Muzeum v přírodě Rochus
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 49.071834N, 17.489090E

Adresa URL: www.parkrochus.cz

Muzeum v přírodě – Park Rochus o velikosti přibližně 60 ha se nachází na severozápadním úbočí
Černé hory (302 m n. m.). Jedná se o příměstskou část Uherského Hradiště na rozhraní
katastrálního území Jarošova a Mařatic. Černá hora představuje jihozápadní koncový výběžek
Prakšické pahorkatiny, která je součástí Hlucké pahorkatiny a celku Vizovická vrchovina.
Lokalita Rochus, kde přírodně-kulturní areál Park Rochus vzniká, je bývalým vojenským cvičištěm.
Dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně
zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny.
Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých vinohradů nabízí
návštěvníkům značený vyhlídkový turistický okruh, možnosti procházek, rodinných výletů i prohlídku
s průvodci. Můžete také obdivovat starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu
areálu Park Rochus a měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici. V areálu jsou i další zajímavé
cíle, například rozhledna na Rovnině nebo možnost zajistit si košt vína v chladivých sklepích místních
vinařů. V přírodním areálu také vysadili ovocné sady, můžete zde přihlížet pastvě ovcí a
konají se zde pravidelné akce pro veřejnost.
Mezi nejvýznamnější investice posledních let patří malý areál muzea v přírodě na okraji Parku
Rochus, upravené přírodní plochy s vysazenými alejemi vlnícími se ke kapli sv. Rocha, připravujeme
expozici místních rostlin, další procházkové a naučné stezky, vyhlídky, plochy pro sport i odpočinek.
Již dnes nabízíme terénní exkurze, výukové i zážitkové programy.
Realizace muzea v přírodě Rochus se opírá o odbornou koncepci vytvořenou v roce 2009 Slováckým
muzeem v Uherském Hradišti a dále rozpracovanou a připomínkovanou skupinou expertů na problemtaiku
muzeí v přírodě.
Po celý rok se ve skanzenu Rochus pořádá kolem 18 akcí pro veřejnost, výukové programy pro školy i
jiné.
OTEVÍRACÍ DOBA:
květen, říjen: čt - ne | 9.00 - 17.00červen - září: út - ne | 9.00 - 17.00Mimo uvedenou dobu lze
po předchozí domluvě pro skupinu alespoň 20 osob zajistit prohlídku i v jiný termín.
ČASY PROHLÍDEK:
9.00 | 10.30 | 12.00 | 13.30 | 15.00 | 16.00
VSTUPNÉ: dospělí
70 Kč děti, studenti,
důchodci
50 Kčrodinné vstupné (maximálně 2 dospělí a maximálně 4 děti do 15 let)
120 Kč
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ: Věrnostní program Sphere a Carte 10 % (sleva Sphere Young 20%)
ZDARMA: děti do 6 let, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitelé karty Asociace muzeí a galerií - AMG,
pracovníci Národního památkového ústavu, držitelé průkazu Český svaz muzeí v přírodě,
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průvodci CK, novináři, pedagogický dozor.
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