 1. 2014, reportáž o výsadbě dvou nových alejí a plánovaných akcích. 
 

 Na Rochusu začnou stavět „dědinu“ 
Slovácký deník, 28. 2. 2014, článek o plánované výstavbě tří historických kopií domů 
a výsadbě vinohradu.  

 Na Rochusu se bavily stovky lidí, od fašanku do Velikonoc 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 14. 4. 2014, článek o průběhu akce Od fašanku do velikonoc. 

 Rochus ožil jarními tradicemi 
Slovácký deník, 13. 4. 2014, článek o průběhu akce Od fašanku do Velikonoc. 

 Krojované děvčice přinesly létečko, Kluci obdivovali na Rochusu historickou sečkovici 
Slovácké noviny, 16. 4. 2014, článek o průběhu akce Od fašanku do Velikonoc. 

 Na své si přišli na Rochusu v rámci akce Od fašanku do Velikonoc děti i dospělí 
Slovácký deník, 16. 4. 2015, reportáž o průběhu akce Od fašanku do Velikonoc. 

 Mařatský dvůr na Rochusu nevyroste. Alespoň prozatím 
Slovácký deník, 25. 4. 2014, článek o změně dotačních podmínek, kvůli kterým se nejbližší 
době nebude stavět Mařatský dvůr. 

 Vzniká skanzen v parku Rochus 
Okno do kraje, duben 2014, článek o plánované výstavbě kopií tří historických domů v areálu 
Parku Rochus za finanční podpory Regionálního operačního programu Střední Morava. 

 Park Rochus po roce opět otevřel své pastviny 
Slovácký deník, 1. 5. 2014, článek o průběhu akce Otevírání pastvin. 

 Otevírání pastvin a stavění máje na Rochusu 
Televize Slovácko, 2. 5. 2014, reportáž o akci Otevírání pastvin, o nově vzniklé naučné stezce 
Parkem Rochus a o plánované výstavbě muzea v přírodě. 

 Slovácká vesnice vyjde na miliony, Hradiště je shání 
DNES, 3. 5. 2014, článek, v němž místostarosta Ing. Stanislav Blaha popisuje situaci související 
s přezkumem žádosti a notifikací projektu revitalizace bývalého vojenského cvičiště Rochus 
Evropskou komisí v Bruselu.  

 Konec čekání na Unii, Hradiště shání miliony na slovácký skanzen jinak 
iDNES, 6. 5.2014, článek o vniku nového muzea v přírodě a o problémech, které provází 
dotace z Bruselu. 
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 Skauti v parku a dravci na Rochusu 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 2. 6. 2014, článek o průběhu akce mezinárodního ekologického 
festivalu Týká se to také tebe, který proběhl ve dnech 10. – 15. 6. 2014. V rámci festivalu 
proběhlo v Parku Rochus naučné odpoledne. 

 Nic nevyhazovat, zachránit se dá všechno 
Slovácký deník, 11. 8. 2014, článek o konzervátorské a restaurátorské činnosti Slováckého 
muzea, kde jsou mezi sbírkovými předměty zachyceny i včelí úly, které se opravují pro 
muzeum v přírodě Rochus. 

 Poklad z Rochusu 
Zpravodaj města Uherské Hradiště, 7/2014, článek o významném botanickém nálezu 
orchideje tořiče včelonosného (Ophrys apifera HUDSON) paní RNDr. Dagmar Zábranské 
v Parku Rochus. 

 Na Rochusu přibyly další stromy 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 27. 10.2014, článek o výsadbě stromů při terénní akci Stromy pro 
Rochus. 

 Stromy pro Rochus 

Televize Slovácko, 29. 10. 2014, reportáž o akci Stromy pro Rochus. 

 Výsadba na Rochusu po čtyřech letech 
Slovácký deník, 10. 11. 2014, článek o probíhajících výsadbách v uplynulých letech 
a zhodnocení vegetačního roku 2014. 

 Organizace se spojily díky drakiádě 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 18. 11. 2014, článek o akci Drakiáda 2014. 

 Draky nad Rochusem vypustili také folkloristé 
Slovácký deník, 22. 11. 2014, článek o akci Drakiáda 2014. 

 Jednou v roce bezvětří 
DOBRÝ DEN s Kurýrem, 27. 11. 2014, článek o akci Drakiáda 2014. 

