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1. Funkční využití ploch 1:1000 



TEXTOVÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

Ovocné sady na Žernové (tzv. Knejzlíkovy sady) nacházející se poblíž města Přerova 

představují pro samotné město i vzdálenější okolí velice významnou lokalitu. Pracovníci magistrátu, 

kteří jsou si vědomi výjimečnosti a specifik tohoto území zadali v roce 2012 zpracování studie, která 

vyhodnotila současný stav a určila směry, kterými by se využití této lokality mělo ubírat. Na základě 

této studie byl vysázen Libosad Malého Noe (viz 4.1.) a došlo k dílčím úpravám některých lokalit.  

Do budoucna však chybí ucelený pohled na provoz a ekonomické využití celého území. 

S inovačním programem se přihlásilo ke spolupráci s městem hnutí Predmostzenzis, které předložilo 

ideu, jak by celá lokalita mohla fungovat. Tento návrh byl představen na jednání dne 11.3.2015, kde 

bylo rozhodnuto, že by měl být zpracován závazný podklad, který by specifikoval záměr a byl by  

předložen radě města Přerov k posouzení. Tato studie by měla prezentovat v grafické i textové formě 

budoucnost Knejzlíkových sadů, způsoby využití jednotlivých ploch včetně časového harmonogramu 

a finanční náročnosti celé akce a dále specifikovat způsob spolupráce hnutí Predmostenzis s městem 

Přerov. 

 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 více než 150 měřic 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 obecní ovocná  školka, ze které se měl do budoucna čerpat sadbový 

materiál (celkem bylo vysázeno 10.000 stromů). Sortiment vhodných ovocných stromů a odrůd byl 

konzultován s odborníky (pomology) z Olomouce (p.Hošek, p.Suchý). 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, který byl částečně získán i ze 

smetků z městských ulic.  

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. 

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. 

Co se v předválečných letech budování zcela nezdařilo, byla myšlenka památkového sadu (viz 

4.4). 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. ÚZEMNÍ PLÁN, ÚSES 

Dle Územního plánu města Přerova, který byl vydán dne 21.9.2009  je převážná část lokality 

vymezena jako krajinná zeleň a nachází se mimo zastavěné území.. Většina z těchto pozemků je 

rovněž zasažena veřejně prospěšným opatřením  - prvkem ÚSES.  Výše uvedené se týká pozemků 

v k.ú.Předmostí, parc.č.: 403, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5 a 426/16. 

Pozemky parc.č.563, 566, 567 a 382/18 jsou v reálu zatravněnými polními cestami po obvodu 

řešeného území, opět se nacházejí mimo zastavěné území. Na parcelách č.563 a 567 je dle ÚPnSÚ 

umístěna varianta č.II cyklostezky vedoucí z Přerova do Čekyně. 

Pozemek č.426/6 se nachází v zastavěném území a je určen pro stávající plochy rekreace. 

Pozemek č.426/8 je vyčleněn jako plocha pro občanské vybavení a opět se nachází 

v zastavěném území. 

V rámci řešeného území Knejzlíkových sadů se vyskytují stávající prvky ÚSES, především 

lokálního významu – ze severní, jižní a západní strany je lokalita ohraničena lokálním biokoridorem ( 

podél cest p.č. 563 a 567 a rovněž v jižní části na p.č. 426/2 a 426/16), 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  (výjimkou je nejjižnější cíp navazující na oranou plochu p.č. 423/14 ve 

vl. SMPR), 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.   

 

4. VYMEZENÍ LOKALITY, POPIS JEDNOTLIVÝCH PLOCH 
 

Převážná většina pozemků v místě a okolí Knejzlíkových sadů je ve vlastnictví města Přerov. 

Vzhledem k šíři a poměrné komplikovanosti celého záměru a rovněž vzhledem k možnému propojení 

s dotacemi EU na vybrané aktivity, by bylo vhodné se zaměřit pouze na tyto parcely a opominout 

např.pozemky cementárny.  V rámci zájmové lokality se jedná o parcely č.: 403, 426/2, 426/3, 426/4, 

426/5, 426/6, 426/8, 426/16, 563, 566, 567, vše k.ú. Předmostí (kód 734977). 

 

Knejzlíkovy sady existují od roku 1927. Od této doby nabyly sady obnovovány, rovněž 

údržba byla dlouhá desetiletí značně zanedbávána. Sady jsou proto nyní přestárlé a převážně v horším 

zdravotním stavu. V roce 2010 byl proveden průzkum, který zdokumentoval stav flóry a fauny v dané 

lokalitě: 
 

a) flóra 

Co se týče bylin, bylo zjištěno (Kleinová, 2010) 154 taxonů cévnatých rostlin, z nichž ani jeden druh 

nebyl zvláště chráněn ve smyslu ustanovení § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění 

b) fauna 

Z bezobratlých byli detailně zkoumáni zatím pouze denní motýli. Celkem bylo 

na zájmovém území nalezeno (Kincl, 2010) 23 druhů denních motýlů z čeledí babočkovitých, 

okáčovitých, modráskovitých, soumračníkovitých, vláskovitých a vřetenuškovitých. Lokalita byla 



vyhodnocena jako velmi chudá. Byly nalezeny dva vzácné druhy xerotermních motýlů, a to modrásek 

štírovníkový (Cupido argiades) a modrásek jetelový (Polyommatus bellargus). Oba tyto druhy 

vyhledávají suché, výslunné lesostepi až stepi. 

Z daného průzkumu je zřetelné, že fauna a flóra je na lokalitě spíše chudá a právě navržené 

způsoby hospodaření (spásání atd.) by tuto skutečnost mohly částečně změnit. 

V následujících bodech jsou popsány jednotlivé plochy dle svého funkčního využití. U ploch 

plošně stabilizovaných je zdokumentován současný stav a rovněž stávající (navržený) způsob údržby.  

U ploch, kde se předpokládá jejich přetvoření k cílovému stavu, je popsán způsob, jak tohoto 

dosáhnout.  Náklady potřebné k dosažení cílového stavu a rovněž ekonomické zhodnocení dalšího 

fungování lokality (údržba) jsou vyčísleny v bodě č.6. 

