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1 Úvod 

Cestovní ruch se v poslední čtvrtině dvacátého století stal jedním z nejvýznamnějších 

společenských a ekonomických jevů. Počátky cestovního ruchu sahají do prvního desetiletí 

17. století, je ale dokázáno, že lidé cestovali již mnohem dříve. Vznik a rozvoj cestovního 

ruchu souvisí s potřebou relaxace, poznání a odpočinku. Cestování se tak stalo 

neodmyslitelnou součástí života lidí a jejich životního stylu.  

Mým studijním oborem je Ekonomika cestovního ruchu, a proto mě téma Park Rochus 

a jeho turistické využití velmi zaujalo. Park Rochus ve mně svou historií vyvolal velký 

zájem, a právě proto jsem se rozhodla toto téma podrobněji poznávat, studovat  

a analyzovat. Téma je atraktivní jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska cestovního 

ruchu. Z ekonomického hlediska je zajímavá předem daná komponovaná krajina parku, 

jeho financovaní, propagace, oblíbenost u občanů a dále jeho budoucí využití,  

které by mělo zajistit návratnost minulých investic. Z hlediska cestovního ruchu nás zajímá 

atraktivita Parku Rochus, jeho jedinečnost, která by měla návštěvníky přilákat a široká 

nabídka služeb, která bude pro návštěvníky k dispozici. Téma jsem si vybrala, protože Park 

Rochus je jednou z nejzajímavějších a nejstarších atraktivit města Uherské Hradiště. 

Osobně z Uherského Hradiště nepocházím, ale studuji zde vysokou školu a příjemné 

prostředí města i okolí se mi velmi líbí. Park Rochus hrál velkou roli jak v historii,  

tak v současnosti a bude velkým tématem města i v budoucnu.  

Hlavním projektem bude Muzeum v přírodě, které by mělo být ukázkou typických 

tradic a kultur na Slovácku. Chystají se zde i další změny jako výstavba ekofarmy, 

vysazení různých stromů i rostlin a výstavba rekreačního a sportovního areálu. Díky těmto 

velkým plánům bude Park Rochus jedním z hlavních novinek v Uherském Hradišti  

i v celém regionu Slovácko. Prostor, kde se Park Rochus nachází je bývalé cvičiště 

Armády České republiky. Dříve sem byl vstup přísně zakázán, a možná proto je teď  

o toto místo takový zájem. Po odchodu armády z Uherského Hradiště poskytuje park 

jedinečnou možnost učinit z rozsáhlé, dosud opomíjené, části města příjemnou rekreační  

i poznávací zónu. Parku Rochus se často říká i Zelený ostrov, a to díky tomu, že je tvořen 

mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované  

a urbanizované krajiny.          

 V prostoru Parku Rochus již byly realizovány první dotační projekty zaměřené  

na regeneraci celého tohoto rozsáhlého území.  
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2 Metodika zpracování a cíle práce 

2.1 Metodika zpracování 

Park Rochus navštívím v různých ročních obdobích, abych zjistila současnou situaci 

parku, názorně viděla, v jakém stavu Park Rochus je a co se do budoucna chystá. Srovnám 

rozdíly stavu parku v létě a stavu parku v zimě. Udělám si subjektivní názor na park, 

vyfotím zajímavá místa, prohlednu si okolní faunu a flóru.  

Po té si sjednám osobní schůzku se zaměstnancem společností Rochus o. p. s.,  

při které budu čerpat informace o současném stavu parku. Tato schůzka mi může 

poskytnout odborný náhled na stav parku. Dále zjistím, co firma do budoucna s Parkem 

Rochus plánuje, jaké ho čekají změny, co se rozšíří a čeho naopak ubude. Díky  

této schůzce mohu získat nový náhled na Park Rochus, dovím se více o jeho historii, 

využití, vlastnictví a o plánech do budoucna.  

Abych zjistila názor obyvatelstva Uherského Hradiště, navštívím diskuzi,  

kterou zorganizovala společnost Rochus o. p. s. a město Uherské Hradiště, kde bude 

rozebíráno financování a zájem obyvatel o Park Rochus. Zjistím, zda je ve městě více 

odpůrců či příznivců obnovy parku. Dále se dozvím, z čeho budou čerpány finance  

na obnovu tohoto parku. Poslechnu si proslovy starosty města a obchodního ředitele firmy 

Rochus o. p. s., které mi opět přinesou důležité informace o budoucích plánech v Parku 

Rochus.  

Dalším krokem bude vypracování dotazníků. Jeden dotazník bude určen obyvatelům 

Uherského Hradiště a druhý bude určen uherskohradišťským základním školám. Oba 

dotazníky mi poskytnou důležité informace o tom, zda má město a jeho obyvatelé vůbec 

zájem o obnovu Parku Rochus. A také jestli by ho základní školy využívali k výuce, 

výletům nebo vycházkám.  

Na konci své práce bych se ráda zaměřila na silné a slabé stránky Parku Rochus a dále 

na hrozby a příležitosti. Sestavím SWOT analýzu, která vytvoří přehled všech důležitých 

faktorů. Ráda bych zjistila, jaké má park vyhlídky do budoucna, zda ho něco ohrožuje, 

nebo zda má naopak hodně příležitostí, které by bylo vhodné efektivně využít. Pro tvorbu 

SWOT analýzy využiji informace z dotazníků, z diskuze obyvatelstva nebo z osobní 

prohlídky Parku Rochus.  
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2.2 Cíle práce 

Cílem dotazníku bude zjistit, zda mají občané Uherského Hradiště o výstavbu nových 

sportovišť, rekreačního areálu, Muzea v přírodě apod. zájem, či jestli chtějí zanechat park 

takový, jaký je; klidný, nepoškozený, ale na druhou stranu i neudržovaný. Dále bude cílem 

zjistit, jestli obyvatelé souhlasí s tím, aby město do projektu investovalo peníze, když jsou 

finanční prostředky potřeba jinde.  

Dalším cílem je zjistit, zda by měly základní školy v Uherském Hradišti a okolí zájem 

využívat Park Rochus k výuce, a to například vlastivědy, přírodovědy nebo občanské 

výchovy. Park může sloužit také k tomu, aby se děti dozvěděly něco o historii České 

republiky a města Uherské Hradiště. V parku by děti měly možnost všechno názorně vidět 

a pohybovaly by se na čerstvém vzduchu mimo centrum města. Pro vzdálenější základní 

školy by byla možnost využívat park např. k výletům, školním pobytům nebo jako lokalitu 

vhodnou pro školu v přírodě.  

Shrnu všechny důležité informace o Parku Rochus a jeho turistickém využití 

v budoucnu. Popíši slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby. Dále uvedu, co se v parku 

již udělalo, co je v plánu, kdo bude budoucí plány financovat a jaký názor mají občané.  
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3 Teoretická východiska 

Teoretická část mé práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti 

cestovního ruchu. Objasníme si základní pojmy týkající se Parku Rochus a jeho 

turistického využití. Získáme přehled o všech důležitých pojmech, které se přímo  

 i nepřímo týkají Parku Rochus.  

3.1 Cestovní ruch 

Je činnost osoby cestující ve volném čase, mimo místo svého trvalého bydliště  

a na přechodnou dobu. Nespadá sem cestování za vykonávání výdělečné činnosti. Naopak 

sem patří cesty za kulturou, dobrodružstvím, zážitky a jinými zajímavostmi. V dnešní době 

je cestovní ruch podle mínění většiny veřejnosti spojen jen s příjemnými prožitky. Většina 

lidí považuje cestovní ruch za příjemně strávenou dovolenou. V rámci cestovního ruchu se 

většina lidí snaží realizovat své zájmy. Na tomto základě tým vědců v roce 1991  

po kongresu WTO vytvořil definici, která je však velmi obtížná, a proto se v odborné 

literatuře vyskytují různá, více či méně výstižná vysvětlení. 

Cestovní ruch patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní 

společnosti.  

Jak působí CR v oblasti ekonomky: 

 podíl cestovního ruchu na tvorbě HDP, 

 vytváření nových pracovních a podnikatelských příležitostí, 

 investiční aktivity v oblasti, 

 rozvoj sociálně-kulturního zázemí v regionu, 

 následné účinky poptávky v cestovním ruchu na ostatní odvětví, 

 vliv cestovního ruchu na státní rozpočet. 

 

Jak působí CR v životní úrovni: 

 kvalitnější reprodukce pracovní síly, 

 rozvoj osobnosti, 

 upevnění zdraví, 

 Růst vzdělanosti, 

 způsob využití volného času o víkendech a dovolených, 

 utváření nových zvyklostí. 
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Jak působí CR v oblasti ekologie a životního prostředí: 

 cestovní ruch by neměl narušovat přírodní, kulturní a sociální prostředí 

místních obyvatel, 

 ale na druhé straně by se měla udržovat přitažlivost daného místa, aby nadále 

uspokojovalo potřeby návštěvníků. 

Jaký má CR vliv na vztahy mezi lidmi: 

 lidé se během cestování mohou pomocí tradic a poznávání nových kultur lépe 

seznámit a časem dojde k odstranění konfliktů mezi danými kulturami. [5] 

3.2 Turista  

 V mezinárodním cestovním ruchu: je osoba, která přenocuje mimo místo 

svého trvalého bydliště, avšak nepobývá zde déle než jeden rok.  

 V domácím cestovním ruchu: je osoba, která v zemi svého trvalého bydliště 

cestuje do jiného místa, zde alespoň jednou přenocuje, ale nepobývá zde déle 

než šest měsíců. [9] 

3.3 Přírodní cestovní ruch 

Je forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni přírodou, jejím poznáváním 

a prociťováním. Směřuje do přírodních, lidskými aktivitami minimálně narušených, 

oblastí, míst vhodných k pozorování planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 

(např. ptactvo, velryby, safari atd.). Speciálním typem přírodního cestovního ruch je 

ekoturismus, pěší turistika, vysokohorská turistika, horská turistika, silvoturistika, 

andinismus, alpinismus, speleoturistika, vodní turistika aj. Do přírodního cestovního ruchu 

není zahrnována rekreace u vodních ploch v rámci masového cestovního ruchu. [11] 

3.4 Ekoturistika 

Je obor turistického ruchu, který by měl lidem přiblížit souvislosti dění v přírodě. Dát 

jim jinou možnost pohledu na současný svět. Ekoturistika se stává ve všech vyspělých 

zemích velmi populární. Výpravy za krásami přírody s odborným doprovodem jsou velmi 

žádaným artiklem u lidí, kterým už nestačí jednoduchá pobytová dovolená u moře  

ani tradiční poznávací zájezdy do oblastí s tisíci turistů. Pro ekoturistiku není potřeba 

žádného mimořádného vzdělání ani výjimečné tělesné kondice, pouze zájem a chuť poznat 

nepoznané. Je to typ rekreace mimořádně vhodný pro lidi dnešní doby, aktivní dovolená  

v přírodě, při které si člověk duševně odpočine. Je plná hlubokých zážitků a člověk při ní 

zcela zapomene na každodenní starosti. [11] 
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3.5 Naučná stezka 

Naučné stezky jsou značeny NS. Jedná se o druh venkovní značené turistické trasy 

seznamující návštěvníky s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi okolí. Od běžné 

turistické trasy se zpravidla odlišuje sérií informačních tabulí rozmístěných na jednotlivých 

zastaveních po délce trasy. Základním typem je naučná stezka pro pěší, ale existují  

i cyklistické, vodácké, pro běžkové lyžaře a další. Naučné stezky nejčastěji čítají kolem 10 

až 15 zastavení a jejich délka dosahuje několika kilometrů. Jsou ale i stezky dlouhé jen 

několik set metrů či 15 a více kilometrů. Většina stezek je vybavena rozměrnými 

informačními tabulemi, na nichž bývá uvedeno pořadové číslo zastávky, popis zajímavostí 

daného místa, často i s ilustracemi, někdy také mapka průběhu stezky s vyznačením 

dalších zastávek. Velký problém tu představuje vandalismus a mnozí zřizovatelé nepočítají 

ani s omezením životnosti vlivem přírodních vlivů. Z toho důvodu jsou popisy k některým 

naučným stezkám šířeny také jako brožury či, v novější době, zveřejňovány na Internetu. 