 Na Rochusu vyrůstají nové komunikace 
Slovácký deník, 26. 11. 2014, článek popisující stavební práce probíhající v okrajové části 
Parku Rochus. 

 Bydlí moderně, ráz domu a jeho hodnotu zachovali 
Okno do kraje, listopad 2014, článek o ocenění Lidová stavba Zlínského kraje. Do tohoto 
projektu byla přihlášena i sloupková stodola přenesená do Parku Rochus z obce Břestek 
v letech 2011 – 2012. 

 Rozpočet Hradiště počítá pro příští rok se ztrátou 43 milionů korun 
Slovácký deník, 12. 12. 2014, článek o rozpočtu Města Uherské Hradiště, ve kterém je mj. 
uvedeno, že Město Uherské Hradiště počítá s dotacemi v souvislosti s projektem Revitalizace 
a zpřístupnění Parku Rochus. 
 

 Rochus zve na Štěpánské koledování 
Slovácký deník, 23. 12. 2014, pozvánka na akci Štěpánské koledování ve stodole. 
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5.2 Propagace 
 
Tiskoviny a propagační předměty 

V rámci změny rozpočtu projektu Společně k udržitelnému rozvoji byl zadán dotisk propagačních 
materiálů – průvodce Parkem Rochus, orientační a informační mapy areálu, pracovních listů 

k výukovým programům, odborné studie 
Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park 
Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského 
Hradiště, osvětových triček a naučného pexesa, 
o které je při prezentačních akcích Park Rochus, 
o.p.s., největší zájem. 

Společnost všechny své propagační tiskoviny 
distribuovala do informačních center 
na Uherskohradišťsku i do partnerských 
institucí, kde jsou nabízeny návštěvníkům 
společně s dalšími informačními materiály. Při 
přípravě brožury odborné studie společnost 
požádala Národní knihovnu o přidělení 
knihovnického kódu ISBN, z tohoto důvodu byla 
publikace distribuována do stanovených 
knihoven. Nadto byla zaslána také do všech 
krajských knihoven České republiky a předána 
do knihoven partnerských institucí. K dispozici 
byla dána také spolupracujícím odborům 
městského úřadu a poskytnuta členům komisí 
Rady města Uherské Hradištěm, ve kterých byl 
projekt Parku Rochus v roce 2014 prezentován. 

Obr. č. 11: Obálka odborné studie 

 

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 
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.  

Dne 28. 2. 2014 se uskutečnila porada k přípravě Krajského veletrhu EVVO a k osvětovým 
kampaním Lísky v roce 2014. Účast za společnost: M. Rezek. 

Dne 11. 4. 2014 proběhla členská schůze Lísky (EnviCentrum Vysoké Pole). Účast za společnost: 
J. Blahůšek. 

Dne 5. 6. 2014 se konal XI. Krajský veletrh EVVO v ZOO Lešná (cílová skupina: základní školy, 
střední školy, rodiny s dětmi) Účast za společnost: M. Rezek, J. Hubíková. 

Dne 13. 11. 2014 se uskutečnila XIV. Krajská konference EVVO ve Zlíně. Účast za společnost: 
M. Rezek. 

Dne 12. 12. 2014 se uskutečnila členská schůze Lísky za účasti zástupců Park Rochus, o.p.s. 
(J. Blahůšek, M. Rezek). Byly zde diskutovány priority činností a možnosti sdružení Líska 
v nejbližším období s ohledem na možnosti financování činnosti Lísky ze strany Zlínského kraje, 
dotačních projektů a jednotlivých členů a proběhlo také hodnocení osvětových kampaní v roce 
2014. 

V roce 2014 bylo Lískou realizováno 6 osvětových kampaní, z toho se Park Rochus, o.p.s., 
zapojila do těchto: 

Ptáci – žijí tady s námi (garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při Středisku volného času 
Klubko Staré Město) – od 1. 4. do 2. 5. 2014.  