4.1. Školní kopec 
 

 

Školní kopec vznikl a je udržován především díky značnému nasazení bývalého i stávajícího 

vedení základní školy v Přerově-Předmostí. 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. 

Lokalita nyní slouží především dětem z výše uvedené ZŠ, přičemž děti Školní kopec v rámci 

výuky navštěvují a v přírodě se zábavnou formou učí.  V jarních a letních měsících se toto místo stává 

cílem školních výletů, o víkendech sem chodí na procházky rodiče s dětmi i starší děti samotné.   

Jedná se o stabilizovanou plochu, těsně sousedící s památníkem ovocnému stromoví, která by 

měla zůstat zachována a její údržba i případné rozšíření by mělo být městem Přerov podporováno. 

V rámci údržby a atraktivity tohoto místa by měla být doporučena myšlenka spásání trávy mezi 

jednotlivými prvky s tím, že hnutí Predmostenzis by zajistilo ochranu nově vysazených i starších 

dřevin. Rovněž by byla vhodná oprava stávajících laviček a vybudování altánu 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. Vedení ZŠ počítá v letošním roce 

s rozšířením aktivit spojených se školním kopcem a s obnovou školní naučné stezky (obdrželi 

na ni pro rok 2015 dotaci). 

Přednostně by rovněž bylo třeba upravit okolí Památníku ovocnému stromoví – vykácet břízy 

v jeho těsné blízkosti a vyřešit otázku nevzhledných betonových květináčů. 

4.2. Vinohrad 

V západní části parcely č.426/3 byl na ploše cca 4.000 m2 vybudován experimentální 

vinohrad. Vysazeno bylo celkem 2600 hlav révy vinné. odrůdy Rulandské modré a Chardonnay (nízké 

vedení, spon 1,5x0,6m), Tramín červený, Hibernal a Kerner (střední vedení, spon 2x1m).Vinice byla 

oficiálně registrována 16.9.2014 

Na základě dosavadních zkušeností s pěstováním révy vinné (vitis vinifera) v Přerově a na 

základě klimatologických faktorů, kdy bylo na zahrádkářské kolonii Markrabiny od r.2007 

odzkoušeno čtyřicet převážně moštových odrůd révy vinné, bylo možné konstatovat, že v této 



zeměpisné šířce není problémem při regulovaných výnosech dopěstovat hrozny středně pozdních 

odrůd révy vinné kvalitní  jak po fenolické(u modrých odrůd), tak po aromatické(u bílých odrůd) 

stránce. Jako jediným limitem pro pěstování se ukázaly být jarní mrazíky. Bylo tedy nutno hledat 

výjimečně exponované svažité polohy, nejlépe již s vinařskou historií, kde bylo v minulosti pěstování 

révy vinné odzkoušeno. Takové místo bylo nalezeno na Žernavé v místech bývalých Knejzlíkových 

sadů. Na to, že se v této lokalitě réva vinná pěstovala, upozorňuje  i zápis v KN,  kde pozemek přímo 

sousedící s nyní vybraným pozemkem, nese dodnes název VINICE. Přestože historické podklady 

ukazují to na bohatou historii pěstování révy vinné v těchto zeměpisných šířkách, nikdy se nejednalo o 

velké souvislé výsadby, ale opravdu jen o výsadby na nejlépe exponovaných jižních svazích. Dnes, 

kdy za posledních 20let stoupla v Přerově průměrná roční teplota o neskutečných 0,7°C, je nasnadě 

znovu uvažovat o zpětném zavedení této tradice.  

Pozemek, na kterém se prakticky nikdy intenzivně nehospodařilo, dostalo hnutí Predmostenzis 

do pronájmu na 30 let od města Přerov. Celá vinice bude provozována v bio kvalitě po odzkoušení v 

biodynamickém režimu a jako taková by měla být i registrována. Samozřejmostí při hospodaření bude 

vyloučení všech syntetických hnojiv, pesticidů i herbicidů.Hnojení bude probíhat pouze udržovací a to 

na základně půdních, či listových rozborů statkovými hnojivy, kompostem, či zeleným hnojením. 

Vinice bude ozeleněna jako protierozní opatření nejprve výsevní směsí rebenfit (lnička, jetel), v 

horizontu tří let pak směsí obsahující převážně původní bylinné druhy. O povolení výsadby bylo 

oficiálně zažádáno na UKZUZ Oblekovice na oddělení registru vinic a výsadba byla dne 30.1.2014 

povolena. 

Stejným způsobem by měla být připravena a obhospodařována i nově vyčleněná plocha 

vinohradu na příkrém svahu pod Památníkem ovocnému stromoví (výměra cca 5.300 m2). Tento 

počin, který byl již historicky plánován v první polovině 20. století,  by sice zpočátku vyžádal mnoho 

úsilí a finančních prostředků, ale do budoucna by se mohlo jednat o zcela unikátní záležitost. 

Zásadním momentem je odstranění hustých porostů jedovaté škumpy (Rhus typhina) a rovněž náletů 

akátu (Robinia pseudoacacia). Ideální by dále bylo obnovit terasy, případně i chodníčky, které se zde 

kdysi nacházely. Přípravné práce, následná výsadba vinohradu i jeho budoucí provoz budou finančně 

náročné projekty s dlouhou časovou návratností. Je zde proto předpoklad, že město Přerov by území 

připravilo a nadále jej komerčně pronajímalo stejnému nájemci, který nyní obhospodařuje již 

realizovaný vinohrad (tento nájemce by vinice založil, udržoval, městu by platil nájem, který by 

částečně umořoval náklady, které vznikly při přípravě území. 

4.3. Libosad 
 

Lokalita, na které byl nově založen Libosad Malého Noe, byla vyčleněna v rámci studie z roku 

2012. Jedná se o jihovýchodní svah, který navazuje na turistickou stezku a ze kterého je pěkný výhled 

na město Přerov. Před samotnou výsadbou bylo nutné provést likvidace náletu a probírku starých 

ovocných stromů. 