Naučné stezky jsou nejčastěji zřizovány v přírodním prostředí, kde seznamují návštěvníky 

s fungováním krajiny, výskytem vzácných či zajímavých druhů rostlin a živočichů, 

pozoruhodnými geologickými jevy apod. Jsou však i naučné stezky přibližující zajímavosti 

kulturní lidové stavby, archeologická naleziště, technické památky či historická města. 

Naučné stezky, které se ve svém průběhu místo celkového seznámení s krajinou zaměřují 

jen na jeden určitý jev, lze označit jako tematické naučné stezky. [10] 

3.6 Evropsky významná lokalita 

Je jedním typem chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000. Termín 

evropsky významná lokalita je českým ekvivalentem anglického Sites of Community 

Importance. V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky významná 

stanoviště a evropsky významné druhy. Evropsky významná lokalita je legislativně 

podložena v zákoně O ochraně přírody a krajiny, který implementuje evropskou směrnici 

O stanovištích. Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. 

národního seznamu. Po schválení Evropskou komisí je zapsána do tzv. evropského 

seznamu. [12] 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistick%C3%A1_zna%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ilustrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vandalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%BEura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Technick%C3%A1_pam%C3%A1tka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
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3.7 Rekreace 

Takto označujeme činnosti, které jsou zaměřeny na obnovování vyčerpaných sil 

a kompenzaci deformativních vlivů vyplývajících z běžných rolí člověka, z jednostrannosti 

práce, nesprávných životních návyků, znečištěného životního prostředí a nesprávného 

životního stylu. [13] 

3.8 Relaxační plochy 

Jsou místa využívána k relaxaci, odpočinku a znovuobnovení organismu. Nejčastěji se 

nacházejí v lázních, rekreačních střediscích a wellness hotelích nebo penzionech. Plochy 

by měly být přizpůsobeny požadavkům a přáním zákazníka, aby byly jeho potřeby a touhy 

co nejvíce uspokojeny. Relaxace může sloužit jako preventivní odpočinek např.  

při přepracování, ale také jako léčba vážnější nemoci. Na tyto nemoci se specializují lázně  

a léčebná střediska, kde jsou speciální odborníci, kteří poskytnou profesionální péči. Jsou 

zde lépe vybaveni jak technicky, tak personálně. V případě, že si chce člověk pouze 

odpočinout a zregenerovat svůj organizmus, poslouží wellness zařízení, hotely  

nebo penziony. 

3.9 Sportovní plochy 

Jsou místa využívána ke sportovní činnosti. Sport můžeme vykonávat profesionálně 

nebo jako koníček. Dále můžeme sport provozovat aktivně, např. jako člen fotbalového 

týmu, nebo pasivně, např. jako divák tenisového utkání. Sportovní plochy se nachází 

většinou u základních, středních a vysokých škol, v centrech měst, v ubytovacích 

zařízeních nebo v místech, kde je očekávaný větší výskyt turistů a tyto plochy by mohly 

být efektivně využity. Sportovních ploch existuje mnoho druhů, např. tenisové kurty, 

volejbalová hřiště, golfová hřiště, atletické okruhy, fotbalová hřiště, ledová kluziště  

a mnoho dalších. Sportovní plochy v současnosti zažívají velký rozmach, protože národ 

trpí nadváhou a děti jsou náchylnější nemocem, a sport nebo pohyb na čerstvém vzduchu, 

jak je známo, vede ke zdravému stylu života.  

3.10 Cyklotrasa 

Vede po silnicích, drobných místních a účelových komunikacích. Značení cyklotras je 

podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní 

cykloznačky: 

 návěst před křižovatkou, 

 směrová tabule, 

 směrová tabulka. 
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Na všech lze nalézt symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích  

i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umísťují se stejně jako dopravní značky 

před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy. Při jízdě na cyklotrase je cyklista 

povinen dbát veškerých ustanovení a v žádném případě nevyužívá žádných výhod. Značky 

tohoto druhu mají pouze orientační a informační charakter.  [10] 

3.11 Cyklostezka 

Je vyšší forma organizace řízení pohybu cyklistů. Na cyklostezkách jsou prostory  

k pohybu pro cyklisty vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením.  

Pro uživatele to znamená, že jsou povinni dodržovat přesně stanovená pravidla  

a tyto speciálně umístěné dopravní značky respektovat. Cyklostezka je vždy na začátku  

a na konci ohraničena a je určena výhradně pouze pro cyklistickou dopravu. Pokud je 

souběžně vedena se silnicí, má cyklista povinnost tuto stezku využívat. Povrch je zpravidla 

zpevněný (asfalt, dlažba) o minimální šířce dva metry. Mohou ji využívat nejen uživatelé 

kolečkových bruslí a lyží, ale i chodci; především pokud se jedná o společnou trasu  

pro chodce i cyklisty. [10] 

3.12 Cykloturistická trasa 

Opouští silnice s automobilovým provozem a vede přírodou a terénem, většinou  

po horší polní či lesní cestě, a určena by měla být především pro vyznavače horských kol. 

Je vyznačena pásovými značkami; krajní pásy jsou žluté, prostřední červený, modrý, 

zelený nebo bílý. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších, od kterých se 

 však liší navíc i velikostí a delším intervalem umístění. [10] 

3.13 Zemědělská farma – ekostatek 

Pojem ekologického zemědělství lze definovat jako systém hospodaření, který používá 

pro životní prostředí šetrné způsoby k potlačování plevelů, škůdců a chorob, minimalizuje 

použití syntetických pesticidů a hnojiv, v chovu hospodářských zvířat klade důraz  

na pohodu zvířat, dbá na celkovou harmonii agroekosystému a jeho biologickou 

rozmanitost a upřednostňuje obnovitelné zdroje energie a recyklaci surovin. Jde o velice 

pokrokový způsob hospodaření, který staví na filozofii holistického pojetí přírody. Příroda 

je zde jednotným celkem, má svou přirozenou vnitřní hodnotu. Člověk je součástí přírody 

stejně jako jiní živí tvorové. Proto by veškerá lidská činnost měla pramenit z přírodního 

řádu a ekologické rovnováhy. Člověk se nemůže zprostit své morální povinnosti  

a odpovědnosti. Musí přistupovat k zemědělskému hospodaření takovým způsobem,  
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aby důsledky jeho činnosti citelně nenarušily harmonii přírody a životního prostředí. 

Hlavním smyslem tohoto pojetí je vytvořit systém trvalého charakteru, který by byl 

ekologicky vyvážený, chránil stálé přírodní zdroje, tzn. prostředí, a zabraňoval vývoji 

směřujícímu k ekologickým katastrofám a k přenechávání dnešních ekologických 

problémů příštím generacím. [11] 

3.14 Natura 2000 

Představuje soustavu chráněných území, která má za cíl zabezpečit ochranu těch druhů 

živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z pohledu EU nejcennější, 

nejohroženější, vzácné či omezené svým výskytem na určitou oblast. [12] 

3.15 Environmentální centrum 

Je prostorově i funkčně začleněno do muzea v přírodě a zajišťuje především výchovu  

a osvětu v ochraně přírody a životního prostředí. Organizují se zde výstavy, tvořivé dílny, 

zážitkové a jiné programy. Podporuje vzdělání pro zachování tradic našich předků  

a udržitelných způsobů života. [2] 

3.16 Muzeum v přírodě 

Představuje ideální formu prezentace tradiční lidové kultury, která je důležitou 

součástí kulturního dědictví každého národa či etnika. Smyslem muzea v přírodě je 

především v uceleném souboru rekonstruovat historickou realitu vybraného regionu  

 či lokality. Moderní muzea v přírodě splňují funkci nejen dokumentační, výzkumnou  

a prezentační, ale stávají se i významnými paměťovými institucemi, které díky svým 

popularizačním aktivitám účinně napomáhají k propagaci kulturního dědictví a sehrávají 

významnou roli při formování lokální, regionální i národní identity. Trendem současnosti 

je vytváření různých typů muzeí, jako jsou archeoskanzeny, technická muzea v přírodě 

nebo ekomuzea. Tato muzea svou atraktivností vytváří oblíbený prostor pro vzdělání  

a relaxaci [2] 

3.17 Komponovaná krajina 

Jedná se o předem danou předlohu, která stanovuje, jak by měla krajina v budoucnu 

vypadat a jaké by měla splňovat požadavky. Tvoří kostru jistého projektu a slouží také 

jako ukázka, co do budoucna návštěvníka krajiny čeká, na co se může těšit, na co by se měl 

připravit, a jak se těmto vlivům přizpůsobit. Například jakou zvolit dopravu nebo výběr 

vhodného místa pro ubytování v dané lokalitě. Na druhé straně tvoří jakousi předlohu  

pro realizaci. Usnadňuje firmám práci a přehlednost rozpracovaného projektu. [2] 
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3.18 Expozice 

Je výstava určitého uměleckého díla, která může zahrnovat obrazy, fotografie, sochy, 

malby apod. Expozice probíhají většinou ve vhodně vybavených místech. Výstavy 

probíhají například v divadlech, knihovnách, školách a dalších kulturně zaměřených 

místech. Pro expozici je vhodné zařídit dostatek prostoru, vhodné světlo a příjemnou 

atmosféru, která je tvořena autorem a jeho spolupracujícím týmem. [15] 

3.19 Křížová cesta 

Je zpodobení utrpení  Krista na jeho poslední cestě od domu Pilátova až na horu 

Kalvárii (Golgota) po Via Dolorosa. Nejčastěji vede pod širým nebem do kopce a má 

obvykle čtrnáct zastavení, kde jsou vyznačeny výjevy z poslední cesty a Umučení Páně. 

Na kopci na nejvyšším místě se nalézá kříž nebo bazilika s Božím hrobem. Bývá často 

vyobrazena v kostele. Na Velký pátek (a v jiné dny příležitostně) se na křížové cestě konají 

pobožnosti. [16] 

3.20 Přírodní amfiteátr 

Amfiteátr je venkovní dějiště pro divácké sporty, koncerty, shromáždění  

nebo divadelní představení. Moderní amfiteátry jsou více využívané pro koncerty a jejich 

typickým rysem je, že publikum sedí jen na jedné straně. V amfiteátrech se konaly 

i speciální události a hry, například gladiátorské zápasy.  

Termín pochází ze starověkého řeckého amphi - mínit “kolem”, nebo “na obou 

stranách” a théātron, znamená “místo pro hledění”. Přirozený amfiteátr je prostor 

lokalizovaný v místě, kde prudká hora nebo zvláštní skalní útvar zesiluje nebo odráží zvuk, 

a vytváří tak ideální podmínky pro hudební koncerty. Termín amfiteátr může být také 

používán jako popis přirozeně nastávající formace, která by byla ideální pro tento účel. 

[17] 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Hora_Kalv%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hora_Kalv%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Golgota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Svat%C3%A9ho_hrobu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
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3.21 Retenční nádrž 

Je využívána v případech, kdy vlivem srážek hrozí zahlcení dešťové 

kanalizace. Retenční nádrž zajistí zachycení přívalových srážek a jejich postupné řízené 

odpouštění do kanalizace nebo recipientu. Zde je zapotřebí souhlasu příslušného správce 

kanalizace nebo vodního toku. 