V rámci této kampaně společnost připravila výukový program Vítání jara na Rochusu (15. 4. 
2014) a aktivně se účastnila akce Dne Země v Kunovském lese (22. 4. 2014) 

Stromy a my (garant: Park Rochus, o.p.s.) – od 28. 9. do 26. 10. 2014. Cílem kampaně bylo 
podnítit zájem o stromy, vysvětlit a zdůraznit jejich význam jak ve volné přírodě, tak ve městech. 
Do této kampaně se kromě Park Rochus, o.p.s., zapojilo dalších 7 partnerů – Dům dětí a mládeže 
Uherský Brod, pracoviště Ekocentrum Chrpa, Centrum ekologické výchovy Žabka při Středisku 
volného času Klubko Staré Město, Přírodovědné centrum Trnka při Domu dětí a mládeže Šikula 
Uherské Hradiště, Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, Ekologický 
institut Veronica Hostětín, Základní škola Sychrov Vsetín a Základní škola Polešovice. Během 
kampaně proběhlo ve Zlínském kraji 12 akcí, které navštívilo 3401 účastníků. Park Rochus, 
o.p.s., se zapojila akcí Stromy pro Rochus. 
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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 projekt Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, 
který administruje a odborně garantuje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Ředitel 
společnosti Jan Blahůšek byl jmenován do komise k výběru laureáta/laureátky titulu a zúčastnil 
se jednání této komise, které proběhlo 2. července 2014 na Krajském úřadě Zlínského kraje. 
Titul byl oceněným mistrům předán 8. října 2014 v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. 

 

6.3 Český svaz muzeí v přírodě (ČSMP) 

Společnost je od roku 2013 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 destinaci cestovního ruchu, 
 hledání vhodných forem provozu, které by umožnily činnosti jak vzdělávacího tak 

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

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

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

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

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

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

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

 
Ředitel společnosti je členem pracovní skupiny pro přípravu akčního plánu činnosti svazu, který 
byl v průběhu roku několikrát připomínkován.  
 
31. ledna 2014 se v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici uskutečnila Valná hromada 
ČSMP. Jednání se zúčastnil ředitel společnosti. 
 
Akce společnosti byly zařazeny do programového informačního letáku ČSMP. 
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6.4 Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) 

Pravidelné konference Asociace evropských muzeí v přírodě (AEOM) se konají ve dvouletých 
intervalech. Po jednání v Německu v roce 2013, kterého se za společnost zúčastnil ředitel Jan 
Blahůšek, je nejbližší zasedání plánováno na srpen roku 2015 a uskuteční se v Norsku.  

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. 

 
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. Dne 11. června 2014 se proto na Ministerstvu kultury zúčastnil 
jednání této rady. 

Ředitel je také členem komise Zlínského kraje pro posouzení návrhů na udělení titulu Lidová 
stavba roku Zlínského kraje. Dne 12. června 2014 proběhla obhlídka přihlášených staveb, 
následně se dne 20. června 2014 komise setkala na pracovním jednání, aby rozhodla 
o konečném pořadí, které doporučila Radě Zlínského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 12: Vítězná stavba oceněná titulem Lidová stavbu roku Zlínského kraje – Zlámanec č. p. 37 

Ředitel společnosti aktivně spolupracoval s Městem Uherské Hradiště na přípravě nominační 
dokumentace a přihlášky města do Sítě kreativních měst UNESCO. Přihláška byla do sídla 
UNESCO odeslána v březnu 2014. 

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 2014 byl 4. 
 

Zaměstnanci společnosti Park Rochus, o.p.s., v roce 2014: 

 

Ředitel 

 

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

Projektový a provozní 
manažer 

 

Martin Rezek Úvazek 1,0  

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

 

Mgr. Michaela Odstrčilová Od 13. 11. 2013 mateřská dovolená 

 

Terénní, administrativní 
a propagační pracovník 

 

Jitka Hubíková Úvazek 1,0 

 

Kurátor mobiliárních 
a sbírkových fondů 
oboru etnografie 

 

Mgr. Jan Káčer Úvazek 0,6  

Údržbář a opravář Milan Dvorský 

 

Úvazek 0,5 od 1. 3. 2014 

 

 

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

V roce 2014 nebyla provedena žádná změna zakládací smlouvy společnosti. 

Správní rada společnosti na svém zasedání konaném dne 4. 6. 2014 svým usnesením 
č. 6/2014/6/SR v souladu s ust. § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, schválila, 
že se Park Rochus, o.p.s., bude i nadále řídit zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech ve znění pozdějších předpisů. 

