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1. ÚVOD 
 

Řešená lokalita – bývalé Knejzlíkovy sady, se nachází na střední Moravě, 
severně od města Přerova. Jedná se o místo se zajímavou polohou a historií, kterému 
není v současnosti věnována taková pozornost, jakou by si díky svému významu 
zasloužilo. Protože zastupitelstvo města Přerova si je vědomo potenciálu, který tyto 
bývalé sady nabízejí, objednalo zpracování studie, která má za úkol vyhodnotit 
současný stav a zároveň doporučit, jak by bylo možné celé území (případně jeho i části) 
dále využívat.  

V rámci těchto navržených opatření zde bude vyčleněna lokalita, na které by měl 
být nově založen Libosad Malého Noe. Nadace Malý Noe, která navrhuje založení 
Libosadu, se ve své činnosti zabývá pomoci dětem vyrůstajícím bez řádné rodičovské 
péče svých biologických rodičů. Libosad by měl být vybudován ve spolupráci Nadace 
Malý Noe s Městem Přerov. Bude realizován princip patronství jednotlivých stromů, kdy 
občané či organizace nebo společnosti regionu Přerovska poskytnou nadaci finanční 
dar, na základě kterého se stanou patronem konkrétního stromu. Tento strom si pak 
v den slavnostní výsadby mohou spolu se svými či jinými dětmi vysadit, strom pak 
navštěvovat, ošetřovat a naplnit tak jednu s myšlenek výsadby Libosadu „rostu se svým 
stromem“. Další nosnou myšlenkou je vybudování Libosadu jako trvalé připomínky na 
děti, které potřebují pomoc dobrých lidí. Získané finanční prostředky Nadace použije pro 
financování svých projektů pomoci dětem, např. obnova vybavení Dětského domova 
v Přerově. Jeden ze stromů vysadí právě děti z DD Přerov. Libosad tak naváže na 
původní myšlenku zakladatele sadů pana Knejzlíka. 

V rámci studie bude variantně řešeno využití školního kopce a koexistence 
Knejzlíkových sadů s areálem Přerovské rokle hlavně v době závodů. Všechny návrhy 
musí být v souladu s územním plánem města Přerova a rovněž s návrhem územních 
systémů ekologické stability.  

 
 
 

2. HISTORIE ÚZEMÍ 
 

Jen málo obyvatel Přerova, Předmostí o okolních obcí zná historii na první pohled 
nevýrazného  kopce poblíž města. Před zpracováním jakéhokoli projektu, je nutné se 
seznámit s myšlenkami a činy „otců zakladatelů“ a přistupovat s pokorou k tomu, co zde 
bývalé generace před téměř již 75-ti lety vytvořily.  

Prvotním impulsem pro vznik obecních sadů, byla myšlenka, aby pozemky, které 
byly kousek od města, ale na kterých byl suchopár, obci více vynášely. Předpokladem 
pro uskutečnění tohoto záměru bylo scelení nejen obecních pozemků, což bylo velice 
obtížné, protože původní parcely byly většinou velmi úzké nebo vedly hlubokými úvozy. 
Scelení předpokládalo dva roky vysvětlování, poučování a přemlouvání, ale po dvou 
letech byla tato první etapa úspěšně dokončena.   

Následně byla založena na konci tehdejší Žižkovy ulice obecní ovocná  školka, ze 
které se měl do budoucna čerpat sadbový materiál. Sortiment vhodných ovocných 
stromů a odrůd byl konzultován s odborníky (pomology) z Olomouce (p.Hošek, 
p.Suchý), byl však zakoupen od tří subjektů a to od pana B. Wenzla z Olomouce, 
Zemského školkařského závodu Vlkova ve Vánovicích a pěstitele pláňat p.Jaroslava 

Páva. Při dosadbě v roce 1932 byla kontaktována i Zemská hospodářská škola 
v Tršicích.  

Před výsadbou musel být zpracován osazovací plán a pozemky bylo nutné 
upravit  - byly vybudovány nové cesty pro pěší i pro povozy (5 m široké), byly postaveny 
opěrné kamenné zídky, zavezeny příkopy, skopány meze  atd.  Neplodné pozemky se 
musely důkladně vyhnojit pomocí kompostu. 