V některých případech je možné spojit v nádrži funkce retenční a akumulační. Spojení 

těchto dvou funkcí je efektivní v řadě případů, kde je možné využít dešťovou vodu  

k dalším účelům (např. závlahová voda, zásoba vody pro protipožární účely, atd.). Nádrž je 

pak rozdělena na akumulační prostor, kde je využívána zásoba dešťové vody a retenční 

prostor, který slouží k vyrovnání odtoku přívalových srážek. Odtok z retenční nádrže je 

možné řešit buď samospádem, nebo čerpáním. V ideálním případě je odtok samospádem 

výhodnější z provozního hlediska, po osazení regulátoru průtoku je zabezpečen 

bezúdržbový provoz celé retenční nádrže. Může se však stát, že odtoku samospádem nelze 

z technických důvodů dosáhnout a v tom případě je nutno navrhnout čerpací stanici  

a odtok zajistit čerpáním. [18] 
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4 Popis Parku Rochus a jeho blízkého okolí 

Park Rochus se nachází v moravském městě Uherské Hradiště, v městské části 

Mařatice. Je jedním z nejzajímavějších míst na okraji města a má dlouholetou historii, 

 která není možná každému z nás známa. 

4.1 Uherské Hradiště 

Uherské Hradiště je správním, ekonomickým a církevním centrem Slovácka. Má 

26 tisíc obyvatel, jeho rozloha je 2 127 hektarů a skládá se ze sedmi městských částí – 

Uherské Hradiště, Jarošov, Mařatice, Míkovice, Vésky, Sady, Rybárny. Městem protéká 

řeka Morava. Uherské Hradiště je město plánovitě založeno systémem pravoúhlých ulic, 

který byl zachován jen uvnitř města a v okolí obou náměstí. Na okraji byly ulice zakřivené 

podle městského opevnění. Má velice výhodnou polohu, nachází se ve středním Pomoraví 

zahrnující část východního svahu Chřibů, část předhoří Bílých Karpat a severní cíp 

Dolnomoravského úvalu. Díky těmto podmínkám zde byla vytvořena významná a hojně 

obydlená oblast.  

Město bylo založeno roku 1257 Přemyslem Otakarem II., v tehdejší době plnilo cíle 

hospodářské a vojenské. O vzniku města se poprvé dozvídáme ze dvou listin krále 

Přemysla Otakara II. První listina vznikla 15. října 1257 v Plasích a druhá 23. května 1258 

v Hradišti. Po staletí se zdokonaloval jeho fortifikační systém, funkci pevnosti přestalo 

město plnit na konci 18. stol. V období gotiky bylo město opevňováno zděnými hradbami, 

více než hradbám se však opevnění podobalo ochranné kamenné zdi, která byla doplněna 

bránami a sedmi věžemi. Toto středověké opevnění bylo v 19. století zbořeno, ale je zde 

zachováno několik zbytků, které nám umožňují udělat si představu o jeho mohutnosti. 

V době gotiky vznikly stavby jako kaple sv. Alžběty, řádový kostel Zvěstování Paní Marie 

spolu s klášterem nebo nová radnice.  

V době renesance, jejímž průkopníkem byla šlechta a později měšťanstvo, se podle 

finančních možností zdobí průčelí portály či okrasnými ostěními, prázdné plochy jsou 

pokryty malebným grafitem a ve dvorech se zřizují arkády. Hlavními rysy renesance jsou 

kordonové římsy oddělující patro od přízemí, pilastry nebo lesény mezi okenními osami  

či podloubími prolomená přízemí fasád. Nároží jsou zdobena arkýři nebo rondely 

s použitím reliéfní výzdoby.  

Doba baroka byla velmi ovlivněna požárem v roce 1681, kvůli kterému muselo dojít 

k radikální přestavbě centra města. Vznikaly menší stavby zasvěcené světcům, které 

sloužily na ochranu před morem nebo jinými závažnými chorobami. V tomto období město 
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nejvíce zatěžovala výstavba městského opevnění. Jeho důležitost a nutnost se všeobecně 

uznávala, neboť hrozilo nebezpečných válek. Výstavba však byla velmi zdlouhavá  

a finančně nákladná, ale pro bezpečnost města potřebná. 

Následovala doba, kdy musela být pevnost zrušena, protože tvořila překážku pro vývoj 

města. Po zrušení pevnosti bylo hlavním problémem zajištění bezpečných komunikačních 

cest. V roce 1784 pak muselo město přebudovat silnice, které musely být kvůli častým 

záplavám v této oblasti značně zvýšeny. Později, v polovině 19. století, už musela být 

zvýšena i úroveň hlavního náměstí a starší stávající domy se většinou navyšovaly ještě  

o jedno poschodí. V roce 1841 byla v Uherském Hradišti vybudována první železniční 

dráha. 

V druhé polovině 19. století nastaly změny v sociálním a národnostním složení 

obyvatelstva, město se zcela poněmčilo a čeština pomalu zanikala.  

Dne 15. března roku 1939 se na hlavním náměstí za husté sněhové vánice objevily 

jednotky nacistické armády a touto událostí začala smutná a bolestivá kapitola druhé 

světové války v Uherském Hradišti. V roce 1943 pak došlo ke sloučení obcí Uherské 

Hradiště, Staré Město, Mařatice a Derflí. V září téhož roku byl vydán zákaz veškerých 

staveb a bylo započato budování zákopových krytů na obou hlavních náměstích, v parku  

a u nádraží. V roce 1945 došlo k bombardování města a několik domů bylo těžce 

poškozeno. Největší škody však nesly mosty, silnice a železnice vedoucí přes řeku 

Moravu, které Němci vyhodili do vzduchu okamžik před příchodem osvobozující Rudé 

armády. 

První poválečná léta byla poznamenána snahou o brzké odstranění válečných škod  

a uvedení všedních činností do normálu. Hlavním úkolem bylo znovuvytvoření dopravní 

sítě, které byla téměř celá zničena. Sloučení se sousedními obcemi se rozpadlo,  

ale myšlenka Velkého Hradiště však opuštěna nebyla. Tomu však bránil tomu zásadní 

odpor Mařatic. Začaly se rozšiřovat průmyslové závody, jako jsou Avia, Fruta, Hradišťan  

a Buchlovan. Velkým projektem bylo vybudování sídliště Mojmír, dále se nové domy 

stavěly v ulicích Mojmírova, Lechova, Šafaříkova, Boženy Němcové a zvláště na třídě 

maršála Malinovského, které byla věnována veškerá péče. Uherské Hradiště patří mezi 

nejpřednější střediska výtvarného dění na východní Moravě. Žili zde kronikář Jiří Heřman, 

malíř Jan Melichárek, grafik Kubíček a sochař Habarta. V roce 1947 bylo založeno Ústředí 

lidové umělecké výroby usilující o zachování lidského uměleckého projevu, řemesla  

a tradičních výrobních technik.  

Uherské Hradiště se stalo úspěšně se rozvíjejícím městem. Má své vlastní tradice  
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a kulturu, kterou se snaží prosazovat. Budují se stále nová obydlí, sportoviště, kulturní 

střediska nebo průmyslové firmy, které napomáhají dalšímu vývoji města. [7] 

Tímto popisem jsem přiblížila město Uherské Hradiště, jeho historii, současnou situaci 

a další zajímavosti. V následující kapitole se budu věnovat kasárnám, které jsou v současné 

době spjaty s projektem Parku Rochus.  

4.2 Kasárna v Uherském Hradišti 

Ve své minulosti sehrávalo město Uherské Hradiště významnou roli ve válečných 

konfliktech. Samotné založení města vycházelo mimo jiné z vojenských potřeb českého 

panovníka Přemysla Otakara II. Proti útoku nepřátel se město bránilo vlastním vojskem  

a okolním opevněním. V roce 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu a kvůli tomu se  

do jezuitských kolejí přemístilo vojsko, které sídlilo v malých kasárnách v centru města. 

V roce 1905 bylo rozhodnuto o odchodu praporu pěšího pluku č. 81 z Uherského Hradiště 

a budova „Jezuitských kasáren“ byla vojenskou správou propůjčena městskému 

magistrátu. V roce 1914 vypukla světová válka, která přinutila desítky občanů Uherského 

Hradiště k nástupu do armády. Ani v době války nebyl v Uherském Hradišti obnoven 

bojový útvar. Byl zde umístěn pouze strážní prapor, redukovaný v roce 1918 na strážní 

rotu o síle jednoho důstojníka a 60 mužů. Vojenství mělo ve městě dlouhou tradici, a proto 

obecní rada po oslovení Ministerstvem národní obrany v roce 1919 neváhala, a dala 

souhlas k založení vlastní vojenské posádky. V roce 1925 bylo Ministrem národní obrany  

o stavbě kasáren v Uherském Hradišti rozhodnuto, ačkoliv ještě nebylo přesně známo, kdy 

se se stavbou začne. Od této doby probíhala různá jednání, která měla usnadnit stavbu 

kasáren. Vyměřovala se území a řešila se vlastnická práva města na pozemky. Staveniště  

o výměře 16 172 m² bylo postupně převedeno z katastru obce Mařatice do katastru města 

Uherské Hradiště. 

Dne 1. září 1930 rozhodlo zastupitelstvo města o zadání příslušných stavebních prací. 

S kopáním základů se začalo 11. října 1930. Do konce roku 1931 byly jednotlivé budovy 

pod střechou, omítnuty a práce uvnitř taktéž značně pokročily. Všechny budovy byly 

zařízeny a postaveny sice střízlivě, ale moderně, v duchu všech hygienických zásad. 

V kasárnách byly postaveny i dva obytné domy, v nichž bylo ubytováno šest rodin 

důstojníků a devět rodin rotmistrů.  

 Stavba byla dokončena 20. září 1932. K provedení stavby bylo potřeba celkem 

56 510 pracovních dnů. Na základě usnesení městského zastupitelstva v Uherském Hradišti 

ze 14. listopadu 1931 nesla kasárna název „Kasárna krále Přemysla Otakara II.“. Na levém 
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sloupu vstupní brány do kasáren byl umístěn státní znak s nápisem „Pěší pluk 27“. Tento 

pluk vznikl při unifikaci z 25. střeleckého pluku domácího k 28. září 1920. Pěší pluk velmi 

odpovědně plnil povinnosti v oblastech odborné přípravy vojsk a stal se plnohodnotnou 

součástí veřejného života ve městě a svým dílem aktivně přispíval ke společenskému  

a kulturnímu dění.     

Stavba kasáren probíhala ve dvou etapách: 

V první etapě byly vystavěny: dvoupatrová budova velitelství pluku, dvě budovy  

pro mužstvo, budova kuchyně, dvě budovy s rodinnými byty, jedna budova augmentačního 

skladu (sklad zvláštních zásob), přízemní skladiště paliva, přízemní objekt dílenský 

s kovárnou, dvoje stáje pro koně, přízemní plynová komora, remíza pro polní kuchyně, 

budova prádelny a dvě kůlny. 

Druhá etapa byla započata až v roce 1937 a probíhala v několika obdobích, z části již 

v roce 1936, a zahrnovala tyto hlavní objekty: dvě budovy pro školu důstojníků v záloze, 

dvě budovy pro mužstvo, budova augmentačního skladu, budova kovárny a sklady 

hasičského nářadí, stáje s remízou pro kulomety a s částečným prvním patrem pro seno  

a slámu, budova kinosálu pro 500 mužů a zděné budovy garáží. Tato druhá etapa výstavby 

byla mnohem náročnější. Dokončena byla v roce 1939. 