Po schválení usnesením správní rady č. 2/2014/6/SR byla do sbírky listin zaslána výroční 
zpráva společnosti za rok 2013.  
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

PŘEHLED O STAVU MAJETKU, ZÁVAZKŮ, NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA ROK 2014 

 

 ROZVAHA K 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 

 

 

 

 
 

Stav k prvnímu 
dni 

účetního období 

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 

období 

 
AKTIVA 
 
A. Dlouhodobý majetek celkem 3 257 4 717 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 471 1 498 
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 344 5 103 
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem 
-1 558 -1 884 

B. Krátkodobý majetek celkem 1 879 1 103 
I. Zásoby celkem 9 17 
II. Pohledávky celkem 6 306 
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 481 761 
IV. Jiná aktiva celkem 1 383 19 
  

Aktiva celkem 
 

 
5 136 

 
5 820 

 
PASIVA 
 
A. Vlastní zdroje celkem 3 487 5 603 
I. Jmění celkem 3 487 5 304 
II. Výsledek hospodaření celkem  299 
B. Cizí zdroje celkem 1 649 217 
I. Rezervy celkem   
II. Dlouhodobé závazky celkem   
III. Krátkodobé závazky celkem 1 642 209 
IV. Jiná pasiva celkem 7 8 

 
Pasiva celkem 
 

 
5 136 

 
5 820 



Výroční zpráva Park Rochus, o.p.s., za rok 2014 
 

31 

¨ 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2014 (v tis. Kč) 

 

 

 

Údaje uvedené v obou tabulkách jsou čerpány z výkazu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
k 31. 12. 2014 a Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014. 

  

  
Název ukazatele 

Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1      
  

I. Spotřebované nákupy celkem 2 404   404 

II. Služby celkem 3 2 163   2 163 

III. Osobní náklady celkem 4 1 852   1 852 

IV. Daně a poplatky celkem 5 5   5  

V. Ostatní náklady celkem 6 41   41 

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

7 328 
  

  328 
  

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 3   3 

VIII. Daň z příjmů celkem 9       

  Náklady celkem 10 4 796  4 796 

B. 
  

Výnosy 11      
  

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 42 
  

  42 
 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem 

13      
  

III. Aktivace celkem 14 9   9 

IV. Ostatní výnosy celkem 15 577   577 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem 

16      

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 1 921   1 921 

VII. Provozní dotace celkem 18 2 546   2 546 

  Výnosy celkem 19 5 095   5 095 

C. 
 

Výsledek hospodaření před zdaněním 20 299   299 

D. 
 

Výsledek hospodaření po zdanění 21 299   299 
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2014  

 

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

Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě        27 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek        27 tis. Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě               1.759 tis. Kč 
- z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek        25 tis. Kč 
- z toho pozemky           20 tis. Kč 
- z toho sbírkové předměty (zkonzervované i nezkonzervované)                156 tis. Kč 
- z toho nedokončený HIM - výstavba Muzea v přírodě Rochus             1.558 tis. Kč 
 
Nákup tohoto majetku byl financován především z finančních darů Nadace SYNOT. Část výdajů 
spojených s výstavbou Muzea v přírodě Rochus bude hrazena z dotace v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Morava obdržené v roce 2015. 
 
Oprávky k dlouhodobému majetku byly v hodnotě    326 tis. Kč 
- odpisy dlouhodobého majetku         328 tis. Kč 
+ vyřazení zlikvidovaného drobného dlouhodobého majetku          2 tis. Kč 

Krátkodobé pohledávky                        306 tis. Kč 
- z toho odběratelé           300 tis. Kč 
 

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

Vlastní jmění           4 149 tis. Kč 
Fondy           1 155 tis. Kč 
Krátkodobé závazky             209 tis. Kč 
- z toho závazky k dodavatelům             75 tis. Kč 
- z toho závazky k zaměstnancům             78 tis. Kč 
 

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

Náklady 

Náklady na plnění obecně prospěšných činností:      4 354 tis. Kč 

Náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti:              442 tis. Kč 

Náklady na plnění doplňkových činností:                      0 Kč 

Náklady celkem:         4 796 tis. Kč 

Z toho nejvýznamnější položky jsou: 
-   osobní náklady na zaměstnance:        1 852 tis. Kč 
       z toho hrubé mzdy a zákonné odvody       1 818 tis. Kč 