Vzhledem k tomu, že tento kraj je oblastí švestkovou, byla upřednostněna tato 
plodina.  Na půdách pro švestky nevhodných (písčitých) byly vysázeny višně a třešně. 
Část kolem bývalého lomu na rudku byla vyčleněna pro divadlo v přírodě a kolem bylo 
navrženo několik set jabloní. V těsné blízkosti divadla potom stromy a keře okrasné. 

Podél nově vzniklých i stávajících cest byly vysázeny švestky -  část stromořadí 
vysazovaly děti ze škol. 

V roce 1935 bylo provedeno sčítání ovocných stromů v obci, kde bylo napočítáno 
3 310 ks obecních stromů, z toho cca 1 000 ks ve stromořadích podél cest a zbytek 
v samotném sadu. 

Co se v předválečných letech budování zcela nezdařilo, byla myšlenka 
památkového sadu. Zde se předpokládalo, že při význačné události v rodině ( kulaté 
narozeniny, narození dítěte, svatba atd.) si rodina „upíše“ strom, o který se bude 
následně starat. V matrice památkového sadu potom bude zapsáno přesné označení 
stromu a událost, pro niž se strom upisuje. Vznikla by tím rodinná kronika, která by 
zachytila významné děje v obci pro budoucnost. 

Na nejvíce pohledově exponovaném místě byl vybudován Památník  ovocnému 
stromoví  (autoři Ing.Pilc  a akad.sochař Mádle, popravený Němci) - tato stavba je vůbec 
prvním památníkem, který kdy obec postavila ovocným sadům. Památník měl být 
holdem ovocnému stromu, ovoci, usilovné lidské práci pro blaho obce. Holdem lásce, 
štěstí a bolesti, příkladem a připomínkou, jak z práce jedné generace může mít užitek 
generace příští. 

Další myšlenkou, kterou se nepodařilo uskutečnit, byla představa, že kromě 
Památníku ovocnému stromoví  by mohl být v sadu každým rokem postaven jeden 
prostý památník, který by připomínal výroky našich nejvýznačnějších mužů - tím by sady 
dostaly novou národně výchovnou náplň. 

 
 
 

3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
 
Před zpracováním studie bylo nutné řešené území několikrát navštívit a 

zdokumentovat současný stav. I nyní jsou bývalé Knejzlíkovy sady a jejich nejbližší okolí 
stále využívány, konají se zde především níže uvedené akce: 

- pochod Po stopách lovců mamutů  (probíhá od roku 1998, vždy 1.sobotu v říjnu) 

- školní kopec – návštěvy škol, o víkendu rodiny s dětmi 

- sekání trávy (letos v termínu 1.-3.6.2012, zúčastnilo se jej 10 dobrovolníků)  

- Den země (u památníku mamutů + na kopci Žernová, letos  22.4.2012)  

- likvidace náletu (dobrovolná akce, odstranění náletových keřů) 

- novoroční výstup 

- lokalitou prochází turistická stezka 

- zázemí pro odpočinek při závodech v Přerovské rokli 



 

 

 

Velkou zásluhu na organizaci těchto akcí a rozvoji celé lokality má především 
o.s.Premostenzis, díky němuž lokalita v průběhu celého roku „žije“. Nebýt velice obětavé 
a bezplatné práce jeho vedení a desítek dalších dobrovolníků, zřejmě by již delší dobu 
celá lokality nepůsobila tak příznivým dojmem, jako je tomu nyní.  

 
 

Z hlediska stavu a funkčního využití lze území rozdělit na několik celků: 
 

Školní kopec 
Jedná se o nejvíce využívanou a udržovanou část Knejzlíkových sadů. 

V současné době se zde nachází velké množství různých učebních pomůcek 
vyrobených z kovu a ze dřeva (viz fotodokumentace),  které pomáhají dětem se 
orientovat v přírodě a poutavou formou jim přibližují různé zákonitosti a vědomosti 
z oblasti zeměpisu, fyziky,  přírodopisu atd. Všechny pomůcky jsou působivě 
zpracované a pečlivě udržované. Kromě pomůcek se zde nacházejí také houpačky a 
lavičky. 