Po roce 1945 v kasárnách působil 6. motostřelecký pluk, v pozdějších letech pak 

13. tankosamohybný pluk. Do roku 1988 se zde nacházel ještě dělostřelecký pluk, a poté 

ho vystřídal mostní prapor. Ten zde působil do roku 1993 a později byl převeden  

do složení Armády České republiky.  

Obrázek č. 4. 1, Kasárna v Uherském Hradišti v roce 1930 

 
Zdroj: http://www.fotohistorie.cz/Zlinsky/Uherske_Hradiste/Uherske_Hradiste/kasarny/Default.aspx 
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Vlastnická práva a povinnosti ke kasárenskému areálu začalo město uplatňovat až 

od dubna 2002, kdy se po nesnadných, ale nakonec poměrně rychlých, jednáních 

s Ministerstvem obrany ČR stalo jeho jediným majitelem. Město tím rozšířilo své území 

„mírovou cestou“ o 17ha. Existence takového rozlehlého a opuštěného území 

představovala pro Uherské Hradiště příležitost i hrozbu zároveň. Příležitost tehdy, podaří-li 

se využít potenciál tohoto území pro další rozvoj města a ke zlepšení kvality života jeho 

obyvatel. Hrozbu pak v případě, že areál nebude naplněn smysluplnými a udržitelnými 

aktivitami. Tato hrozba by mohla být naplněna v případě nahodilého a nekoncepčního 

rozprodávání nově nabytých nemovitostí. Uherské Hradiště proto zvolilo koncepční  

a cílevědomý přístup k dlouhodobé revitalizaci svého bývalého kasárenského areálu.  

To předpokládalo zejména zevrubné vyhodnocení stavebního stavu objektů, technické 

infrastruktury, zvážení vlastních rozvojových potřeb a cílů a následně formulaci zásad  

a principů budoucího využití areálu. Ty by měly preferovat zejména aktivity s pozitivními 

dopady na ekonomický rozvoj města a měly by vycházet ze základní funkční zóny 

sedmnáctihektarového areálu, který je rozdělen do tří základních částí: 

 obytné zóny v západní a severní části areálu. Vedle standardní městské bytové 

zóny zde budou umístěny i speciální a sociální formy bydlení, 

 vzdělávací zóny ve střední části areálu, 

 obchodní zóny ve východní části areálu. 

Vize a principy budoucího využití zformulovala urbanistická studie Koncepce využití 

areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti. Koncepce byla rozpracována již v době, kdy 

bylo téměř zřejmé, že město se stane jediným vlastníkem celého areálu. Studie, výsledek 

společné práce specialistů a odborné pracovní skupiny města, byla podrobena veřejné 

diskuzi a následně schválena zastupitelstvem města.  

V současnosti se areál kasáren neustále rozvíjí, stavějí se nové obytné domy a školicí 

střediska, parčíky, náměstí a parkoviště. Vzdělávací centrum je od roku 2006 hotové  

a často využívané. Z Uherského Hradiště se pomalu stává univerzitní a studentské město. 

Vznikla zde fakulta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a detašované pracoviště Vysoké 

školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě, díky čemuž se tato městská část plní nejen 

nově přistěhovalými rodinami, ale i studenty, firmami a investory. [3] 
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Obrázek č. 4. 2, Kasárna v Uherském Hradišti v současnosti 

 
Zdroj: vlastní 

Na závěr teoretické části se budu věnovat Parku Rochus. Popíši, kde se nachází, co 

v něm nalezneme, co se zde v minulosti odehrávalo a co se zde do budoucna plánuje.  

4.3 Park Rochus 

Jádrem území nazývaného lokalitou Rochus je bývalé vojenské cvičiště na úbočí 

Černé hory pod kaplí sv. Rocha. Dále sem zahrnujeme přiléhající části území Uherského 

Hradiště, Mařatic a Jarošova, zejména tratě Březňa, Černá hora, Dlouhá hora, Hlaviny, 

Hlavininy, Hrušky, Jarošovské padělky, Jarošovské díly, Kopaniny, Mařatické padělky, 

Mezivinohradí, Nad Cigánovým, Oderflaší, Od města, Odvrště, Podrovňa, Prostřední hora, 

Rovina, Rybníky, Soví hora a Vinohrady. Tato plocha činí asi 200 ha. Jedná se o území 

členité s nadmořskou výškou kolísající od 194 m n. m. až po 302 m n. m. Směrem 

k západu jsou tyto plochy charakterizovány přítomností sadů, zahrádek a malých políček, 

včetně velké zahrádkářské kolonie a sportovního areálu s umělou lyžařskou sjezdovkou. 

Směrem k severu v horní části dominují pole s ojedinělými remízky. Na níže položených 

plochách přiléhajících obci Jarošov se rozkládají zahrady a sady porostlé keřovou vegetací. 

Podél potůčku tekoucího směrem k severu trati Březňa nalezneme bujné keřové a stromové 

porosty.  Na podstatné části těchto ploch jsou vytvořeny drobné terasy a vysázeny sady. 

Okolní pole jsou hustě protkána remízky a pruhy křovin. 

Park lákal k osídlení už od nepaměti. Má velmi dobrou strategickou polohu, je z něj 

dobře vidět jak na řeku Moravu, tak na řeku Olšavu, které hrály velkou roli už v době 

kamenné. Archeologický výzkum v letech 1979 a 1980 dokázal, že už v době ledové 

(30 000 let před naším letopočtem) zde pobývalo mnoho lidí a zvířectva. Lidé se zdržovali 
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většinou v přítomnosti větších řek, kde rostly borovice, smrky, modříny, břízy, které mohly 

sloužit jako přístřešek pro člověka. V údolích řek se nejčastěji zdržovala i stáda mamutů, 

sobů, nosorožců nebo koní. Zvěř byla vhodná k lovu, kterým se lidé v té době živili.  

Pro vývoj fauny a flóry měla mimořádný význam existence vojenské posádky 

v Uherském Hradišti a užívaní vojenského cvičiště v uplynulém století. Pro vojenský 

výcvik nebyl v okolí města vhodnější terén a transport ke každodennímu výcviku do větší 

vzdálenosti nepřipadal v úvahu. Lokalita Rochus zůstala díky vojenskému využití alespoň 

zčásti ušetřena procesům kolektivizace. Byla zde umožněna drobná zemědělská  

a zahrádkářská činnost v podobě vinohradů a zahrádkářských kolonií. 

Díky odchodu armády z města poskytuje park možnost učinit z rozsáhlé, dosud 

opomíjené, časti města příjemnou rekreační a poznávací zónu. Bude zde prostor jak  

pro volnočasové aktivity, tak pro aktivity kulturně-poznávací, oddechové a rekreační. 

Důležitou, velmi atraktivní a dominantní, stavbou v Parku Rochus je barokní kaple 

sv. Rocha, která byla postavena jako připomínka morové rány, která Uherské Hradiště 

postihla v roce 1680. V roce 2009 byla kaple zrekonstruovaná do podoby původního 

poutního kostelíka. 

Obrázek č. 4. 3, Kaple sv. Rocha  

 
Zdroj: vlastní

 

V plánu je výstavba Muzea v přírodě, které by mělo vzniknout na okraji parku 

v návaznosti na mantické vinohrady. V něm by měla vzniknout expozice autentické 

slovácké dědiny za účelem zachování a prezentace významné části kulturního dědictví 

Uherskohradišťska. Podstatnou částí muzea budou plochy zeleně, kde bude ukázka 

hospodaření v krajině, prezentace tradičních řemesel, zvyků a obyčejů zaměřených 

především na vinařství a vinohradnictví. Dále se v muzeu budou konat tematické programy 

a akce, jako jsou folklorní vystoupení a koncerty.  
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Obrázek č. 4. 4, Plánované Muzeum v přírodě 

 
Zdroj: http://www.parkrochus.cz/ 

Environmentální centrum bude prostorně začleněno do Muzea v přírodě. Mělo by 

zajistit především výchovu a osvětu v ochraně přírody a životního prostředí. Dále bude 

organizovat výstavy, tvořivé dílny, zážitkové programy i vzdělávání pro zachování tradic 

našich předků a udržitelných způsobů života. 

Velká část parku se pro udržení vzácného stepního charakteru bude udržovat pastvou 

ovcí, koz, popřípadě i několika koní, a vzniknou tzv. ekofarmy.   

Obrázek č. 4. 5, Pastva koz 

 
Zdroj: vlastní 

Vedle přírodní části by se zde měl nacházet i sportovní areál, který bude zahrnovat 

lyžařský svah a sportovně-rekreační centrum pro letní i zimní sporty.  

Dopravní dostupnost vychází ze stávajících polních i zpevněných cest, které vedou  

po obvodu lokality. Přístupové a obslužné komunikace jsou navrženy v úspornější 

variantě, která předpokládá zejména opravy a úpravy stávajících cest, které byly 

stabilizovány dlouhodobým využíváním vojenskou technikou. Tyto trasy budou využity  
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i jako cyklostezky. Vybudování nové přístupové komunikace se plánuje až 

v dlouhodobějším výhledu, v případě nezbytnosti a vyšší návštěvnosti po dokončení 

podstatné části expozic muzea v přírodě. Pro parkování je k dispozici stávající zpevněná 

plocha na vstupu do Parku Rochus. Sem se vejde 10 – 15 automobilů, závisí na jejich 

velikosti. 

Obrázek č. 4. 6, Parkovací plocha 

 
Zdroj: vlastní 

První ideová studie Komponované krajiny Rochus profesora Ivana Otruby byla 

dokončena v roce 2007, poté byl vyhodnocen i vliv záměru na ochranu přírody a soustavu 

2000. V roce 2010 byla zahájena regenerace přírodních ploch Parku Rochus, bylo 

vysazeno prvních sto stromů a proběhla úprava zeleně. Od roku 2011 je plánovaná 

postupná realizace dotačních projektů, dokončení první etapy regenerace proběhne do roku 

2015. Úplně prvním počinem byla kompletní obnova poutní kaple sv. Rocha v roce 2009, 

kterou zajistilo město Uherské Hradiště jako vlastník významné kulturní památky. 

Revitalizace přírodního areálu byla zahájena v roce 2009 Krajským úřadem Zlínského 

kraje. Bylo upraveno více než deset hektarů náletových křovin a v souvislých pásech zde 

byl obnoven luční porost a zvýšena tak biodiverzita tohoto území. Na podzimu roku 2010 

proběhla realizace prvních dvou dotačních projektů financovaných Ministerstvem 

životního prostředí. Byly vysazeny sady ovocných dřevin, které budou sloužit jako 

expozice tradičních odrůd ovoce Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Výsadba proběhla 

na ploše 0,4 hektarů, celkem bylo vysazeno 65 sazenic, jejichž odrůdové složení je velmi 

pestré. Je tvořeno jabloněmi, hrušněmi, třešněmi a dalšími ovocnými dřevinami. Keřové 

patro je zastoupeno lískou, dřínem nebo klokoči. Sad oskeruší je v areálu Parku Rochus 

druhým ovocným sadem, který byl vysázen začátkem listopadu roku 2010. Sad je situován 

severozápadně pod kaplí sv. Rocha. Cílem je vytvořit ukázkový sad vzácných stromů 
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jeřábu oskeruše, symbolického stromu Slovácka. Jedná se o sbírku místních i cizích odrůd 

oskeruší, které jsou doplněny mišpulemi, hrušněmi a dalšími odrůdami jeřábu. Výsadba 

sadu je rozptýlená, v budoucnu tak budou stromy tvořit porost statných solitérních jedinců 

vhodných k relaxaci a odpočinku pro návštěvníky areálu. Výsadba proběhla na ploše 0,4 

ha. Celkem bylo vysázeno 20 sazenic – 15 oskeruší z různých koutů Slovácka a přilehlých 

regionů, jako jsou Bílé Karpaty a Trenčínsko. Projekt byl financován Ministerstvem 

životního prostředí v rámci dotačního programu Podpora obnovy přirozených funkcí 

krajiny. [2] 

Obrázek č. 4. 7, Flóra na Rochusu 

 
Zdroj: vlastní 

Je třeba také popsat ulici Vinohradskou, která byla už v minulosti součástí Parku 

Rochus a i v dnešní době hraje velkou roli jak pro město Uherské Hradiště, tak pro park. 