Libosad byl vybudován ve spolupráci Nadace Malý Noe s Městem Přerov, přičemž město 

podpořilo myšlenku 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 konkrétní patroni vysadili v den slavnostní výsadby a do budoucna nyní 

mohou „svůj“ strom navštěvovat, ošetřovat a naplnit tak jednu s myšlenek výsadby Libosadu „rostu se 

svým stromem“. Další nosnou myšlenkou bylo vybudování Libosadu jako trvalé připomínky na děti, 

které potřebují pomoc dobrých lidí, protože Nadace Malý Noe, která navrhla založení Libosadu, se ve 

své činnosti zabývá pomoci dětem vyrůstajícím bez řádné rodičovské péče svých biologických rodičů. 



Získané finanční prostředky Nadace použila pro financování svých projektů pomoci dětem, např. 

obnova vybavení Dětského domova v Přerově (jeden ze stromů vysadily právě děti z DD Přerov, které 

si na slavnostní výsadbu připravily samostatný kulturní program . Libosad tak navázal na původní 

myšlenku zakladatele sadů pana Knejzlíka. 

U vstupu do Libosadu byla umístěna orientační tabule se jmény všech sponzorů, do budoucna 

se v rámci Libosadu předpokládá umístění několika laviček (výhled na město).  

První etapa výsadby Libosadu proběhla na jaře roku 2013, druhá etapa na podzim roku 2014. 

V rámci této práce je vyčleněna územní rezerva o výměře cca 2.400 m2, na které by mohla proběhnout 

další etapa výsadby Libosadu. Do doby, než dojde k naplnění této myšlenky, bude tato plocha spásána. 

4.4. Památeční sad 

 
Jedním ze záměrů, který se v předválečných letech budování nezdařil realizovat, byla 

myšlenka památkového sadu. Jednalo se o předpoklad, 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.  

Tuto velice lidskou myšlenku by jistě stálo za to oprášit, a proto byla v rámci řešeného území 

vybrána lokalita, kde by bylo možné záměr uskutečnit. Jedná se o svažitý pozemek v těsném 

sousedství Libosadu o výměře cca 4.500 m2. Stejně jako při realizaci Libosadu by bylo třeba plochy 

před výsadbou upravit. Zde by však nebylo nutné celou lokalitu vykácet, ale památeční stromy by se 

mohly zpočátku sázet do volných míst mezi stávající dřeviny s tím, že by byly chráněny před 

spásáním. Na sběr ovoce by měl přednostní nárok „upsaný majitel stromu“. Stejně jako u Libosadu by 

bylo vhodné na vybraná místa umístit lavičky (některé lavičky by si mohli příslušníci rodiny umístit u 

svého stromu svépomocí (typ laviček by musel být předepsán). Vzhledem k tomu, že stromy se mohou 

vysazovat pouze brzy na jaře, nebo zase až po opadu listí, výsadba upsaného stromu by mohla 

probíhat hromadně vždy jednou za půl roku. 

4.5. Obnova sadů roubováním 

 

Staré ovocné sady jsou v dnešní stále více uniformní krajině důležitým artefaktem, 

představujícím tradiční péči o krajinu a významné kulturní dědictví. Vysokokmenné sady zůstávají 

někde napůl cesty mezi divokou a pravidelně obhospodařovanou krajinou. Ovocné sady, aleje či 

ovocné solitérní stromy významně dotvářejí architektonickou podobu lidských sídel a jsou důležitou 

složkou životního prostředí. Ovocné dřeviny plní od nepaměti funkci produkční , tedy hospodářskou, 

ale zároveň také funkci ekologickou a krajinářskou. Mají i svou hodnotu estetickou a kulturní ( přenáší 

z generace na generaci místní zvyky a tradice což o Knejzlíkových sadech platí dvojnásob ). 

Obnovované a udržované sady jsou nositelé kulturního dědictví a opět se stávají biologicky a 

ekologicky velmi hodnotným ekosystémem, ale samozřejmě i novou možností rekreace. 

 

Roubování ovocných stromů je pevně spojeno s pařezením (viz 4.6.). V těch částech starých 

sadů, kde to stav dřevin umožňuje a které jsou pro následné roubování vhodné, bude použito  pařezení 

a následné roubování jako prostředek pro jejich obnovu a dlouhodobou údržbu.  

V podmínkách ovocného sadu lze využít výmladkovou schopnost zejména u slivoně 

myrobalánu, která se používala a používá jako podnož vhodná pro téměř všechny druhy slivoní. 

Prořezáním keřů a roubováním užitkových odrůd peckovin je možno docílit  rychlé obnovy sadů s 

minimálními náklady.  



V současné době již probíhá experimentální roubování a pařezení ve střední části parcely 

č.403 (cca 3.500 m2), přičemž je předpoklad, že by se tyto aktivity měly rozšířit na převážnou část již 

zmíněné parcely s tím, že by v konečné fázi bylo roubování prováděno na ploše cca 1,29 ha. 

Další lokalitou vhodnou pro tento způsob obnovy je část parcely 426/2 – nad depem, kde se 

nyní nacházejí torza třešní a křoviny. Zde by bylo vhodné provádět roubování na rostlém myrobalánu, 

kmeny třešní by byly upraveny pro včely samotářky a po postupném odstranění keřových porostů by 

bylo možné celou lokalitu spásat. K roubování a následnému spásání je rovněž vhodná část parcely 

426/3 v blízkosti nově založeného vinohradu a Školního kopce - zde se jedná o plochu o výměře cca 

3.000 m2. 

 

4.6. Pařezení  

 

Pařezina, neboli výmladkový les je nejstarší formou obhospodařování lesa známou tisíce let ( 

například v Británii jsou známé od neolitu ) Setkáme se s ním prakticky po celé Evropě. Pěstování 

pařezin spočívá v tom, že dřeviny jsou obvykle v pravidelných intervalech osekávány, nebo 

seřezávány blízko země a poté z pařezů, příp. Kořenů vyráží nové výmladky. Jedná se tedy o 

vegetativní obnovu lesa, spoléhající čistě na výmladkovou schopnost dřevin. Takto lze dřeviny 

seřezávat opakovaně, prakticky po neomezeně dlouhou dobu. Čím déle jsou dřeviny seřezávány, tím 

větší je jejich báze – výmladkový pařez. 