V minulých letech zde bylo vysázeno několik nových dřevin, které jsou opatřeny 
popisnými tabulkami – tím vznikla Kniha stromů, která nenásilnou formou učí děti 
poznávat stromy běžně se vyskytující v okolní přírodě. Mezi nově vysázenými dřevinami 
bylo ponecháno několik starých třešní (nyní polámané, proschlé),  na volné ploše kolem 
nich se pomalu začínají uchytávat náletové keře.  

 
Školní amfiteátr 
V těsné blízkosti lomu na rudku vznikl školní amfiteátr. Jedná se o místo 

s patrným geniem loci, které by si do budoucna zasluhovalo větší pozornost.  Přístupová 
cesta k lomu prochází vlhkým stinným lesem plným vysokých kopřiv a značná část  
amfiteátru je po většinu dne rovněž zastíněna (vysoké stromy po obvodu, i samotný lom 
je výrazným stínícím prvkem).  Uprostřed amfiteátru byla vybudována dřevěná 
palisádová hradba, je zde několik laviček a ohniště. 

Velkým přínosem tohoto místa je jeho odlehlost a určitá „tajuplnost“. 
 
Památník ovocnému stromoví 
Na návrší nad přerovskou roklí se tyčí kamenný památník ovocnému stromoví 

(viz bod č.2 – Historie).  Vzhledem k tomu, že je vybudován z kvalitních materiálů, 
vypadá i po letech poměrně zachovale stejně jako cihlová zeď, která jej chrání ze zadní 
a boční strany. Po jejím obvodu jsou umístěny lavičky.  Za památníkem se nachází 
několik starých ovocných stromů a ne příliš kvalitní břízy. 

 
Ostatní plochy 
Z bývalých Knejzlíkových sadů zůstaly pouze zbytky – za cca 75 let své existence 

většina stromů odumřela nebo je již přestárlých, proschlých neplodících. S nadšením 
jejich zakladatelů zanikla i původní myšlenka  - sady si budou vydělávat nejen na svůj 
provoz, ale budou přispívat i do obecní pokladny.  Práce na jejich zvelebování měly 
navíc sjednocovat obyvatele z nejbližšího i vzdáleného okolí. 

Na vrcholku kopce se v místech bývalých sadů nacházejí především louky, více 
či méně zarostlé nálety keřů, mezi nimiž se sporadicky objevují ovocné stromy. Svahy 
k Přerovské rokli jsou většinou hustě porostlé opět starými ovocnými stromy, mezi 
kterými občas převládá střemcha (Prunus padus), škumpa (Rhus typhina) a akát 
(Robinia pseudoacacia). Akát převažuje rovněž poblíž školního amfiteátru. 

 

Cesty, chodníčky 
Hlavní pěší trasa vede logicky ze severu na jih, po celé její délce se jedná o 

nezpevněnou zatravněnou cestu kopírující terén. Přístupová cesta ke školnímu 
amfiteátru je opět zatravněná a navádí na ni ukazatel umístěný na rozcestí v jižní části.  

Z hlediska převýšení je nejnáročnější lesní cesta spojující Školní kopec s areálem 
Přerovské rokle – jedná se chodníček vedoucí v mírných serpentinách a zdolávající 
převýšení cca 40-50 m. V exponovaných úsecích zde byly zhotoveny pomocné schody 
a zábradlí. Cesta se začíná svažovat od Památníku ovocnému stromoví a ústí do 
chatové osady v Přerovské rokli. 

 
Lavičky a značení, turistická stezka 
Řešeným územím prochází turistická trasa a rovněž naučná stezka, která je 

označená modrobílým čtverečkem. Součástí této stezky jsou informační tabule 
(v několika jazycích). Jak značení, tak tabule jsou ve velmi dobrém stavu, poutavě 
zpracované. 

V rámci území se nachází několik míst k odpočinku. Jedná se především o 
lavičky na Školním kopci, umístěné buď u ohniště, nebo pod dřevěnými „deštníky“. Další 
lavičky jsou u zdi památníku. 

V jižní části zájmové lokality je u hlavní trasy situován kamenný křížek. U něj se 
nachází venkovní ohniště a několik laviček.  

Další možností k odpočinku je již zmíněný Školní amfiteátr a v neposlední řadě i 
zázemí u chatové osady v Přerovské rokli. Zde se naskýtá v podstatě i jediná možnost 
občerstvení, ale pouze v době závodů. 