Ulice a okolní vinohrady jsou důležitou součástí společenského a kulturního života          

ve městě. 

4.4 Ulice Vinohradská 

Zdejší vinařská tradice je zde zakotvena už od počátků křesťanství. Vinná réva se  

na stráních v okolí města pěstovala již ve středověku a z ní vyráběné víno sloužilo  

pro církevní potřeby blízkého kláštera. Tahle vinařská tradice se zasluhuje o popularitu 

městské části Mařatice. Už v polovině 20. století se zde uvažovalo o vybudování muzea 

v přírodě a v posledních letech se k této myšlence opět vrací. Nastaly jiné podmínky, 

odlišné ekonomické vztahy a naskytly se jiné a dále se rozvíjející možnosti.  

Archeologové objevili stopy člověka v prostoru Mařatic již z doby paleolitu a mladší 

doby kamenné. Další nálezy pak pocházejí z doby bronzové, železné nebo z období 

římského či germánského a také z období po osídlení kraje Slovany. Mařatice byly jedním 
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z nejdůležitějších sídel Velkomoravské říše. V polovině 15. století se velehradský klášter 

dostal do finančních potíží, a proto se polnosti a statky zastavěly. Na počátku 16. století se 

Mařatice dostaly do svazku s Uherským Hradištěm. Zápis do zemských desek proběhl roku 

1528. Odváděl se roční plat, naturáliemi a jinými povinnostmi vůči městu se podařilo 

vzájemné vztahy uklidnit. V době husitských válek se vinohrady slibně rozvíjely,  

ale neměly tolik péče, kolik by bylo potřeba. Než se situace uklidnila, přišla třicetiletá 

válka v 17. století. Z kvetoucí zahrady se stala vypálená a vydrancovaná poušť, na které se 

odehrálo tisíce lidských tragédií. Po válce se začali mantice výrazně rozvíjet. V 19. století 

se zemědělská obec začala proměňovat a drobní zemědělci si začali vydělávat peníze  

ve zde založených manufakturních podnicích. Velký podíl na zaměstnanosti v té době měla 

cihelna Josefa Stancla. Podnik byl velmi úspěšný a vyráběl cihly nebo tašky potřebné  

na výstavbu města i vesnic v okolí.  

Josef Stancl byl prvním starostou Uherského Hradiště, a proto se na toto jméno 

vzpomíná až do dnešních dnů. Provoz cihelny byl ukončen v polovině 20. století. Občané 

Mařatic našli nové uplatnění v průmyslových podnicích Uherského Hradiště, např. 

v nedaleké továrně Mesit. Zemědělská činnosti se omezila na minimum. V období první 

republiky začaly vznikat nové ulice a vznikla také ulice Vinohradská.  

K rozhojnění vinařství přispělo ve 20. století specializované školství, které se 

věnovalo pěstování vinné révy a ošetřování vinic, úrodě a produkci vína. V roce 1998 

vzniklo občanské sdružení Vinaři Mařatic. Má 53 členů a hraje důležitou roli ve vinařském 

podnikání, podporuje soutěživost pěstitelů, pořádá regionální soutěžní ochutnávky,  

ve kterých každý pěstitel usiluje o získání titulu Šampion odrůdy.  

Ulice Vinohradská je známá i tím, že se zde každoročně koná průvod v rámci 

Slavnosti vín v Uherském Hradišti. Zástupci jednotlivých okolních obcí představují 

přehlídku v krojích, hraje cimbálová muzika, pořádá se ochutnávka vín ve vinných 

sklípcích a ukázka tradičních místních řemesel. Akce se stala velice populární a hojně 

navštěvovanou nejen návštěvníky z okolí.  
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Obrázek č. 4. 8, Vinný sklípek 

 
Zdroj: vlastní 

Po roce 2000 opustila armáda Park Rochus a začalo se řešit, co město s parkem a jeho 

okolím, do kterého patří i ulice Vinohradská a vinohrady, provede. Zájem o obnovu tohoto 

areálu projevují stále častěji i mnozí Hradišťané, ale nejen oni. Jsou to i architekti, vinaři, 

historici, inženýři a další lidé, kterým na vzhledu vinohradů a jejich okolí záleží. V roce 

2006 byl oficiálně představen projekt, kterým se zabýval Ivo Valenta. Idea zřízení muzea 

v přírodě v Uherském Hradišti je velmi důležitá, protože pomůže zachovat a prezentovat 

významnou část kulturního dědictví Uherskohradišťska. Tradiční kulturní dědictví je 

ohroženo zánikem a doslova mizí z našich vesnic. Muzeum v přírodě je jeden z prostředků 

k zachování těchto tradičních kulturních hodnot, které přilákají zahraniční i tuzemské 

návštěvníky. Kdyby se turistické využití této části města zvýšilo, určitě by to přispělo 

k lepší finanční situaci města. Slovácko v dnešní době patří mezi velmi atraktivní části 

jihovýchodní Moravy, ale výstavba muzea by město posunulo zase o krůček dál 

k turisticky vyspělému a turisty oblíbenému městu. Slovácko by nebylo známo jen v Česku 

a na Slovensku, ale zamířili by sem i Němci, Rakušané nebo Poláci. A díky tomu by došlo 

ke zlepšení mezinárodních vztahů, které mohou napomoci k dobré finanční a kulturní 

spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. [8] 

V poslední kapitole teoretické části jsou popsané čtyři nejdůležitější lokality, které 

s Parkem Rochus souvisí a mají na sebe vzájemně vliv. Společně se podporují ve 

financování, pořádání kulturních akcí nebo propagační činnosti. 
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5 Analýza         

V této kapitole podrobně rozeberu, jak jsem získávala jednotlivé informace o Parku 

Rochus.  

Informace o zájmu obyvatelstva o Park Rochus jsem získávala pomoci dvou 

dotazníků, které byly určené občanům Uherského Hradiště. V prvním dotazníku jsem se 

zaměřila převážně na to, jestli mají obyvatelé zájem, aby se stav parku zlepšil a aby zde 

proběhla výstavba Muzea v přírodě. 

Druhý dotazník jsem směřovala základní školy v Uherském Hradišti. Otázky jsou 

zaměřeny, hlavně na to, zda by školy měly zájem navštívit Park Rochus v rámci výuky, 

například v hodinách přírodopisu, dějepisu nebo tělocviku. Prostředí parku by mělo 

napomoct k názorným ukázkám výuky, děti by se pohybovaly v přírodě a na čerstvém 

vzduchu. Poznaly by další část Uherského hradiště, dozvěděly se něco o jeho historii  

a naučily se něco nového o vzácné fauně a flóře, kterou je toto okolí tak proslulé a známé. 

V případě prvního dotazníku odpovídalo 105 občanů z Uherského Hradiště a jeho 

okolí. Ve druhém případě jsem se dotazovala dvanácti základních škol, přičemž tři neleží 

v Uherském Hradišti; dvě byly z Kunovic a jedna ze Starého Města.  

Nakonec jsem zpracovala SWOT analýzu, kde jsem se snažila ukázat silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby Parku Rochus. Informace k této analýze jsem získala hlavně 

při osobní návštěvě parku a při osobní schůzce s pracovníkem společnosti Rochus o. p. s.  
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5.1 Dotazník pro občany Uherského Hradiště: 

1. Slyšeli jste někdy o Parku Rochus? Říká Vám něco tento pojem? 

Znalost Parku Rochus mezi obyvateli Uherského Hradiště 

Tabulka č. 5.1  

Odpovědi Ano Ne 

  Počet odpovědí 76 28 

  Procenta 73, 08 % 26, 92 % 

Graf č. 5.1 

73,08%

26,92%

Ano

Ne

 

Zdroj: vlastní průzkum 

Protože byl Park Rochus do roku 2000 ve státním vlastnictví České armády, byl vstup 

na jeho území zakázán. Toto je jedna z příčin, proč není park známý mezi všemi občany 

Uherského Hradiště. Starším generacím je tento pojem určitě znám lépe než studentům 

nebo lidem středního věku. Ale díky tomu, že v posledních dvou letech je Park Rochus 

velkým tématem ve městě, se jeho popularita a atraktivita postupně zvyšuje. Přibývá  

i zvědavých návštěvníků, kteří krásy parku objevují prvně.  

Park Rochus se začíná objevovat i v mediích, a to mu na popularitě také přispívá.   

O parku se můžeme dočíst v časopisech, na internetu nebo doslechnout v regionální 

televizi. 
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      2. Navštívili jste v posledním roce Park Rochus? 

Návštěvnost Parku Rochus 

Tabulka č. 5.2 

Odpovědi Ano Ne 

  Počet odpovědí 34 43 

  Procenta 44, 16 % 55, 84 % 

Graf č. 5.2 

44,16%

55,84%

Ano

Ne

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Park Rochus je velice frekventované místo, a to díky tomu, že se nachází nedaleko 

od centra města Uherské Hradiště. Park je využíván především na procházky 

 nebo k odpočinku. V létě je vhodný pro pikniky, relaxaci v přírodě, cyklistiku nebo pěší 

turistiku. V zimě může posloužit jako vhodné místo k běžkování, sáňkování  

nebo koulování. Společnost Rochus o. p. s. v prostorách parku pořádá kulturní akce, dále se 

zde každoročně konají poutě a mše v kapli sv. Rocha. Tyto události přispívají k rostoucí 

návštěvnosti parku.  

Projekt Park Rochus je v současnosti velkým tématem ve městě a pro některé lidi je  

to nový pojem. Proto se o park začali více zajímat, a tím pádem i více navštěvovat.  
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3. Jak často Park Rochus navštěvujete? 

Četnost návštěvnosti Parku Rochus 

Tabulka č. 5.3 

Odpovědi Jednou ročně Nikdy Každý měsíc 

  Počet odpovědí 47 25 5 

  Procenta 61, 04 % 32, 47 % 6, 49 % 

 

Graf č. 5.3 

61,04%

32,47%

6,49%

Jednou ročně

Nikdy

Každý měsíc

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Park Rochus je nejčastěji navštěvován jednou ročně, a to hlavně z důvodu 

pravidelných akcí, které se zde konají. Najdou se však lidi, kteří Park Rochus nenavštěvují 

vůbec, což je většinou zaviněno tím, že sem byl v minulosti vstup zakázán. Také je mnoho 

lidí, kteří o současné situaci parku nejsou informování, a proto jej raději nenavštěvují. 

Dalším důvodem může být, že se park začal udržovat až v posledních dvou letech, a právě 

kvůli zanedbanému prostředí jej lidé k návštěvě nevyhledávali. 

Našlo se i pár jedinců, kteří park navštěvují pravidelně. Jde většinou o přírodní 

nadšence, kteří provozují pěší turistiku nebo cykloturistiku. Dalšími častými návštěvníky 

jsou lidé venčící své psy.  
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4. Pokud jste již Park Rochus navštívili, líbil se Vám jeho stav a jeho údržba? 