Jak již bylo uvedeno, Knejzlíkovy sady jsou nyní již značně přestárlé a zanedbané. Na 

pozemku č 403, kde již pařezení experimentálně probíhá, došlo v průběhu let k samovolnému 

zmlazení části stromů, zarostení náletovými dřevinami a k vysemenění samotných ovocných stromů. 

Obnova sadu tedy prakticky znamená výřez náletových dřevin s následným odstraňováním zmlazení 

po výřezech. Aby sad znovu nezarostl a obnovil se luční porost, je nezbytné zavést dlouhodobou péči. 

(v místních podmínkách by to znamenalo pravidelné spásání porostu a výmladků ovcemi a kozami). 

Prvním krokem obnovy sadu je tedy výřez. V závislosti na zachovalosti starých stromů, druhů 

náletových dřevin, jejich velikosti, rozloze a cílovém vzhledu sadu lze provádět výřezy jednorázově 

plošně , či postupným kácením jednotlivých dřevin v průběhu několika let. Plošný jednorázový řez je 

vhodný např. ve starých sadech s plným sponem, naopak postupné výřezy je možné uplatnit třeba v 

sadech, kde chybí poměrně velká část ovocných dřevin.  V mnohých případech lze oba způsoby 

výřezu kombinovat. Výřez se může provádět jednak mechanicky za pomocí seker, pil, motorové pily a 

jednak pomocí stáda ovcí a koz v počtu cca 15 kusů. Část starých původních stromů, ač často 

polámaných a suchých, se neodstraňuje záměrně. Symbolizují totiž původní spon ovocných dřevin 

v sadu a navíc jsou velmi atraktivním a vzácným prostředím pro bezobratlé, houby a ptáky. 

Vzhledem k tomu, že na experimentálním pozemku č. 403 došlo v průběhu let již k 

částečnému samovolnému omlazení a vysemenění ovocných stromů, je možné vybrané keře ( cca 100 

kusů ) upravit do stromové formy a následně naroubovat. Výhodou tohoto postupu je, že velká část 

výmladků je tvořena původní slivoní myrobalán, na kterou se dá naroubovat velká většina všech 

ostatních druhů slivoní ( třešně, višně, švestka, mandloň, broskvoň, meruňka...). Pokud se využije 

stávající kořenový systém vzrostlejších výmladků, zmenšuje se tím riziko uschnutí či neujmutí stromů 

při výsadbě. 

Samotný výřez ovšem nevyřeší situaci dlouhodobě. Většina odstraňovaných keřů a stromů 

velmi ochotně zmlazuje, tedy obráží z pařezů, vyráží pruty z kořenů či bujně roste ze semen. Aby 

nebyly vynaložené prostředky na předchozí zásah zbytečné, nastává následný několikaletý cyklus 

odstraňování tohoto zmlazení – v našem případě pomocí spásání pomocí stádem ovcí a koz 

umístěných v elektrickém ohradníku, který se bude pravidelně přesouvat dle pasebního plánu, 

popřípadě kosením nedopasků (viz 4.7). Plochy vhodné k pařezení v podstatě korespondují s plochami 

určenými k roubování a vzájemně se prolínají s plochami určenými ke spásání. 



4.7. Spásání 
 

I když to tak dnes při pohledu do přírody nevypadá, je pastva jedním z hlavních faktorů, které 

utvářely evropskou přírodu. Není to tak dávno, kdy v přírodě existovala široká mozaika vegetace 

různě husté , či vysoké, pole, pastviny, louky, řídké či husté pastevní lesy a řada těchto biotopů byla 

udržována právě pastvou. Postupně se však pastva začala vytrácet a biotopy, které udržovala, se 

přeměnily na pole, louky a kulturní lesy. Krajina začala zarůstat a tento neutěšený stav k dnešním 

dnům nejspíše vrcholí. Biologové  a ochránci přírody si důsledků začali všímat velmi pozdě, a to 

teprve tehdy až si všimli, že zarůstání bývalých pastvin výrazně ochuzuje druhové bohatství živočichů 

i rostlin. 

V současné době se většina ploch ve volné krajině udržuje kosením, pouze zanedbatelná část 

příměstské krajiny je spásána. Absence spásání či pravidelného kosení vede k poklesu druhové 

rozmanitosti a nárůstu husté a vysoké vegetace. Spásání ploch podporuje koexistenci širokého 

množství rostlinných druhů. Naopak jeho ukončení vede k úbytku dříve početných druhů a ke zvýšení 

uniformity rostlinného společenství.  

Ukazuje se, že nejcennější druhy pastvinných motýlů, jako modrásek jetelový a modrásek 

černoskvrnný, hnědásek kostkovaný, vřetenuška ligrusová, perleťovec maceškový, soumračník 

skořicový, se vyskytují zejména na pastvinách s jižní expozicí, což by v Knejzlíkových sadech areál 

předpokládané pastvy bezezbytku splňoval. Spásání by tedy podle dostupných studíí a všech 

předpokladů mělo v dané lokalitě dopomoci k rozmanitosti a bohatosti druhů jak v rostlinné tak 

živočišné říši. Ve spásaných plochách se také vyskytuje méně kvetoucích rostlin. Přesto mají semena 

větší šanci vyklíčit a vyrůst v rostlinu na spásaných plochách, protože je zde vegetace méně vysoká a 

hustá, rostliny mají větší přístup ke světlu a je zde mezi rostlinami menší konkurence o zdroje. 

V areálu bývalých Knejzlíkových sadů by údržba travnatých pozemků mohla probíhat právě 

spásáním ovcemi a kozami, částečným sečením a částečným mulčováním ploch. Spásání by potom 

výrazně napomáhalo obnovením sadů pařezením a roubováním (4.5 a 4.6.) 