 

 
 

4. NÁVRH OPATŘENÍ 
 

Celé řešené území spadá do lokálního systému ekologické stability. Ze severní, jižní 
a západní strany je ohraničeno lokálním biokoridorem, který je v současné době funkční, 
i když přísně nesplňuje podmínky stanovené metodikou (souvislý 15 m široký pás 
zeleně dle příslušného typu geobiocénu).  Stejně jako u plošného interakčního prvku, 
který v podstatě zabírá většinu řešeného území, autor  projektu ÚSES doporučuje 
likvidaci náletových  a plevelných dřevin (akát, škumpa), obnovu sadů a doplnění stromů 
ve prospěch dubu zimního, babyky, lípy, habru, břízy a borovice. Z keřů je preferována 
trnka, svída, líska, brslen, kalina, růže šípková a řešetlák. Tato doporučení jsou plně 
v souladu se záměrem studie. 

Dle Územního plánu města Přerova je celá lokalita vymezena jako krajinná zeleň  
- rovněž tuto podmínku navržená studie respektuje. 

 
Školní kopec 
V zadání studie bylo řešit lokalitu ve dvou variantách. První by potvrzovala 

pokračování stávajících aktivit, druhá měla navrhnout jiné řešení, které by do budoucna 
nepředpokládalo finanční spoluúčast města. Na základě dalších jednání a vyjádření 
zástupců rady města bylo rozhodnuto, že město Přerov další prostředky na udržení 
Školního kopce uvolní, pravděpodobně tím způsobem, že v rámci výběrového řízení na 
nového ředitele školy (pan Vladimír Peška, stávající ředitel, který se nejvíce zasloužil o 
založení i provoz Školního kopce, odchází do důchodu), bude jednou z podmínek 
pokračování zavedených aktivit). 



 

 

 

Lokalita nyní slouží především dětem ze školy v Přerově-Předmostí, které ji 
v rámci výuky navštěvují a v přírodě se zábavnou formou učí.  Věhlas tohoto místa se 
přesunul mimo hranice Přerova, takže v minulých letech pořádaly na Školní kopec výlety 
školy z blízkého i vzdáleného okolí a děti ze školy v Předmostí jim samy předváděly 
hrací i učební prvky. Tento systém, který má již tradici a je všeobecně výchovný a 
přínosný, by měl do budoucna zůstat v každém případě zachován. Podmínkou 
zachování stávajících aktivit je zajištění systematické péče o provoz (využití), údržbu a 
rozvoj této plochy. Proto je třeba, aby město Přerov uvolnilo prostředky na údržbu prvků 
stávajících a případnou instalaci prvků nových, nejlépe cestou dotací pro ZŠ 
J.A.Komenského, Přerov – Předmostí, která i nadále bude držet záštitu nad 
pokračováním zavedených aktivit. I nadále by zde potom děti mohly jezdit na školní 
výlety (květen, červen, září) a to nejen děti z bezprostředního okolí, ale i děti ze 
vzdálenějších škol. V rámci výletu by si zde mohly opéct špekáček, v nedalekém lomu 
by mohly proběhnout soutěže, hry…   

. 
Na tomto místě je však nutné nastínit „katastrofický“ scénář, co by se mohlo stát, 

pokud by město nemělo zájem (finanční prostředky) o stálou údržbu prvků a ani by se 
nenašla organizace, která by převzala patronát nad jejich provozováním. V tomto 
případě by byla jedinou cestou jejich demontáž a přemístění na nějaké místo, kde by 
byla jejich životnost zaručena (například do městského parku). Byla by velká škoda tyto 
vkusné prvky, vybudované s velkým nasazením a invencí, nechat samovolně zničit – dle 
mého názoru stačí jeden rok, kdy se o ně nebude nikdo starat a lokalita začne 
samovolně zanikat a chátrat. Na místě školního sadu by potom zůstaly zachovány 
pouze lavičky a nově vysázené stromy včetně popisek, které by byly doplněny o další 
dřeviny.  Školní kopec by již nadále nesloužil svému původnímu účelu, i když i do 
budoucna by zůstal zřejmě nejatraktivnějším místem, především díky umístění 
Památníku ovocnému stromoví a své lokalizaci, která nabízí daleký rozhled do okolí.  
Probíhaly by zde i nadále několikrát do roka různé akce (viz bod č.3), prostor za 
památníkem by mohl sloužit jako hromadné seřadiště, ale s ohledem na to, jak výrazné 
má nyní postavení, by to bylo až žalostně málo.  