Názor obyvatel Uherského Hradiště na současný stav Parku Rochus 

Tabulka č. 5.4 

Odpovědi Ano stav byl vyhovující Ne, stav byl nepříznivý 

  Počet odpovědí 39 38 

  Procenta 50, 65 % 49, 35 % 

 

Graf č. 5.4 

50,65%49,35%
Ano, stav byl vyhovující

Ne, stav byl nepříznivý

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tato otázka byla jedna z mála, ve kterých se občané Uherského Hradiště neshodovali. 

To je ovlivněno zájmem občanů na údržbě města a jeho okolí a zájmem o přírodní 

památku a její stav. 

Většina obyvatel souhlasí se zlepšením stavu parku, ale spíše v přírodním smyslu. 

Nedokážou si představit, že v okolí parku vyroste vesnice s 40 – 50 domy, plnohodnotné 

parkoviště a že začnou přijíždět hromady turistů. Byli by raději, kdyby park sloužil 

občanům města jako rekreační a odpočinkové místo v přírodě.  

Další výtkou je, že při výstavbě vesnice, sem bude jezdit těžká technika, které může 

stav vzácné přírody narušit.  
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5. Víte, že je v budoucnu plánována výstavba Muzea v přírodě na území Parku Rochus? 

Informovanost obyvatel Uherského Hradiště o výstavbě Muzea v přírodě 

Tabulka č. 5.5 

Odpovědi Ano, slyšel jsem o tom Ne, neslyšel jsem o tom 

  Počet odpovědí 29 48 

  Procenta 37, 66 % 62, 34 % 

Grafč.5.5

37,66%

62,34%

Ano, slyšel jsem o tom 

Ne, neslyšel jsem o tom 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

O výstavbě muzea v přírodě věděla menší část tazatelů, a to hlavně kvůli nízké  

a zanedbatelné publicitě. Pokud není člověk odborník v oboru, nebo se přímo nezajímá,  

tak se k němu tyto informace dostávají obtížně.  

O publicitu Parku Rochus by se měla starat společnost Rochus o. p. s. Při zvýšené 

publicitě by se mohlo objevit více investorů, kteří by projevili zájem o financování parku  

a jeho okolí.  

Společnost Rochus o. p. s. by mohla pořádat více kulturních akcí pro občany 

Uherského Hradiště, park by se stal oblíbeným místem občanů, začali by ho více 

navštěvovat a byl by oblíbenějším tématem, o které by nadále jevili zájem. Dále by mohlo 

být ve městě více ukazatelů, které by na park poukazovali. Nově přistěhovaní občané by se 

ve městě lépe zorientovali a poznali novou část Uherského Hradiště. 
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6. Uvítáte výstavbu Muzea v přírodě, nebo jste proti? 

Názor obyvatel Uherského Hradiště na výstavbu Muzea v přírodě 

Tabulka č. 5.6 

Odpovědi Ano, uvítám Nevím Ne, nesouhlasím s výstavbou 

  Počet odpovědí 46 6 25 

  Procenta 59, 74 % 7, 79 % 32, 47 % 

 

Graf č. 5.6 

59,74%

32,47%

7,79%

Ano

Ne 

Nevím

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Téměř 60 % občanů odpovědělo, že by výstavbu Muzea v přírodě uvítalo. Pro město 

Uherské Hradiště a pro společnost Rochus o. p. s. je to velice pozitivní číslo.  

Údaj je však velice sporný, protože někteří občané nemají vůbec představu, co 

výstavba představuje. Na území Parku Rochus by měla vyrůst menší tzv. slovácká dědina. 

Mělo by zde být vybudováno 40 – 60 rodinných domů. Společnost Rochus o. p. s. slibuje, 

že stavby budou prováděny technikou, která by okolní přírodu poškodit neměla,  

ale tyto techniky jsou velice nákladné a zdlouhavé.  

Výstavba Muzea v přírodě bude velice dlouhodobý a vytrvalý proces. Investice 

vložené do výstavby se budou velice pomalu investorům vracet. Našla se ale také část 

obyvatel, kteří jsou si vědomi, co všechno tato výstavba obnáší.  
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7. Proč nesouhlasíte s výstavbou Muzea v přírodě? 

Důvody, proč obyvatelé nesouhlasí s výstavbou Muzea v přírodě 

Tabulka č. 5.7 

Odpověď Počet 

  Protože je to park! 1 

  Preferuji klid a minimální zásahy do přirozených a ekosystémů 1 

  Je to ničení dalšího přírodního úkazu, kterých je zde opravdu málo 1 

  Myslím, že to není zas až tak vhodné místo pro výstavbu 1 

  Mělo by to zůstat tak, jak je 1 

  Zbytečně vyhozené peníze v době krize 1 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Občanů, kteří byli proti výstavbě Muzea v přírodě, jsem se zeptala na jejich důvod. 

Většinou byli občané proti, protože mají park rádi takový, jaký je teď. Chodí sem  

na procházky nebo sportovat a mají strach, že park ztratí svůj charakter nepoškozené  

a klidné přírody, že přijdou o klidné a nepoškozené místo k relaxaci a k procházce. Park se 

může během několika let naplnit turisty a obyvatelé Uherského Hradiště přijdou o svou 

klidnou a nepoškozenou část města.  

Dalším důvodem je, že občané nejsou správně informováni o financování výstavby. 

Většina si myslí, že peníze plynou z pokladny města Uherské Hradiště, což není přesné. 

Největší část peněz plyne z různých fondů, na které má park díky své vzácnosti právo. 

 A minimální částka, která neohrožuje finanční situaci města, plyne z městské 

pokladny. 
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8. V případě, že bude Muzeum v přírodě postaveno, navštěvovali byste ho? 

Návštěvnost Muzea v přírodě 

Tabulka č. 5.8 

Odpovědi Ano Ne 

  Počet odpovědí 60 17 

  Procenta 77, 92 % 22, 08 % 

Graf č. 5.8 

77,92%

22,08%

Ano

Ne

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Většina obyvatel odpovědělo, že by Muzeum v přírodě při jeho výstavbě navštívilo. 

Tohle je velká otázka psychiky občanů Uherského Hradiště. Muzeum bude po otevření 

velké lákadlo a všichni budou zvědaví, jak muzeum vypadá a jestli splňuje požadavky, 

které slibovalo. Velká část obyvatel nebude chtít přijít o zážitek, který se jim bude 

návštěvou nabízet. Záleží ovšem na tom, zda by občané muzeum navštěvovali pravidelně, 

protože nejdůležitějším úkolem je přimět návštěvníky k opakované návštěvě.  

Dalším cílem je, aby své zkušenosti z návštěvy předali svým přátelům a známým. 

Tímto udělají parku menší bezplatnou reklamu a publicitu. 
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9. Máte zájem o zlepšení dosavadního stavu Parku Rochus, aby se zde realizovaly 

odpočinkové plochy, relaxační zóny a volnočasové aktivity? 

Zájem obyvatel o zlepšení situace v Parku Rochus 

 

Tabulka č. 5.9 

Odpovědi Ano Nevím Ne 

  Počet odpovědí 57 14 6 

  Procenta 74, 03 % 18, 18 % 7, 79 % 

Graf č. 5.9 

74,03%

18,18%

7,79%

Ano

Nevím

Ne

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Velká část obyvatel má zájem o zlepšení stavu Parku Rochus. Občané by uvítali 

zlepšení dosavadní situace; aby přibylo více laviček, relaxačních ploch, cyklistických 

stezek a dalších přírodních a upravených ploch.  

Lepší ošetření parku by zaručilo i větší návštěvnost obyvatel Uherského Hradiště. 

Ještě je hodně občanů, kteří neví, zda je nebo není vstup do parku zakázán.  

A tady se objevuje podobná chyba, jako u předchozích otázek. Park Rochus má malou 

publicitu a veřejnost nemá přesné informace.  
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10. Myslíte si, že by město Uherské Hradiště mělo více podporovat plánující projekty 

    v Parku Rochus? 

Podpora Parku Rochus ze strany města Uherské Hradiště 

Tabulka č. 5.10 

Odpovědi Ano Nevím Ne 

  Počet odpovědí 50 21 6 

  Procenta 64, 94 % 27, 27 % 7, 79 % 

Graf č. 5.10 

64,94%

27,27%

7,79%

Ano

Nevím

Ne

Zdroj: vlastní výzkum 

Je pravda, že město Uherské Hradiště by mohlo projekty v Parku Rochus více 

podporovat. Ale současná finanční podpora vyplývá ze současné finanční situace města. 

Ve městě vázne doprava a jsou i další důležitější věci, které mají přednost  

před financováním parku.  

Dále by město mohlo park podpořit v publicitě. Pořádat více diskuzí, ve kterých by se 

občané dozvěděli přesné a pravdivé informace. Občané by tak přesně věděli, co se  

do budoucna plánuje, co by mělo být v parku nového a co naopak zůstane v současném 

stavu.  

Nešířily by se nesmyslné a nepravdivé fámy po městě, které poškozují jméno a image 

Parku Rochus, což negativné přispívá k jeho popularitě mezi občany.[19] 
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11. Slyšeli jste o akcích Otevíraní pastvin na Rochusu a Stromy pro Rochus, 

            které se v parku již pravidelně konají? 

Informovanost občanů o akcích konajících se v Parku Rochus 

Tabulka č. 5.11 

Odpovědi Ano, slyšel jsem o nich, ale nezúčastnil jsem se Ne, neslyšel jsem o nich 

  Počet odpovědí 15 62 

  Procenta 19, 48 % 80, 52 % 

Graf č. 5.11 

19,48%

80,52%

Ano

Ne

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Společenské nebo kulturní akce pořádá společnost Rochus o. p. s. a ta by také měla 

zařídit, aby byly akce mezi občany často navštěvované a oblíbené. Avšak o nich moc 

občanů neví, a proto je nenavštěvují. O akcích ví většinou jen ti lidé, kteří akce navštěvují 

už od začátku, nebo se o kulturní akce města zajímají více.  

Akce by měly být více publikovány. Ve městě jsou sice rozvěšené letáky,  

ale tím veškerá reklama končí. A pokud společnost do reklamy nezainventuje, nemůže 

čekat vysokou návštěvnost kulturních a společenských akcí. 
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12. Kolik je Vám let? 

Demografické složení dotazovaných 

Tabulka č. 5.12 

Odpovědi Počet odpovědí Procenta 

   15 - 25 let 63 81, 82 % 

   26 - 35 let 10 12, 99 % 

65 let a více 1  1, 3 % 

   56 - 65 let 1  1, 3 % 

   36 - 45 let 1  1, 3 % 

   46 - 55 let 1  1, 3 % 

Graf č. 5.12 

81,81%

12,99%

1,30%

1,30%

1,30%
1,30%

15 - 25

26 - 35

36 -45

46 - 55

56 - 65

65 a více

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Zde můžeme vidět, že i při současné modernizaci a globalizaci společnosti se mladá 

generace občanů zajímá o přírodu, tradice a historii města Uherské Hradiště. Jsou to velice 

pozitivní čísla, která slibují, že Park Rochus bude navštěvován i v dalších letech. Tradice 

budou přenášeny z generace na generaci. A to je pro město Uherské Hradiště velmi 

pozitivní zpráva. Otázkou jen zůstává, zda se bude mladá generace o Park Rochus zajímat, 

když se změní jeho současný stav, zda ho budou navštěvovat i v době, kdy v něm vyroste 

Muzeum v přírodě a další plánované projekty. 
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13. Vaše pohlaví je? 