Pastva ovcí a koz představuje přirozený způsob využívání travních porostů. Jedná se o 

přirozený způsoby výživy většiny hospodářských zvířat. Pastva navíc podporuje dominanci jemných 

výběžkatých druhů trav (lipnice luční, kostřava červená) a jetelovin (jetel plazivý) a přispívá ke 

snížení výskytu plevelných a málo hodnotných druhů. 

Ne všechny pozemky však mohou být spásány - sečení by bylo využíváno jednak k výrobě 

sena či senáže jako krmiva a jednak k likvidaci nedopasků, hlavně v případě výskytu pastevních 

plevelů. 

Mulčování představuje alternativní způsob obhospodařování travních porostů, jehož význam 

by spočíval především v potlačování zarůstání porostu náletovými dřevinami, čí v omezení  

Ke spásání budou použity ovce a kozy. Ovce se pasou stupňovitě, tj. na stejném místě si 

vybírají porosty postupně od nejkvalitnějších k nejhorším, až do jejich celkového spasení, zpravidla až 

na úroveň drnu. Ovce spásá na výšku 2 - 3 cm, vytváří nižší tlak na půdu (vhodná pro pastvu ve 

svažitém terénu). Specifikum ovcí je v tom, že v pastevním porostu přijímají daleko větší druhové 

spektrum než skot. To výrazně snižuje nutnost dalších zásahů na pasené ploše.  

Koza je selektivní spásač, který spásá na výšku vyšší než 5cm nevyhýbá se na rozdíl od ovcí 

metajícím travám a dřevinám. Pravidelným okusem dochází k prosvětlení vegetace a tím pádem ke 



zvýšení fotosyntetické aktivity, čímž může dojít ke kompenzaci ztrát, které jsou rostlině spásáním 

způsobeny. 

Pastevních technik je samozřejmě více a v Knejzlíkových sadech budou tyto techniky vhodně 

využívány podle konkrétních potřeb a vlastností daných stanovišť. 

Oplůtková pastva - pastva ovcí probíhá na oplůtky rozdělené pastvině, stádo postupně spásá jednotlivé 

oplůtky 

Kontinuální pastva - je pastva zvířat na jedné pastvině po celý rok. Je to nejjednodušší způsob pastvy. 

Kombinovaná pastva - pastva ovcí probíhá jak v oplůtkách, tak může být využíváno během roku i 

jiných ploch (údržba ovocných sadů, přepásání orné půdy nebo se pro lepší využití pastviny pase 

několik druhů zvířat součastně). 

Pásová pastva - je organizačně a pracovně velmi náročný způsob pastvy, který spočívá v tom, že se 

zvířatům připraví pás pastvy ke spasení. 

Půldenní pastva  - pomocí elektrického ohradníku se rozdělí pastvina na více oplůtků, z nichž 

minimálně jeden bude mimo vegetaci, kterou je třeba proti pastvě chránit. Princip spočívá v tom, že se 

lačná zvířata vyženou do oplůtku, v němž chceme snížit zásobení živinami a po několika hodinách, 

kdy zvířata s plnými žaludky uléhají, je přeženeme do jiného oplůtku, kde přežvykují a zanechávají 

exkrementy. Uvedená technika je vhodná např. pro pastvy na stepích a na špatně přístupných 

lokalitách. 

Nedílnou součástí musí být také péče o stádo a to jak po stránce zabezpečení krmiv, vody, 

ustájení tak také péče veterinární. 

4.8. Hrušková alej 
 

V jihovýchodní části zájmové lokality v trase lokálního biokoridoru se nachází stará hrušková 

alej o délce cca 200 m. V rámci úprav a využití území by bylo vhodné ji postupně doplnit výsadbou 

nových hrušní se zachováním původních stromů. Plocha v aleji by byla opět spásána.  

4.9. Komunikace a odstavné plochy 

 

S očekávaným přílivem návštěvníků a také vzhledem k provozování pěškobusu je třeba 

upravit stávající komunikace a zabezpečit nárazové odstavné plochy. Protože je však většina území dle 

ÚPnSÚ klasifikována jako krajinné zeleň, jsou zde vyloučeny jakékoli rozsáhlejší stavební aktivity. 

Komunikace lze rozdělit na příjezdové, chodníky v rámci řešeného území a stávající polní 

cesty vyčleněné jako rezerva pro budoucí cyklostezku. V případě, že by se cyklostezka nerealizovala, 

její trasa by se opět rozdělila na chodníky a příjezdové komunikace. 

 Příjezdové komunikace by sloužily nejen jako pěší komunikace a neformální cyklostezky, ale 

byly by využívány rovněž pro příjezd motorových vozidel. Zde by bylo třeba cesty zpevnit 

kamenivem a doplnit propustky po jejich okrajích. Pěší chodníky potom stačí pouze vysypat dřevenou 

drtí. Odstavné plochy jsou navrženy převážně mimo řešené území, pouze na JV okraji parcely č.403 

by mohla být vyčleněna travnatá plocha, která by byla v budoucnu zpevněna kamenivem. 

Realizace odstavných ploch a komunikací je značně ekonomicky náročnou záležitostí. Je proto 

třeba konstatovat, že výše uvedené záměry mohou po určitou dobu fungovat i bez zajištění této 



infrastruktury – auta budou i nadále parkovat podél státních příjezdových komunikací, cyklisté a 

turisté se budou částečně potýkat s nástrahami, které jim neudržované chodníky nastraží. Pokud by se 

však Knejzlíkovy sady měly stát vyhledávanou příměstskou oblastí, bude nutné se touto záležitostí 

začít vážně zabývat. 

 
5. PŘIDRUŽENÉ AKTIVITY 

 
5.1. Žernavský dvůr 

 

Pro výše uvedené aktivity je třeba vybudovat zázemí, které se bude nacházet co nejblíže 

Knejzlíkovým sadům a bude možné jej zahrnout do trasy pěškobusu (viz 5.2). Jako ideální řešení se 

nabízí  statek  Žernavský dvůr společně s přilehlými zahradami, ovocnými sady a vinohradem (viz 

4.2). Statek by byl vlastněn a spravován hnutím Predmostzenzis, okolní pozemky by mělo hnutí 

v nájmu nebo také ve svém vlastnictví. V rámci statku by měl být zřízen ZOO koutek a dále by zde 

měly být vybudovány stavby z hlíny a slámy (PUEBLO).  V zahradách, sadech, vinohradu atd. se 

každoročně urodí velké množství ovoce, bylin aj. surovin pro možné zpracování – Predmostenzis 

připomene technologie a techniky sběru, zpracování a následného použití (marmelády, sušené ovoce, 

čajové směsi, mošty, atp.), které jsou již téměř zapomenuty. 