 
V současné době je třeba ošetřit stávající staré ovocné stromy. Každou dřevinu je 

nutno posoudit individuálně  - zda je účelné se jí nadále věnovat, nebo zda by měla 
ustoupit nové výsadbě a být odstraněna. 

Nově vysázené stromy (označené cedulkami) by se měly jednorázově odborně 
zkontrolovat a zvážit jestli není nutné ořezat uschlé nebo polámané větve a dotvarovat 
korunu. Celou lokalitu je třeba prosvětlit a vyčistit od náletů a nově rostoucí nálety 
v rámci sekání trávy likvidovat již v okamžiku jejich vzniku. Doporučovala bych doplnit a 
označit stávající sortiment stromů o další dřeviny, které se nacházejí v okolí. Jedná se o 
jednorázovou investici, která by byla v každém případě přínosná. 

V druhé polovině měsíce května zde byla vyšší nekosená tráva ( je zřejmé, že 
„čekala“na  hromadné sekání, které mělo proběhnout  od 1.-3.6.2012). Trávu je však 
nutné pokosit alespoň 2-4x ročně . Pokud obec nemá vlastní prostředky,  je možné 
nabídnout pozemky pro pokosení místním občanům nebo organizacím.  

 
Dle mého názoru není třeba v této části doplňovat nové lavičky. Vhodnější by byl 

altán pro cca 6-8 osob u vstupu na volné prostranství před školním sadem, který by 
návštěvníky ochránil před nepřízní počasí (déšť, sluneční úpal), lidé by zde mohli 
posvačit, odpočinout si… 

 

Školní amfiteátr 
Amfiteátr je logickým protipólem školnímu kopci. Do budoucna by bylo vhodné jej 

využít především jako zázemí sloužící k opékání špekáčků a pro pohybové hry dětí při 
školních i soukromých výletech. Rovněž by zde mohly probíhat různé soutěže, případně 
i divadelní představení, koncerty  - pokud nedojde k úpravě celého území, jednalo by se 
zřejmě spíše o  drobné, nekomerčně zaměřené akce   (není zde možnost občerstvení a 
posezení pro větší skupinu lidí – nárazově by to však bylo možné zajistit).  V jarních a 
letních měsících by zde mohla probíhat vystoupení začínajících souborů a skupin  - 
vhodná by však byla provázanost na nějakou další akci, která by přiměla obyvatele 
z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby toto místo poznali a seznámili se s ním. Z tohoto 
důvodu bych doporučovala umístit k hlavní odbočce výraznější poutač (například 
s fotografií lomu), který by přiměl turisty k malé zacházce.  

Z hlediska dalších úprav bych doporučovala plochu samotného amfiteátru trochu 
zvětšit a část nejbližších (stínících) dřevin pokácet nebo prořezat tím způsobem, aby do 
tohoto místa pronikalo více slunce. Rovněž je třeba odstranit z přilehlého lesíku vysoké 
kopřivy – v první fázi alespoň kolem krmelce a cca 5-10 m na každou stranu od 
přístupové cesty. 

 
Památník ovocnému stromoví 
Památník umístěný vedle Školního kopce bude vždy výrazným prvkem a to nejen 

pro svou nezpochybnitelnou historii, ale i kvůli tomu, že se jedná o stavbu patrnou 
z větší dálky. Poslední dobou však pohledu na něj a naopak výhledu z jeho blízkosti 
začínají bránit náletové dřeviny, které se nacházejí na příkrém svahu směrem 
k Přerovské rokli. 

Tyto dřeviny je třeba v co nejkratší době odstranit, stejně jako bych do budoucna 
doporučovala vykácet břízy a ovocné stromy za památníkem.  Kolem památníku by se 
měl ponechat volný zatravněný prostor přinejmenším v okruhu 10 m na každou stranu, 
aby vynikla jeho silueta.  Jako variantní řešení se nabízí nejbližší dva až tři ovocné 
stromy zakonzervovat a řádně ošetřit jako památku na původní myšlenku Knejzlíkových 
sadů.  