- z toho náklady na odměnu ředitele organizace (mzdové náklady a pojistné  
   hrazené zaměstnavatelem)           757 tis. Kč 

z toho náklady na odměny členů správní a dozorčí rady                                              0 Kč 
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-    ostatní služby (výsadby zeleně v rámci projektů OPŽP, nájmy nebytových prostor, příprava 
žádostí o dotace, monitoringy, telefonní poplatky, účetní služby, propagace, doprovodné 
programy na akcích pro veřejnost aj.)                                    1 874 tis. Kč 

- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku      328 tis. Kč 
 z toho odpisy dlouhodobého nehmotného majetku       143 tis. Kč 
- opravy a udržování            273 tis. Kč 
 z toho udržování areálu Parku Rochus        270 tis. Kč 
 
  

Výnosy 

Nejvýznamnějšími položkami jsou: 
 
1. Přijaté příspěvky a dary        1 921tis. Kč 
- z toho nadační příspěvek Nadace SYNOT      1 885 tis. Kč 
 
2. Provozní dotace          2 546 tis. Kč 
- z toho provozní dotace Města Uherského Hradiště          862 tis. Kč 

- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí a Státního fondu  
   životního prostředí ČR na projekty v rámci OPŽP      1 381 tis. Kč 

 

- z toho provozní dotace Ministerstva životního prostředí na projekt Společně  
  k udržitelnému rozvoji                             303 tis. Kč 
 
3. Tržby z prodeje služeb (dobrovolné vstupné na akcích pro veřejnost, osvětové kampaně, 
   přednášky a prezentace)                                     42 tis. Kč 

4. Smluvní pokuty              300 tis. Kč 

Výnosy celkem:         5 095 tis. Kč 

 

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

 

Vlastní jmění 

Vlastní jmění společnosti je k 31. 12. 2014 v celkové výši 4 149 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. 2014 ve výši 3 227 tis. Kč. Na účet vlastního jmění byla 
zaúčtována částka ve výši 1 198 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 2014 v celkové výši 276 tis. Kč. 
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Fondy 

K 1. 1. 2014 tvořila nejvýznamnější část fondů nevyčerpaná část dotace na sub-projekt Společně 
k udržitelnému rozvoji ve výši 221 tis. Kč, která byla využita na úhradu nákladů roku 2014. 
Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2014 byl tedy nula.  

Dále tvořila ke dni 1. 1. 2014 počáteční zůstatek fondů část finančního daru od Nadace SYNOT 
obdrženého v roce 2013. Tato část daru ve výši 38 tis. Kč byla využita na úhradu provozních 
nákladů a výdajů na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2014. Zůstatek tohoto fondu 
k 31. 12. 2014 byl tedy nula.  

V roce 2014 společnost Park Rochus, o.p.s., obdržela nadační příspěvek Nadace Synot v celkové 
výši 4 200 tis. Kč. Jelikož z tohoto daru byl na náklady a výdaje na investice v roce 2014 využita 
pouze část (3 045 tis. Kč), zůstatek tohoto daru ve výši 1 155 tis. Kč byl zaúčtován ve prospěch 
fondů a je součástí jeho konečného zůstatku ke dni 31. 12. 2014. 

Konečný stav fondů ke dni 31. 12. 2014 byl ve výši 1 155 tis. Kč. 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ PARK ROCHUS, O.P.S., V ROCE 2014 

Společnost Park Rochus, o.p.s., vykázala za rok 2014 hospodářský výsledek (zisk) ve výši 
299 tis. Kč. 

V rámci svých obecně prospěšných služeb společnost v roce 2014 pořizovala majetek zejména 
za účelem výstavby a následného provozu Muzea v přírodě Rochus, tj. pořizovala pozemky, 
zpracovávala projektové dokumentace, pořizovala sbírkové předměty, vytváří podklady 
a  odborné studie.  

Krátkodobé závazky evidované ke dni 31. 12. 2014 v celkové výši 209 tis. Kč jsou tvořeny 
zejména závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního zabezpečení 
a  finančnímu úřadu z titulu zaúčtovaných mezd za období prosinec 2014. 

 

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 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 2014 auditorem.  Ve výroku auditora Ing. Ivana Kučery (auditor – č. dek. 353) 
vydaném dne 21. 5. 2015 je konstatováno, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv a finanční situace společnosti Park Rochus, o.p.s., a nákladů, výnosů a výsledků jejího 
hospodaření za rok 2014 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., má devět členů. V jejím čele stojí předseda. 
 