ZOO koutek by měl poskytovat radost dětem a dospělým, ale hlavně by měl sloužit jako 

naučná aktivita. Jeho cílem by bylo ukázat návštěvníkům život zvířat typických pro dvorek 

moravského hospodářství z časů našich babiček a částečně také provoz, funkci a život malého 

rodinného statku. Primárními návštěvníky a „zákazníky“ by měli být rodiče s dětmi, školy, různé 

zájmové organizace jakož i široká veřejnost. V praxi by se jednalo o několik více druhových výběhů, 

ve kterých by bylo možné pozorovat život zvířat, být s nimi v kontaktu popřípadě je krmit z určeného, 

oploceného prostoru vybaveného odpočinkovými lavičkami a stylovými dřevěnými prvky. Byl by zde 

umístěn společný výběh vodní a hrabavé drůbeže,  která byla běžně k vidění na každém vesnickém 

dvorku (slepic, kachen, husí), stádečko přátelských bílých či kamerunských koz a dále výběh malých 

vietnamských prasátek. Spolu s nimi jako největší zvířata statku by měli být k vidění koníci plemene 

hafling, poníci či oslíci. V dalším výběhu by mělo přebývat větší stádo ovcí dominující svým počtem 

(zhruba 15 až 20 zvířat) s jehňaty a beranem, které budou chovány  pro spásání blízkých žernavských 

svahů i za dalšími hospodářskými účely. Krmivo pro tato zvířata se bude z velké části získávat 

z vlastní produkce. V jednodušším, letním období, by měla zabezpečit hlavní část stravy zvířat zelená 

pastva. Seno bude získáváno kosením části žernavských sadů, na poli vedle hospodářské budovy bude 

možno pěstovat krmnou řepu a mrkev. Staré pečivo by bylo možné výhodně získávat levným 

nákupem z pekařských prodejen, okrajově by jej mohli přinášet i návštěvníci ZOO koutku. 

Granulované, sypké krmiva a vitamíny se budou muset kupovat.  

Pro výše zmíněné aktivity je třeba vybudovat potřebné stavby -  je nutné částečně opravit 

hlavní – zděnou hospodářskou budovu, ve které se bude nacházet zázemí pro personál, ustájení koní a 

prasátek, zimní ustájení a porodna jehňat a přípravna + sklad sypkých krmiv. Další hospodářské 

objekty bude třeba postavit - sklad sena a slámy, letní ustájení (salaš) ovcí a berana, kteří budou 

chováni zcela samostatně, budník a výběh s malou vodní plochou pro husy a kachny. Nezbytné je 

vybudování betonového hnojiště s dostatečnou kapacitou. Z hlediska bezpečnosti návštěvníků i zvířat 

samotných je třeba provést kompletní úpravu oplocení, které by mělo být z místního dostupného dřeva 

(akátové kmeny a proutí rostlé přímo v areálu Žernavských sadů). Část oplocení, především pro výběh 

ovcí a berana  však musí být bezpečnostní kovové.  Předpokládá se, že převážná část stavebních prací 

bude realizována formou brigád členů a příznivců spolku  Predmostenzis včetně zapojení veřejnosti. 



Jednalo by se především o vybudování zpracovny ovoce se sklepem, budov pro ustájení zvířat, 

zastínění pro zvířata a pozorovatelny pro návštěvníky, zhotovení vnějších i vnitřních omítek na statku, 

V rámci experimentálního provozu technologií související s přírodním bydlením by  měl být používán 

pilinový záchod, zelená čistírna, zabezpečeno využití dešťové vody, třídění odpadů, zpětně využití 

věcí, zpracování, tváření a vypalování hlíny, zpracování ovoce a bylin – sušení, mošty, víno, …  

Veškeré stavební úpravy a výstavby budou provedeny a zabezpečeny dle platné legislativy.    

Provoz statku by měl být personálně zajištěn dvěma stálými pracovníky, kteří budou 

zajišťovat denní starost o zvířata, krmení a technické zabezpečení, pro další činnost jako například 

manipulaci s krmivem, sečení trávy pro přípravu sena atd. se nezbytně počítá s víkendovými 

dobrovolníky. Smluvně bude zajištěn veterinární dozor (MvDr. Rousek z Přerova - Čekyně).  

V dalších etapách  v letech 2016-2020 by měl být ZOO koutek bude rozšířen do průchozího 

areálu s množstvím různých zvířat,  kterým bude dominovat výběh Zubrů Evropských. Tyto aktivity 

budou spojeny se záměrem PUEBLO (stavby z hlíny a slámy). Zde Predmostenzis vychází z vlastních 

zkušeností se stavbou a užíváním hliněno-slámového domku (kolaudace r.2010, spolek zde má sídlo). 

Návštěvníky by byli především zájemci o přírodní stavitelství  (obyvatelé Přerova a okolí, kteří 

v dnešním přetechnizovaném světě chtějí pro sebe a své děti požívat některé z technologií přírodního 

stavitelství a bydlení), školy a zájmové organizace i široká veřejnost. 

5.2. Pěškobus 

 

Pěškobus je netradiční způsob malé příměstské turistiky. Měl by být provozován hnutím 

Predmostenzis na pozemcích města Přerova a jeho cílem je přivést do Knejzíkových sadů návštěvníky, 

kteří budou chodit, bavit se a užívat přírodu. Návštěvníci – cestující mohou projít podle jízdního řádu 

označenými zastávkami (školní kopec, Libosad, vinohrad, občerstvení v Hájíčku, lom, statek se 

zvířaty, školní hřiště s atrakcemi, háječek s prvorepublikovými chatami, autokrosová dráha atp.) 