 Prostor pro květiny v čele památníku vedle sloupu bych doporučovala uzavřít 
kamennou deskou nebo alespoň naplnit kameny, případně s několika skalničkami, 
protože jiné rostliny v tomto místě bez údržby nepřežijí. Stávající prázdný květník 
zbytečně „shazuje“ čisté provedení a pietu místa.  

 
Památkový sad 
Jak je uvedeno ve stati, týkající se historie Knejzlíkových sadů, založení 

památkového sadu bylo jednou z nosných myšlenek zakladatelů, kterou se však 
nepodařilo uskutečnit. Nyní by bylo možné ji realizovat současně s výsadbou Libosadu 
Malého Noe, přesněji s jeho rozšířením. Součástí Libosadu by se tak stal Památkový 
sad, kam by mohli obyvatelé Přerova a okolních obcí vysazovat při význačných 
rodinných událostech (kulaté narozeniny, narození dítěte, svatba…) „své stromy“. 
V matrice památkového sadu by potom bylo zapsáno přesné označení stromu a událost, 
pro niž se strom upisuje. Vznikla by tím rodinná kronika, která by zachytila významné 
děje v obci pro budoucnost. V tomto případě je možné použít v omezené míře i ovocné 
dřeviny s tím, že „upsaný majitel stromu“ by měl nárok i na sběr ovoce.  

V první fázi by se vysazovalo v lokalitě určené pro Libosad Malého Noe, pokud by 
byl ze strany obyvatel větší zájem, je možné použít i volnou plochu v těsné blízkosti 
herních prvků na Školním kopci, která se přímo nabízí ke ztvárnění této myšlenky. 



 

 

 

Z praktického hlediska by se v podstatě jednalo pouze o její vyčištění od náletových 
dřevin a veškeré další aktivity by byly otázkou následného projektu a propagace.  

 
Libosad Malého Noe 
Stejnou pozornost jako Školnímu kopci a jeho okolí je třeba věnovat i severní 

části řešeného území. Jedná se o jihovýchodní svah, který navazuje na turistickou 
stezku a ze kterého je pěkný výhled na město Přerov. Po vyhodnocení všech aspektů 
jsem dospěla k názoru, že právě toto by bylo vhodné místo pro vybudování Libosadu 
Malého Noe. Co se týká přípravy tohoto území, opět by se jednalo o likvidace náletu a 
probírku starých ovocných stromů. Ve spodní části svahu bych tyto stromy nechala růst 
(odstraněny by byly pouze uschlé a nemocné dřeviny), ve vrchní části by se jednalo o 
vyčištění celé lokality a zcela novou výsadbu (cca 70-ti  stromů, případné rozšíření díky 
Památkovému sadu až na 100-120 stromů)), na kterou bude zpracován samostatný 
projekt. V rámci Libosadu se předpokládá umístění několika laviček (výhled na město).  

Výsadba Libosadu by měla proběhnout již v roce 2013, následně by každého půl 
roku (na jaře  a na podzim) mohla probíhat výsadba části Památkového sadu. 

Protože se jedná o první konkrétní akci, která by se měla v rámci Knejzlíkových 
sadů realizovat, uvádím několik zásadních bodů, jako vzor, jak by mohla probíhat 
spolupráce mezi městem Přerov a konkrétními organizacemi (zde Nadace Malý Noe, 
v.o.Premostenzis): 

 
- Nadace zajistí zdarma projekt výsadby stromů (bude řešen v souladu s požadavky 

ÚSES a ÚPD)- do konce roku 2012 

- Město Přerov (MP) zajistí povolení a realizaci následného kácení stávajících náletových 

keřů - během doby vegetačního klidu 2012/2013 

- MP zajistí úpravu terénu, posečení trávy a přípravu lokality k výsadbě - jaro 2013 

- Nadace a MP společně zajistí propagaci a oslovení patronů jednotlivých stromů (ihned 

po dokončení projektu) – zima 2012/13, jaro 2013 

- MP zajistí dřeviny v rámci náhradních výsadeb (v první etapě předběžný odhad cca 70 

ks, v dalších etapách  možno rozšířit až na dvojnásobek)  - jaro 2013 

- MP a Nadace zajistí organizaci výsadby (jaro 2013, pravděpodobně Den země 25.4.) 