Rozdělení dotazovaných podle jejich pohlaví 

Tabulka č. 5.13 

Odpovědi Žena Muž 

  Počet odpovědí 49 28 

  Procenta 63, 64 % 36, 36 % 

Graf č. 5.13 

36,36%

63,64%

Muž

Žena

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Ochotnější při vyplňování mého dotazníku byly ženy, které jsou většinou citlivější  

a jemnější povahy a jeví větší zájem o přírodu, tradice a současnou situaci ve městě. Muži 

mají zase větší přehled o tom, co se do budoucna s Parkem Rochus plánuje. Znají téměř 

všechna fakta, která se týkají výstavby muzea a dalších projektů. Naopak ženy, byly méně 

informované o budoucích plánech v Parku Rochus. Neznaly téměř žádná fakta či další 

informace.  
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5.2 Dotazník pro základní školy Uherského Hradiště                  

1. Má Vaše škola zájem o to, aby byl Park Rochus nadále udržován a aby se 

zde budovaly nové ovocné sady a sportoviště, sázely nové rostliny                  

a uskutečňovaly  další projekty, které by měly parku pomoci k  jeho 

příznivému vývoji?  

Zájem základních škol na stavu Parku Rochus 

Tabulka č. 5.14 

Odpovědi Ano, škola má zájem Ne, škola zájem nemá Nevím 

  Počet odpovědí 12 0 0 

  Procenta 100, 00 % 0 % 0 % 

 

Graf č. 5.14 

100,00%

0,00%

0,00%

Ano 

Ne

Nevím

 
Zdroj: vlastní výzkum 

Je velmi pozitivní, že základní školy v Uherském Hradišti mají velký zájem o to, aby 

se stav Parku Rochus zlepšil. I to by mohlo motivovat společnost Rochus o. p. s., aby se  

o park lépe starala a vytvořila zde příznivější prostředí pro děti. Školy by určitě více 

využívaly prostory parku, kdyby se jeho stav zlepšil a byl lépe přizpůsoben dětem. 

Omezila by se možnost zranitelnosti dětí v jeho prostorách. 
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2. Měli byste zájem Park Rochus navštěvovat v  rámci výuky vlastivědy, 

přírodovědy, tělocviku nebo dějepisu pokud by tato možnost byla?  

Zájem základních škol navštěvovat Park Rochus v rámci výuky 

Tabulka č. 5.15 

Odpovědi Ano Ne 

  Počet odpovědí 10 2 

  Procenta 83, 33 % 16, 67 % 

Graf č. 5.15 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Na tuto otázku většina základních škol odpověděla pozitivně. V dnešní době se výletů 

do přírody koná méně a méně. Hodně dětí tráví svůj volný část na počítači nebo s jinou 

moderní technikou. 

Tento výsledek je velmi příznivý, děti se dostanou více do přírody, na čerstvý vzduch 

a ještě se něco naučí. Velkou výhodou výuky v terénu je, že děti mohou všechno názorně 

vidět a mohou si vše vyzkoušet. Potom si učivo lépe zapamatují a jsou schopni ho použít 

v praxi. 

 

 

83,33% 

16,67% 

Ano 

Ne 
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3. Víte, že je v budoucnu plánována výstavba Muzea v  přírodě na území 

Parku Rochus? 

Informovanost základních škol o výstavbě Muzea v přírodě  

Tabulka č. 5.16 

Odpovědi Ano, slyšeli jsme o tom Ne, neslyšeli jsme o tom 

  Počet odpovědí 11 1 

  Procenta 91, 68 % 8, 32 % 

Graf č. 5.16 

91,68%

8,32%

Ano 

Ne

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Zde můžeme názorně vidět, že zaměstnanci základní škol jsou lépe informováni než 

obyvatelé Uherského Hradiště. Je tomu tak hlavně proto, že se jich výstavba nepřímo týká. 

V budoucnu se naskytne možnost, že děti budou Muzeum v přírodě navštěvovat a využívat 

k výuce. Mezi zaměstnanci se najdou také nadšenci, jako jsou učitelé přírodopisu nebo 

vlastivědy, kteří se o tuto část Uherského Hradiště přímo zajímají. Mezi učiteli je také 

mnoho lidí, co bydlí v Uherském Hradišti a o výstavbě četli v novinách. 

 

 

 

 



45 

4. Využívali byste Park Rochus ke školním výletům nebo jako lokalitu        

pro školy v přírodě, pokud se tato  možnost naskytne? 

Zájem základních škol o využívání Parku Rochus v rámci školních výletů  

Tabulka č. 5.17 

Odpovědi Ano Ne 

  Počet odpovědí 5 7 

  Procenta 41, 67 % 58, 33 % 

Graf č. 5.17 

58,33%

41,67%

Ano

Ne

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tato otázka, na rozdíl od předchozí, už bohužel tak pozitivně nedopadla. Hlavním 

důvodem bude fakt, že se Park Rochus nachází v blízkosti škol. Ve většině škol  

však učitelé říkali, že by tuto lokalitu využívali např. pro Den dětí nebo Den Země. To je  

pro společnost Rochus o. p. s. velice pozitivní zpráva. 

Pro školy, které se nacházejí ve větší vzdálenosti, než jsou 3 km, je nutnost zařídit si 

dopravu, a tím vznikají pro školu další náklady.  
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5. Využívala by Vaše škola nově realizované sportovní, odpočinkové               

a rekreační plochy?  

Návštěvnost sportovních, odpočinkových a rekreačních ploch základními 

školy 

Tabulka č. 5 18 

Odpovědi Ano Ne 

  Počet odpovědí 8 4 

  Procenta 66, 68 % 33, 32 % 

Graf č. 5.18 

66,68%

33,32%

Ano

Ne

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Na tuto otázku většina škol odpověděla pozitivně. Je velice příznivé, že park nebudou 

využívat jen turisti, občané Uherského Hradiště, ale také děti místních základních škol.  

Park si někteří z nich možná oblíbí a budou ho navštěvovat častěji. Díky zájmu dětí, 

budou park navštěvovat i jejich rodiče nebo jiní příbuzní.  
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6. Společnost Park Rochus o. p. s. pořádá výukové programy v  prostorách 

parku, měla by Vaše škola zájem se těchto programů zúčastnit?  

Návštěvnost sportovních, odpočinkových a rekreačních ploch základními školy 

Tabulka č. 5.19 

Odpovědi Ano Ne Nevím 

  Počet odpovědí 11 1 0 

  Procenta 91, 67 % 8, 33 % 0 % 

Graf č. 5.19 

91,67%

8,33% 0,00%

Ano 

Ne

Nevím

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Velmi dobře dopadla i tato otázka. Většina škol má zájem se výukových programů 

zúčastnit a doufejme, že by je i v budoucnu nadále využívala.  

Velice příznivé je, že škola má zájem, aby děti poznaly zajímavou část Uherského 

Hradiště a ještě se přitom něco přiučily. Naučí se něco nového o přírodě, o historii města  

a zároveň budou trávit čas v přírodě a klidu. 

Vyhnou se městskému ruchu a smogu. 
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7. Jakou by Vaše škola byla ochotna zaplatit cenu za výukový program       

na žáka?  

Ochota škol investovat do výukového programu  

Tabulka č. 5.20 

Odpovědi 20 – 29,- 30 – 39,- 40,- a více 

  Počet odpovědí 12 0 0 

  Procenta 100 % 0 % 0 % 

Graf č. 5.20 

100,00%

0,00%

0,00%

20-29

30-39

40 a více

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Základní školy v Uherském Hradišti mají omezený rozpočet a musí šetřit. To je také 

důvodem proč všechny školy odpověděly jednohlasně. V dnešní době je taková odpověď 

zcela pochopitelná. Hodně lidí je toho názoru, že na vzdělání by se šetřit nemělo. 

Ale když škola peníze nemá, tak jí nic jiného nezbývá.  
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8. Jaká je vzdálenost Vaší školy od Parku Rochus?  

Vzdálenost základních škol od Parku Rochus  

Tabulka č. 5.21 

Odpovědi 0,5 – 1,5 km 2 – 3 km 3,5 – 5 km Nad 5 km 

  Počet odpovědí 2 8 0 2 

  Procenta 16, 67 % 66, 66 % 0 % 16, 67 % 

Graf č. 5.21 

16,67%

66,66%

0,00%

16,67%

0,5 - 1,5

2 3

3,5 - 5

nad 5

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Vzdálenost škol v Uherském Hradišti se příliš neliší. Většina škol se nachází  

ve vzdálenosti, u které se nemusí řešit doprava a náklady na ni vynaložené. Nejvzdálenější 

školy se nacházely buď v Kunovicích, nebo ve Starém Městě. Ale i tyto školy si jsou, 

podle jejich odpovědí, schopni dopravu obstarat nebo zařídit. Vzdálenost škol tak  

při návštěvnosti Parku Rochus nehraje velkou roli. 
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9. Je vzdálenost Vaší školy velkou překážkou k tomu, abyste navštěvovali Park Rochus? 

Doprava žáků základních škol do Parku Rochus 

Tabulka č. 5.22 

Odpovědi Ano Ne, není Ano, ale jsme si schopni dopravu zařídit 

  Počet odpovědí 3 9 0 

  Procenta 25, 00 % 75, 00 % 0 % 

Graf č. 5.22 

25,00%

75,00%

0,00%

Ano

Ne není

Ano ale jsme schopni si

zařídit dopravu

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Se vzdáleností mají některé školy problém, buď je pro ně doprava příliš nákladná, 

nebo si ji nemají možnost obstarat. Nepříznivě odpověděly jen tři školy, které třeba ještě 

během pár let zváží, jestli by se nevyplatilo do dopravy zainventovat, aby děti nepřišly  

o přírodní a historickou zajímavost. 
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10. Jaký je orientační počet žáků ve Vaší škole? 

Orientační počet žáků v jednotlivých základních školách 

Tabulka č. 5.23 

Odpovědi Do 300 300 - 500 500 - 700 

  Počet odpovědí 2 3 7 

  Procenta 16, 67 % 25, 00 % 58, 33 % 

Graf č. 5.23 

16,67%

25,00%58,33%

Do 300

300 - 500

500- 700

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 

V Uherském Hradišti je nejvíce škol s počtem žáků nad 500. Pro společnost Rochus o. 

p. s. je to velice dobrá zpráva, protože čím více žáků škola má, tím více bude park 

navštěvován. Park se stane oblíbený mezi dětmi, a to je v dnešní době velice důležité. 

Hodně lidí klade velký důraz na dobrou péči o děti, jejich zdraví a vzdělání. 

Park by se měl samozřejmě dětem i přizpůsobit. V parku by se neměly nacházet ostré 

předměty, v přístupných místech by plocha měla být vhodně upravena a neměly by zde 

růst jedovaté rostliny nebo houby. 
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5.3 SWOT analýza Parku Rochus 

Pomocí SWOT analýzy stanovíme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Parku 

Rochus. Tyto stanoviska nám mohou napomoct k tomu, abychom zjistili, co by se v parku 

mohlo zlepšit nebo co už v ideálním stavu je. Dále zjistíme, na co by si měl dát park pozor  

a kde by mohl dále čerpat nové příležitosti. 

Silné stránky: 

 poloha Parku Rochus je velice výhodná, protože se nachází blízko centra Uherského 

Hradiště, 

 Evropsky významná lokalita (soustava chráněných území NATURA 2000), 

 najdeme zde kapli sv. Rocha, rozhlednu, vinohrady a část Mařatic, 

 blízkost vinných sklepů, 

 vznik společnosti Rochus o. p. s., 

 podpora města Uherské Hradiště, 

 finanční podpora od firmy Synot a.s., 

 vznik místního Spolku Přátel kaple sv. Rocha, 

 významný potenciál v oblasti cestovního ruchu, 

 velké množství přírodních jevů, 

 možnost sportovního vyžití po celý rok, 

 aktuální informační leták, ve kterém najdeme plán navrženého areálu Parku Rochus, 

 kulturní a společenské akce pořádané církví, společností Rochus o. p. s. nebo městem, 

 známá a proslulá vinařská oblast, 

 příznivé podmínky pro turistiku a cykloturistiku, 

 v posledním roce se Park Rochus velice často objevuje v médiích, a to může napomoct 

jeho image, 

 spolupráce s tiskem a se samosprávou města Uherské Hradiště. 
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Slabé stránky: 

 dopravní dostupnost, 

 nedostatek parkovacích míst, 

 vysoké finanční požadavky na realizaci celého záměru, 

 zkreslená informovanost místních obyvatel, 

 neschopnost marketingu upozornit na probíhající akce v lokalitě Rochus, 

 protikladné názory místních politických stran, 

 pozůstatky z dob vojenského obsazení. 