Společná chůze na netradiční téma je nejen zdravá, ale i zábavná a motivující. Cestující si budou moci 

koupit jízdenku odesláním DMS, z příjmů bude hrazen provoz informujících revizorů (cestující 

s jízdenkou dostanou malý dárek). Na jednotlivých zastávkách pěškobusu se návštěvník dozví 

zajímavé informace o lokalitě, nebude zde chybět ani zábava v podobě kvízu, hledání pokladu aj. 

Pěškobus by byl určen nejen pro stávající návštěvníky lokality – pejskaře a obyvatele nejbližšího 

okolí, ale zároveň by si kladl za cíl nalákat další návštěvníky. Již nyní projevují zájem o návštěvu 

hliněného domu (sídla hnutí Predmostenzis) a přilehlého statku různé zájmové organizace a školy. 

Pěškobus by do budoucna mohl všechny aktivity v okolí Knejzlíkových sadů propojit a poskytnout 

těmto organizacím možnost, jak naplánovat zajímavý výlet, který bude mít zábavný i poučný 

charakter.  

Pro zahájení provozu Pěškobusu  je třeba upravit stezky do vhodné podoby dle terénu. Na 

některých místech je třeba zpevnit stezky dřevěnou drtí, vystavět dřevěné schody, zpevnit určitá místa. 

Současně je třeba vytvořit odstavné plochy pro auta. 

Pěškobusové zastávky – označníky – by měly být vyrobeny z akátových kmenů a cedule z 

recyklovaného plastu. Cedule by se šroubovaly na kmen. Několik zastávek na trase by mělo být  

zastřešených, aby se návštěvníci měli kde schovat před nepřízní počasí. Součástí některých zastávek 

budou stojany na kola. Označník bude návštěvníky informovat o konkrétním místě, na němž se 

nachází. Dále zde bude mapa pro dobrou orientaci návštěvníků s přehledem všech zastávek pěškobusu. 

Nebude chybět ani informace o možnosti zakoupení jízdenky pomocí DMS, bude zde informace o 



místech, kam je možno dojít (v min a metrech), informace o návaznosti na stávající turistické značky – 

možnost pro návštěvníky jít na delší túru atd. Součástí zastávky pěškobusu budou lavičky vyrobené ze 

dřeva. U jednotlivých zastávek budou připraveny různé atraktivity pro návštěvníky např. místo pro 

focení (dřevěná zvířata s dírou pro obličej), hledání pokladu  - postup bude popsán na zastávce, dále 

pak budou v areálu označená místa pro ohniště a táboření, odpočívadlo zasazené  do kmenu ořešáku, 

dřevěné sochy atd. Současně budou na zastávkách doporučena  vhodná místa např. pro slunění, 

milenecký palouček, místo vhodné pro piknik, herní místo pro děti – dřevěný domeček…U 

pěškobusových zastávek budou odpadkové koše na tříděný odpad. 

Všechny tyto aktivity by měly být připraveny do roku 2016. V dalších letech by docházelo průběžně 

k úpravám cest, zbudování parkoviště, k rozšíření infrastruktury (lavičky, altány, aj.) a služeb pro 

cestující, probíhaly by propagační akce a připravovalo by se rozšíření tras až do Přerova. 

5.3. Rozšíření aktivit u občerstvení na Báře 

 

V těsné blízkosti občerstvení Na Báře v Hájíčku na Žernavé by mohla být  na pozemcích 

města Přerova postavena socha dospělého samce Mamuta a dále sestava dřevěných prolézaček, 

houpaček aj. atraktivit pro děti a mládež. Jednalo by se o zkvalitnění služeb pro návštěvníky 

Knejzlíkových sadů, kteří budou mít možnost se občerstvit o víkendech, v sezónu a při akcích.  V 

dalších etapách v r. 2016-20 by bylo vhodné rozšiřovat aktivity kolem občerstvení (DOGCROSS, 

VAGON) a zvažovat obnovení záměru vybudovat skanzen pravěku, jehož první socha Mamutík TOM 

stojí na blízkém Popovickém kopci již 15 let. 

 

6. INVESTICE, EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

6.1. Školní kopec 

 

Přípravné práce (2015-2016): 

- Ochrana stromů proti okusu 

- Nový altán pro 6-8 osob 

 

Provoz: 

- Údržba stávajících prvků (+ altánu) 

- Spásání  

 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Přípravné práce (2015-2016): 

Ochrana stromů proti okusu  5.000,-     5.000,- 

Nový altán pro 6-8 osob  50.000,-  50.000,- 

CELKEM    55.000,-  50.000,- 5.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Údržba stávajících prvků (+ altánu)         5.000,-  4.000,-  1.000,- 

Spásání (3.200 m2)   16.000,-  16.000,- 

CELKEM    21.000,-  20.000,- 1.000,- 



6.2. Vinohrad 

 

Vinohrad rezerva - přípravné práce (2017-2020): 

- Odstranění škumpy a akátu 

- Oprava opěrných zídek a cestiček 

 

Provoz: 

- Komerční pronájem – návratnost investic na přípravu 

 

Vinohrad rezerva - přípravné práce (2017-2020): 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Odstranění škumpy a akátu (5.000m2) 750.000,- 700.000,-  50.000,- 

Oprava opěrných zídek a cestiček  250.000,- 230.000,-  20.000,- 

(cca 250 m zídek, 200 m cestiček) 

CELKEM    1,000.000,- 930.000,-  70.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Komerční pronájem 5.300 m2 –příjem 1.000,-  + 1.000,-  1.000,- 

CELKEM    1.000,-  + 1.000,-  1.000,- 

6.3. Libosad 

 
Libosad 3 - přípravné práce (2016-2017): 

- Projektová dokumentace 

- Příprava území 

- Nákup stromů a realizace 

 

Provoz: 

- Údržba travnatých porostů – kosení, spásání (stávající Libosad 1,2 + rezerva Libosad 3) 

 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Libosad 3 - rozpočet (2016-2017): 