-  MP a Nadace zajistí vandalům vzdorný mobiliář  - lavičky  (Nadace se pokusí v rámci 

sponzorských darů) – jaro-léto 2013 

- MP zajistí doplňkový materiál (mulč, kůly..) – v době výsadby (25.4.2013) 

- Nadace zajistí dárkové listy sponzorům – jaro 2013 

- MP zajistí následnou údržbu dřevin po dobu 3 let (po uplynutí této doby dobrovolné 

organizace – např. v.o. Premostenzis) 

-  

Plocha pro větší shromáždění 
Pokud přicházíme ke školnímu kopci ze severní strany, otevírá se nám pohled na 

památník ovocnému stromoví i na herní a naučné prvky. Tento „vstupní prostor“ má 
všechny předpoklady, aby se stal seřadištěm pro větší akce, místem, kde by mohly být 
vyhlašovány výsledky, kde by mohly probíhat různé soutěže a hry. V rámci této lokality 
bych doporučila vybudovat již zmíněný altán, který by rovněž mohl být zázemím pro 
výše uvedené akce. 

 

Cesty, chodníčky, značení 
Veškeré stávající cesty a chodníčky jsou zatravněné nebo nezpevněné a do 

budoucna bych tuto skutečnost neměnila. Většina cest má dostatečnou šířku, aby jí 
v případě potřeby projelo auto nebo menší traktor, výjimkou je pěšina od památníku do 
Přerovské rokle (zde to není potřeba, na horní i spodní vstup se dá dostat několika 
jinými způsoby).  

Doporučovala bych však na severním a jižním okraji v trase naučné stezky 
umístit informační tabule, kde by byly celé Knejzlíkovy sady znázorněny včetně legendy 
vycházející z této studie.  Následně by byla každá plocha (stavba) označena zvlášť a 
toto značení (včetně směrovek) by bylo v celé lokalitě sjednoceno. Informační tabule by 
také stručně popisovala historii tohoto místa.  

Svažitý tvar terénu se přímo nabízí pro vybudování sáňkařské dráhy, která by 
mohla být v létě využívána v opačném směru pro závody běhu do vrchu. Jakékoli 
vybudování nové trasy se jeví jako nereálné a proto by bylo dostačující využít stávající 
polní cestu: Start u školního kopce jižním směrem po trase naučné stezky, na rozcestí 
uhnout doleva a cíl by byl u kamenného křížku. Jedná se o trasu sice krátkou, ale 
zatáčka v první polovině cesty by mohla být pro malé děti vzrušující 

 
Ostatní plochy 
Školní kopec, plochy s ním bezprostředně související a stejně tak i lokalitu 

určenou k výsadbě Libosadu,  je třeba vyčistit od náletů a části přestárlých ovocných 
stromů.  Jak již bylo uvedeno, nové nálety je nutno ničit již při jejich vzniku společně 
s pravidelným kosením trávy.  

Další plochou, kterou je třeba jednorázově upravit, je již zmíněný příkrý svah pod 
Památníkem ovocnému stromoví – zde by bylo vhodné zcela odstranit veškeré akátové 
porosty. Úplně ideálním řešením by bylo zde do budoucna založit vinohrady – tento 
záměr by si sice zpočátku vyžádal mnoho úsilí, ale do budoucna by se mohlo jednat o 
zcela unikátní záležitost. V případě zájmu bych doporučovala pozemky pronajmout na 
dlouhou dobu soukromému investorovi (i bezplatně), město Přerov zřejmě nebude mít 
kapacity ani prostředky se této záležitosti věnovat. 

Zbylé plochy, které jsou v současnosti z velké části zarostlé náletovými keři a 
staršími stromy, mohou zůstat bez úprav – poslouží jako úkryt drobné zvěři a ptactvu. 
Bez zásahu bych rovněž ponechala stávající zalesněné porosty. 

Dosud nezmíněnou otázkou je doprava a parkování v blízkosti sadů. V současné 
době je možné využít zázemí Přerovské rokle, o dalším řešení bych nyní neuvažovala. 