 

Správní rada jednala v průběhu roku 2014 v těchto termínech: 20. ledna 2014 (elektronické 
hlasování), 3. února 2014 (elektronické hlasování), 10. března 2014 (elektronické hlasování), 
19. března 2014, 20. května 2014 (elektronické hlasování), 4. června 2014, 14. července 2014, 
23. července 2014 (elektronické hlasování), 12. srpna 2014 (elektronické hlasování), 1. října 
2014, 24. října 2014 (elektronické hlasování), 28. listopadu 2014 (elektronické hlasování), 
10. prosince 2014. 

 
Květoslav Tichavský 
 
 
 

 
předseda správní rady – starosta města Uherské Hradiště (do 10. listopadu 2014) 
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: 21. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 
 

 
Ing. Stanislav Blaha 

 
člen správní rady, místostarosta města Uherské Hradiště, starosta města Uherské 
Hradiště (od 10. listopadu 2014) 
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: 13. srpna 2013 
 

 
Mgr. Přemysl Janík 

 
člen správní rady, právník společnosti SYNOT W, a. s. 
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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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 2014 proběhla jednání dozorčí rady v těchto termínech: 4. června 2014, 1. října 
2014, 8. prosince 2014 (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. 
 
 
 

  

 
Miroslav Valenta 
 
 
 

 
předseda dozorčí rady – spolumajitel holdingu SYNOT 
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: 13. srpna 2013 
den vzniku funkce: 17. září 2013 
 

 
Mgr. Milena Kovaříková 

 
členka dozorčí rady – předsedkyně výboru Rady Zlínského kraje 
den vzniku členství: 18. června 2012 
 

 
Mgr. Josef Slovák 

 
člen dozorčí rady – bývalý 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: 21. srpna 2013 
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PODPORA A SPOLUPRÁCE 

FINANČNÍ PODPORA 

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

 

 

 

 

 

Výsadba stromových alejí v Parku Rochus, která byla realizována prostřednictvím projektů 
Ochranná alej Evropsky významné lokality Rochus a Revitalizace zeleně – příroda za humny, 
1. etapa, byla podpořena z Operačního program životní prostředí a Státním fondem 
životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ  

Poděkování patří také Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, p. o., za podporu a odbornou 
spolupráci při přípravě koncepce Muzea v přírodě Rochus.  
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 

 

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

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

 Členové Expertní skupiny pro 
výstavbu muzea v přírodě Rochus 

 Městský úřad Uherské Hradiště 
 Krajský úřad Zlínského kraje 
 Spolek přátel kaple sv. Rocha, 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. 
 Centrum ekologické výchovy Žabka 

při Středisku volného času Klubko 
Staré Město 

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

 JVM-RPIC Zlín 
 Fakulta logistiky a krizového řízení 

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

Město 
 Region Slovácko 
 Městské informační centrum 

v Uherském Hradišti 
 EDUHA, s.r.o. 
 Trifid KP, s.r.o. 
 Český svaz muzeí v přírodě 
 Ing. Ivana Šáchová 
 Hana Možíšková 
 Jaroslav Moudřík, Agmopol, s. r. o. 
 Bc. Zuzana Čevelová 
 Libor Habarta, občanské sdružení 

Kunovjan 
 Ing. Alena Vránová, Atelier List 
 prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. 

 Ing. arch. Edita Vlčková 
 Ing. arch. Marcela Horová 
 Ing. arch. Soňa Bartošová 
 Ing. Jiří Kučera 
 Ing. Roman Šibl 
 Ing. Aleš Houserek 
 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 
 Ing. Petra Zemánková 
 PhDr. Věra Kovářů 
 PhDr. Romana Habartová 
 Ing. Jaroslav Hrabec 
 Petr Pavelčík 
 prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 
 RNDr. Dagmar Zábranská  
 Mgr. Yvona Koutná 
 RNDr. Vojtěch Sedláček 
 Ing. František Kopeček 
 Albert Gottwald 
 Jiří Sviečka 
 Mgr. Ing. Petr Pavelčík 
 RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. 
 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 2014 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 2014 učiněn. Děkujeme! 
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