
Důvodová zpráva: 

Krátce z historie ovocných sadů 

 

„Je-li příroda chrámem božím, je ovocný sad jeho oltářem 

a ovocné stromy jsou svatí na tomto oltáři.“ 

(Josef Knejzlík, starosta Předmostí v letech 1919 – 1942) 

 

Prvotním impulsem pro vznik obecních sadů na stráních nad dnešním areálem „Přerovské rokle“ na 

katastru obce Předmostí byla v polovině 20. let minulého století myšlenka, aby pozemky, které byly 

kousek od obce, ale na kterých byl suchopár, obci více vynášely. Nositelem a realizátorem této 

myšlenky byl Josef Knejzlík (1878 – 1952), významný a dlouholetý starosta Předmostí, poslanec 

Národního shromáždění, redaktor a vydavatel časopisu Rádce z Předmostí. 

 

Došlo ke scelení více než 150 měřic (téměř 30 ha) obecních pozemků. Následně byla založena obecní 

ovocná školka, ze které byl čerpán sadbový materiál, jehož sortiment byl konzultován s předními 

olomouckými pomology. Před výsadbou byl zpracován osazovací plán a na pozemcích byly 

vybudovány nové cesty pro pěší i pro povozy, opěrné kamenné zídky, byly zavezeny příkopy a 

skopány meze. Neplodné pozemky byly vyhnojeny pomocí kompostu, který byl částečně získán i ze 

smetků z obecních ulic. 

 

V roce 1927 se začalo se samotnou výsadbou ovocného sadu tvořeného převážně ze švestek, jabloní, 

třešní a višní. Rovněž zde vzniklo asi tříhektarové alpinum s kamennými terasami, osázené 

skalničkami, šeříky, vinohradem a okrasnými keři. V těsné blízkosti bývalého lomu na rudku 

(vyčleněného na divadlo) byly vysazeny stromy a keře okrasné. Podél cest byla založena švestková 

stromořadí, z nichž část vysazovaly děti ze škol. K zalévání sloužila voda ze studny, která byla 

vykopána v blízkosti strání. 

 

Na pohledově nejexponovanějším místě byl vybudován „Památník ovocnému stromoví“ od stavitele 

Ing. Aloise Pilce a akademického sochaře Františka Mádleho, později popraveného Němci. Šlo vůbec 

o první památník, který kdy obec postavila ovocným sadům. Odhalen byl 20. srpna 1939 a společně s 

„Obecními ovocnými sady Josefa Knejzlíka“ (celkem zde bylo ve třech etapách vysázeno 10 000 

stromů) byl předán občanům. Posléze bylo ještě na ploše bývalé střelnice, v tzv. „hájíčku“, postaveno 

šest víkendových chat, do kterých byla zavedena elektřina. 

 

Po roce 1948 přešla péče o sady pod zemědělské družstvo, které kromě péče o dřeviny provádělo 

pravidelné kosení travnatých ploch, vybrané plochy byly spásány ovcemi i krávami. Plody z ovocných 

dřevin byly nabízeny ke sklizni občanům. 

 

Někdy v 60. až 70. letech byla z památníku odstraněna původní deska s nápisem „Obecní ovocné sady 

Josefa Knejzlíka. Pro blaho obce, pro krásu vlasti proměnil pusté stráně v plodonosné sady. 1939“ a 

v roce 1974 nahrazena deskou s jiným textem. Díky aktivitě ZŠ J. A. Komenského v Přerově-

Předmostí byla nápisová deska s původním textem znovu zhotovena a na původním místě opět 

slavnostně odhalena 26. 6. 2002 u příležitosti 50. výročí úmrtí Josefa Knejzlíka. Od tohoto data jsou 

na památníku desky dvě. 

 

Pro svůj členitý terén byla část sadů vybrána přerovským autoklubem pro pořádání motokrosových a 

autokrosových závodů. V roce 1949 zde byla uspořádána terénní jízda zdatnosti a první ročník 

motokrosu „Přerovská rokle“ se v červnu 1950 už jel v prostoru, kde se jezdí dodnes. V roce 1972 se 

k motokrosu přidaly i závody autokrosové. 

 

Po roce 1989 převzalo někdejší Knejzlíkovy sady jako svůj historický majetek město Přerov 

(Předmostí je od roku 1960 součástí města Přerov). Klasické ovocnářské obhospodařování zde nikdy 



nebylo obnoveno, nicméně přirozeným vývojem porostů, včetně stárnoucích ovocných stromů, a 

extenzivní údržbou lučních ploch zde vznikla atraktivní ekologicky hodnotná krajina vybízející 

k procházkám obyvatele nedalekého, dnes převážně panelového, sídliště. 