Projektová dokumentace  10.000.- 10.000,- 

Příprava území    35.000,- 35.000,- 

Nákup stromů a realizace  300.000,- 300.000,- 

CELKEM    345.000,- 345.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Údržba – Libosad 1,2 spásání (6.400 m2)32.000,- 32.000,- pozn.: do r.2020 kosení 

Údržba – Libosad 3 spásání (2.400 m2)   12.000,- 12.000,-   

CELKEM      44.000,- 44.000,-   

 

 



6.4. Památeční sad 

 

Přípravné práce (2016-2020): 

- Projektová dokumentace 

- Příprava území 

- Nákup dřevin + realizace (občané svépomocí) 

 

Provoz: 

- Údržba travnatých porostů – spásání  
 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Přípravné práce - rozpočet (2016-2020): 

Projektová dokumentace  20.000,- 20.000,- 

Příprava území    60.000,- 60.000,- 

CELKEM    80.000,- 80.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Údržba – spásání (4.500 m2)  24.000,- 24.000,- 

CELKEM    24.000,- 24.000,- 

 

 

6.5. Roubování a pařezení  

 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Spásání (18.200 m2)   90.000,- 90.000,- 

Brigádnická výpomoc   10.000,-    10.000,- 

CELKEM    100.000,- 90.000,-  10.000,- 

  

 

6.6. Spásání 

 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Spásání  (30.600 m2)   153.000,- 153.000,- 

Brigádnická výpomoc   5.000,-     5.000,- 

CELKEM    158.000,- 153.000,-  5.000,- 

 

 

6.7. Hrušková alej 

 

Přípravné práce (2016-2017): 

- Nákup stromů a realizace 

 

Provoz: 

- Údržba travnatých porostů – spásání  



Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Rozpočet (2016-2017): 

Nákup stromů a realizace  100.000,- 100.000,- 

Brigádnická výpomoc   10.000,-    10.000,- 

CELKEM    110.000,- 100.000,-  10.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Spásání  (1.100 m2)   5.000,-  5.000,- 

CELKEM      5.000,- 5.000,-  

 

 

6.8. Komunikace a zpevněné plochy 

 
*Chodníky včetně části cyklostezky (rezerva) - přípravné práce (2016-2017): 

- Úprava terénu 

- Vysypání chodníků dřevěnou drtí (cca 1.100 m x 3 m šířka x 10 cm mocnost) 330 m3 

- Nákup a instalace 10 ks odpadkových košů 

 

Provoz: 

- Údržba, dosypání drti 

- Vývoz odpadkových košů 

 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Rozpočet (2016-2017): 

Úprava terénu    10.000,-    10.000,- 

Vysypání chodníků dřevěnou drtí 180.000,- 180.000,- 

Odpadkové koše   50.000,- 50.000,- 

CELKEM    240.000,- 230.000,-  10.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Údržba, dosypání drti   50.000,- 50.000,- 

Brigádnická výpomoc   10.000,-    10.000,- 

Vývoz odpadkových košů  15.000,- 15.000,- 

CELKEM     75.000,- 65.000,-  10.000,- 

 

 

*Příjezdové komunikace včetně odstavných stání 

Přípravné práce (2016-2020): 

- Projektová dokumentace 

- Realizace komunikací (2.150 m délka x 3 m šířka + nové propustky podél komunikace) 

- Realizace odstavných stání (3x 1.300 m2) 

 

Provoz: 

- Údržba  

 



Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Rozpočet (2016-2020): 

Projektová dokumentace  200.000,- 200.000,-   

Realizace komunikací   4,830.000,- 4,830.000,-    

Realizace odstavných stání  2,920.000,- 2,920.000,- 

CELKEM     7,950.000,- 7,950.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Údržba     50.000,- 50.000,- 

CELKEM    50.000,- 50.000,-    

6.9. Pěškobus 

 
Přípravné práce (2015-2016): 

- Instalace 20 označníků  a zastávek s popisem (2015-2016) 

- Rozšíření infrastruktury - lavičky, služby pro cestující (2015-2016) 

 

Přípravné práce (2016-2020): 

- Rozšíření infrastruktury  

- Prodloužení trasy do Přerova  

 

Provoz: 

- Údržba značení  

- Provoz revizorů (jízdenkový systém DMS) 

- Mediální podpora 

-  

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Premostenzis 

Rozpočet (2015-2016): 

Výroba označníků a zastavení   200,000,- 200.000,- 

Instalace označníků a zastávek   30.000,- 30.000,- 

CELKEM    230.000,- 230.000,- 

Rozpočet (2016-2020): 

Rozšíření infrastruktury   100.000,- 100.000,- 

Prodloužení trasy do Přerova    100.000,- 100.000,- 

CELKEM    200.000,- 200.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Údržba označníků a zastavení  50.000,- 50.000,- 

Propagace popularizační akce  50.000,-    50.000,- 

Plat  revizora    20.000,- 

DMS (jízdenky) příjem   +20.000,- 

CELKEM    100.000,- 50.000,-  50.000,- 



6.10. Rozšíření občerstvení na Báře 

 
Přípravné práce (2015-2016): 

- Umělecká studie sochy a dřevěných prvků 

- Stavební řízení 

- Výstavba 1 sochy mamuta 

- Výstavba 15 dřevěných prvků 

 

Provoz: 

 

- Údržba prvků 

 

Popis      cena celkem z toho město Přerov z toho Predmostenzis 

Rozpočet (2015-2016): 

Umělecká studie sochy a prvků  30.000,- 30.000,- 

Stavební řízení    10.000,- 10.000,- 

Výstavba 1 sochy mamuta  200.000,- 200.000,- (formou grantu) 

Výstavba 15 dřevěných prvků  200.000,- 200.000,- (formou grantu) 

CELKEM    440.000,- 440.000,- 

Finanční náročnost na roční provoz : 

Údržba prvků    30.000,- 20.000,-  10.000,- 

CELKEM    30.000,- 20.000,-  10.000,- 

 

 

Poznámka:  

Podklady ke studii byly z velké části převzaty od hnutí Predmostenzis, které se výše uvedenou 

problematikou již delší dobu zabývá. 