 
 
 

5. DOPORUČENÉ  AKTIVITY 
 
Jak již bylo výše několikrát zmíněno, řešené území vládne velkým potenciálem 

jednak díky své historii, ale i díky relativně malé vzdálenosti od města Přerova.  Přesto 
není do současné doby příliš využíváno a s odchodem pana Pešky do důchodu hrozí 
zánik i zcela jedinečnému Školnímu kopci. Zcela zásadní otázkou zde zůstává otázka 
finančních prostředků, které by měly být uvolněny (rozpočet města, dotace) jak na 
údržbu a zachování současného stavu, tak i na propagaci celého území a rozšíření 
počtu akcí, které by se zde mohly konat. Jen v tomto případě se lokalita dostane do 
povědomí obyvatel města Přerova a začnou ji do budoucna zcela automaticky využívat 
jako cíl svých víkendových aktivit. 



 

 

 

S výjimkou individuálních návštěv turistů, školních výletů a akcí pevně vázaných 
na určité datum (novoroční výstup), bych doporučovala aktivity časově sjednotit – 
několikrát do roka udělat větší společnou akci. Toto řešení bych doporučovala za 
optimální i z ekonomického hlediska (s ohledem na organizaci, propagaci a tím i větší 
návštěvnost) a to i za cenu, že by se například Den země slavil o pár dní později spolu 
s pálením čarodějnic a prvomájovým líbáním pod rozkvetlým ovocným stromem. 

Dobrovolné akce by probíhaly jako doplněk akcí komerčních. Po tuto dobu by 
bylo vhodné zajistit pouze stánek s občerstvením. 

V každém případě je nutné podporovat stávajících aktivity a doplnit je o akce 
nové (například): 

 
1) běh do vrchu  (štafeta) pod záštitou například primátora MP (o pohár, srdce… primátora)  

– několik tras, trasa i pro děti. Možné využít lesní stezku z Přerovské rokle směrem 

k památníku, sáňkářskou dráhu, v případě štafeta okruh kolem Školního kopce (nejde až 

tak o sportovní výkony jako o zábavu!) 

Termín - kdykoli během kalendářního roku, bez dalších nákladů, pouze zajistit 

propagaci, organizaci, ceny, občerstvení – doporučuji spojit se závody v Přerovské rokli 

 

2) pálení čarodějnic + líbání pod rozkvetlým stromem (stromy – více dvojic) 

Termín: vždy 30.4., zajistit vatru, mohlo by probíhat v školním areálu (lomu). 
Následující den (1.5.) u památníku  líbání pod rozkvetlým stromem ( na speciálně 
tvarované lavičce ), doporučuji přesunout do Libosadu Malého Noe 

Veškeré tyto akce se obejdou bez větších investičních nákladů. Vždy doporučuji 
spojit s nějakou další akcí (např. organizovaný pochod atd.) 

 
Návrh akcí dle ročních období : 
 
JARO 

- Den země (u památníku mamutů + na kopci Žernová, letos  22.4.2012)  

- oslava Dne země (25.4.) 

- cestička zamilovaných – líbání pod rozkvetlým sadem, speciálně tvarovaná lavička (1.5.) 

- pálení čarodějnic (30.4.) 

- sekání trávy (letos v termínu 1.-3.6.2012, zúčastnilo se jej 10 dobrovolníků)  

LÉTO  
- sportovní akce – běh do vrchu  

- prázdninové aktivity, prázdninové tábory 

- vystoupení ve školním amfiteátru 

PODZIM  
- pochod Po stopách lovců mamutů  (probíhá od roku 1998, vždy 1.sobotu v říjnu) 

- pouštění draků 

ZIMA 
- novoroční výstup (1.1. - akce již probíhá, má svou historii) 

- sáňkařské – lyžařské závody  

Investice: 
 

1) Podpora funkčnosti školního sadu 

2) Úprava plochy a vysázení Libosadu Malého Noe 

3) Vybudování koridoru pro sáňkovací dráhu (viz grafika) 

4) Vybudování altánu 

5) Odstranění náletů a připravení plochy pro památkový sad 

6) Odstranění bříz v okolí památníku ovocnému stromoví 

7) Prosvětlení školního amfiteátru  

8) Odstranění akátu a nepůvodních dřevin 

9) Informační systém (doplnění značení, informačních tabulí) 

 