Příležitosti: 

 prostor pro investory, 

 obnova sportovního a rekreačního areálu, 

 zvýšení návštěvnosti parku a vinohradů, 

 zvýšení využití cyklistických a naučných stezek, 

 zvýšení zájmu ze strany obdivovatelů venkovské architektury, 

 nabídka zážitkových programů cestovním kancelářím. 

Hrozby: 

 odstup podpory ze strany města Uherské Hradiště, 

 odstup finanční podpory ze strany firmy Synot a. s., 

 nízká návštěvnost, 

 nedokončení vize, 

 negativní názory místního obyvatelstva, 

 stagnace rozvoje cestovního ruchu. 
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6 Doporučení 

Na základě vytvořené SWOT analýzy, dotazníků a vlastních zkušeností jsem podala 

návrhy a doporučení, které by napomohly k rozvoji cestovního ruchu v oblasti Parku Rochus 

a využití jeho turistického potenciálu. 

6.1 Propagace Parku Rochus 

Park Rochus má určitě co nabídnou jak turistům, tak občanům Uherského Hradiště. 

Velkou výhodou je, že Park Rochus najdeme i na internetu, a to na internetových stránkách 

společnosti Rochus o. p. s. Důležitou roli hrají Uhersko-hradišťské noviny, ve kterých se 

v poslední době o parku hodně píše. Zde nalezneme mnoho informací o různých kulturních 

nebo církevních akcí. Avšak informace, které zde najedeme, jsou často neúplné, 

nepravdivé nebo zkreslené. O některých pořádaných akcích nebo turistických 

zajímavostech se nedozvíme vůbec. Navrhuji tedy větší spolupráci s místním tiskem, 

pravidelnou kontrolu a doplňování důležitých informací, aby potenciální návštěvníci měli 

možnost zjistit všechny potřebné aktuální informace. [1] 

6.2 Kulturní, církevní a sportovní akce 

V Parku Rochus se koná 5 – 10 akcí různého druhu ročně. Konají se zde jak kulturní 

tak církevní akce, ale sportovní akce si zde své místo nenajdou. Velkým problémem je, 

že většina obyvatel UH o těchto akcích neví, pokud se o tuto tematiku přímo nezajímají.  

I v dotazníku se ukázalo, že většina dotazovaných o akcích neví, a když ví, tak se jich 

stejně neúčastní. To je pro marketing parku velice nepříznivá a negativní zpráva. Akcí by 

se v budoucnu mohlo konat více, jiného charakteru a měly by být lépe propagovány. 

Plocha parku by mohla být využita také k tomu, aby se zde konaly i sportovní akce, aby si 

své našli i občané, kteří jsou sportovně založeni.[6] 

6.3 Pozemní komunikace a parkovací místa 

V okolí parku se nachází velice malý počet parkovacích míst. Nejbližší větší 

parkoviště se nachází v prostorách kasáren. Kasárna jsou vzdálena od parku asi 10 - 15 

minut cesty pěšky. Doporučovala bych výstavbu většího parkoviště blíže parku, které by 

ale nenarušilo místní přírodu a klid. Přímo k parku nevede žádná pozemní komunikace,  

a proto je zde například pro handicapované lidi velice obtížný přístup. Není možnost se 

přímo na místo dopravit jinak než na kole nebo pěšky. Lidé se zdravotními obtížemi proto 

mohou mít problém s návštěvou parku a akcí, které se v něm pořádají. V tomto případě by 

bylo nejlepší vybudovat cestu, která povede blíže parku, aby jej mohl navštívit každý. 
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7 Závěr 

Park Rochus je oblast, která bude ještě dlouho patřit mezi neobjevená a neodhalená 

místa. Je už odedávna spojen s historií města a byl vždy pravidelně obydlován. Park dnes 

těžko konkuruje jiným kulturním památkám v okolí, ale má turistický potenciál. 

 Hlavní předností tohoto regionu představují hlavně folklor a místní tradice, které se 

dodržují již odedávna. Pestré kroje, známé písničky, veselé tance a množství tanečních  

a pěveckých souborů jezdí obdivovat návštěvníci z širokého okolí. Narazíme  

tady na malebnou krajinu vhodnou pro pěší výlety a cykloturistiku, kvalitní odrůdy vín  

a množství tradičních vinných sklípků. Návštěvníky jistě potěší i vstřícnost a ochota 

místních obyvatel. Park Rochus má velký potenciál, který by se měl využít a dále rozvíjet.  

Uherské Hradiště navštěvuje každým rokem více a více turistů. Je tedy nutné 

vybudovat pro ně kvalitní zázemí, aby tuto lokalitu doporučovali a aby se sem zase rádi 

vraceli.  

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit budoucí a současné turistické využití Parku 

Rochus. Na základě SWOT analýzy a dvou dotazníků jsem vypracovala návrhy  

a doporučení na rozvoj cestovního ruchu a turistického potenciálu v parku a jeho blízkého 

okolí. 

Zjistila jsem, že v této lokalitě je potřeba ještě mnoho práce a úsilí, aby byla pro 

návštěvníky atraktivním místem a uspokojovala jeho potřeby a přání. Když park nepřijde o 

podporu od města, z různých fondů a místních podnikatelů projekt by měl být úspěšně 

dotáhnut do konce.  

Pro vypracování bakalářské práce jsem používala odbornou literaturu, propagační 

materiály a brožury z Informačního centra města Uherské Hradiště, další informace jsem 

nasbírala při návštěvě společnosti Rochus o. p. s. nebo při osobní prohlídce parku. Dále 

jsem čerpala z průvodců vztahujících se k regionu Slovácko a také z velkého množství 

internetových stránek a serverů.  

Vypracování práce pro mě bylo velmi přínosné, i když v tomto regionu nebydlím. 

Dozvěděla jsem se mnoho nových informací, poznala nové lidi, zajímavá místa, a park  

i s jeho okolím jsem si velmi oblíbila. Nakonec jsem zjistila, že i já jsem se nechala nalákat 

Parkem Rochus a jeho okolními zajímavostmi. 
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5.1 Dotazník pro občany Uherského Hradiště 

Vážení občané, ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníků tykající se Parku 

Rochus a jeho budoucího využití. Jsem studentka 3. ročníku Vysoké školy 

Báňské v Uherském Hradišti a věnuji se tomuto tématu podrobněji ve své 

bakalářské práci. Děkuji Vám mnohokrát za Vaše odpovědi.  

1. Slyšeli jste někdy o Parku Rochus? Říká Vám něco tento pojem?  

□ Ano     □ Ne  

2. Navštívili jste v  posledním roce Park Rochus?  

□ Ano     □ Ne 

3. Jak často Park Rochus navštěvujete?  

□ Každý týden   □ Každý měsíc  □ Jednou ročně   □ Nikdy 

4. Pokud jste již Park Rochus navštívili, líbil se Vám jeho stav a jeho 

údržba?  

□ Ano, stav byl vyhovující  □ Ne, stav byl nepříznivý  

5. Víte, že je v budoucnu plánována výstavba Muzea v  přírodě na území 

Parku Rochus? 

□ Ano, slyšel jsem o tom     □ Ne, neslyšel jsem o tom 

6. Uvítáte výstavbu Muzea v  přírodě, nebo jste proti?   

 □ Ano uvítám  □ Ne, nesouhlasím s  výstavbou protože…   □ Nevím  

7. V případě, že bude Muzeum v  přírodě postaveno, navštěvovali byste ho?  

□ Ano     □ Ne 

8. Máte zájem o zlepšení dosavadního stavu Parku Rochus, aby se zde 

realizovaly odpočinkové plochy, relaxační zóny a volnočasové aktivity?  

□ Ano, zájem mám   □ Ne, zájem nemám    □ Nevím  

 

9. Myslíte si, že by město Uherské Hradiště mělo více podporovat plánující 

projekty v Parku Rochus? 

□ Ano     □ Ne       □ Nevím  

 

10. Slyšeli jste o akcích ˮ Otevíraní pastvin na Rochusu ˮ a ˮ Stromy pro 

Rochus ˮ, které se v  parku již pravidelně konají?  

□ Ano zúčastnil jsem se   □ Ano slyšel, ale nezúčastnil  □ Ne, neslyšel 

jsem o nich 
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11. Kolik je Vám let?  

□ 15 – 25let    □26 – 35 let   □ 36 – 45 let  

□ 46 – 55 let    □ 56 – 65 let   □ 65 let a více  

12. Jste? 

□ Muž     □ Žena 
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5.2 Dotazník pro základní školy v Uherském Hradišti 

Vážený pane řediteli, vážení zástupci a učitele škol ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto 

dotazníků týkající se Parku Rochus a jeho budoucího využití. Jsem studentka 3. ročníku 

Vysoké školy Báňské v  Uherském Hradišti a věnuji se tomuto tématu podrobněji 

ve své bakalářské práci. Mnohokrát Vám děkuji za Vaše odpovědi.  

1. Má Vaše škola zájem o to, aby byl Park Rochus nadále udržován a aby se 

zde budovali nové ovocné sady, sportoviště, sázeli nové rostliny a další jiné 

projekty, které by měli parku pomoci k  jeho příznivému vývoji?  

□ Ano, škola zájem má   □ Ne, škola zájem  nemá   □ Nevím  

2. Měli byste zájem Park Rochus navštěvovat v  rámci výuky vlastivědy, 

přírodovědy, tělocviku nebo dějepisu pokud by tato možnost byla?  

□ Ano     □ Ne  

3. Víte, že je v budoucnu plánována výstavba Muzea v  přírodě na území 

Parku Rochus? 

□ Ano, slyšeli jsme o tom   □ Ne, neslyšeli jsme o tom  

4. Využívali byste Park Rochus ke školním výletům nebo jako lokalitu pro 

školy v přírodě, pokud se tahle možnost naskytne?  

□ Ano     □Ne 

5. Využívala by Vaše škola nově realizované sportovní, odpočinkové a 

rekreační plochy?  

□Ano      □ Ne 

6. Společnost Park Rochus o. p. s. pořádá výukové programy v  prostorech 

parku, měla by Vaše škola zájem se těchto programů zúčastnit?  

□ Ano     □ Ne     □ Nevím  

7. Jakou by Vaše škola byla ochotna zaplatit cenu za výukový program na 

žáka? 

□ 20,- až 29,-   □ 30,- až 39,-    □ 40,- a více 

8. Jaká je vzdálenost Vaší školy od Parku Rochus?  

□ 500m – 1,5km  □ 2 – 3 km  □ 3,5 – 5 km  □ Nad 5 km 
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9. Je vzdálenost Vaší školy velkou překážkou k tomu, abyste navštěvovali Park Rochus? 

□ Ano    □ Ano, ale jsme si schopni zařídit dopravu  □ Ne, není 

10. Jaký je orientační počet žáků ve Vaší škole? 

□ Méně než 300 žáků   □ 300 – 500 žáků    □ 500 – 700žáků

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