 

Od konce 90. let minulého století jsou tato místa pravidelně využívána v rámci školní výuky Základní 

školou J. A. Komenského. V roce 2000 zde byla otevřena zhruba tříkilometrová školní naučná stezka, 

která tematicky navazuje na o rok dříve otevřené Malé školní muzeum v prostorách školy. Její součástí 

je i učebna přírodních věd pod širým nebem (tzv. Školní kopec nad Památníkem ovocnému stromoví). 

V témže roce byla nedaleko, poblíž přírodní památky Na Popovickém kopci, díky nadšencům ze 

spolku Predmostenzis odhalena socha mamutíka Toma. 

 

V roce 2006 všechna významná místa dávné i moderní historie Předmostí, včetně výše uvedených, 

spojila naučná vlastivědná stezka Předmostím až do pravěku. Otevřena byla na podzim u příležitosti 

konání již 9. ročníku turistického putování Po stopách lovců mamutů, který doposud každoročně 

pořádá ZŠ J. A. Komenského. 

 

V letech 2013 a 2014 bylo na svahu pod polní cestou vedoucí od mamutíka Toma vysázeno celkem 

129 okrasných třešní, lip, dubů, jeřabin a habrů. Každý z těchto stromů má svého patrona, který svou 

účastí na výsadbě finančně přispěl na projekty nadace Malý Noe, podporující zejména osiřelé děti. 

Výsadba nese příznačný název Libosad Malý Noe. 

 

Jednoznačně nejvýznamnějším partnerem města při údržbě a zpřístupňování Knejzlíkových sadů je 

v posledních letech spolek Predmostenzis, který má ve výpůjčce většinu tohoto území a postupně 

realizuje záměr původního využití ploch pro pastvu a výsadbu ovocných dřevin. Každoročně zde za 

účasti veřejnosti pořádá ruční kosení luk, roubování peckovin na vzrostlé stávají podnože či 

odstraňování náletových dřevin. U pěšiny, kterou neprochází zmíněné naučné stezky, umístil 

informační tabule přibližující návštěvníkům různorodost živočichů vázaných na staré sady. V roce 

2012 zde dokonce založením vinice na písčitém podloží jihovýchodního svahu obnovil již 

zapomenutou tradici pěstování vinné révy. Vinice byla oficiálně zaregistrována v roce 2014. 

 

V září loňského roku vznikla po jednání předsedy spolku Predmostenzis s primátorem města zatím 

neformální pracovní skupina, jejímž úkolem by měla být koordinace stávajících a plánovaných 

činností na pozemcích bývalých ovocných sadů v Předmostí s cílem obnovit zde tradici obecních sadů 

a zatraktivnit území pro příměstské rekreační využití. Kromě předsedy spolku Predmostenzis, Libora 

Pokorného, jsou v pracovní skupině zastoupeny všechny dotčené odbory magistrátu, resp. ty, které se 

v minulosti na aktivitách probíhajících v lokalitě nějakým způsobem podílely. Pan Pokorný ostatním 

představil projekt na obnovu obecních sadů Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a 

Přírodní památky Na Popovickém kopci, který spolek zpracoval ve spolupráci se sdružením pro 

ochranu přírody Sagittaria a který by měl být realizován do roku 2023 celkovým nákladem cca 9,8 

miliónů Kč. 85 % těchto nákladů lze uhradit z dotačních prostředků operačního programu životního 

prostředí (o přidělení dotace bylo již rozhodnuto). 

 

Rada města Přerova na 70. schůzi konané dne 25. 5. 2017 svým usnesením č. 2809/70/10/2017 

zřídila podle § 102 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů devítičlennou Komisi pro revitalizaci sadů v Předmostí a jmenovala s 

účinností od 1. 6. 2017 předsedu, členy a organizačního pracovníka této komise takto: 

předseda:  

RNDr. Pavel Juliš, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

členové:  

Libor Pokorný, Spolek Predmostenzis, z. s. 

Svatava Doupalová, Výbor pro místní část Předmostí 

Ing. Alice Kutálková, Komise životního prostředí 

RNDr. Václav Karabina, Komise životního prostředí 

Ing. Hedvika Hubáčková, Odbor správy majetku a komunálních služeb 



Ing. Hana Mikulová, Odbor řízení projektů a investic 

Mgr. Miroslava Švástová, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Danuše Vojtíšková, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

organizační pracovník:  

Ing. Daniela Novotná, Kancelář primátora 

 

Rada také tímto usnesením schválila uzavření memoranda o partnerství při revitalizaci sadů v 

Předmostí se Spolkem Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava 147, 751 24 Přerov, IČ 

66743885; memorandum je v příloze materiálu.  

 
Stručně o projektu Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na 

Popovickém kopci 

 

Projekt má za cíl obnovu bývalých obecních sadů (tzv. Knejzlíkových) v Přerově-Předmostí, Na 

Žernové. V průběhu 7 let bude podpořena vhodnou formou péče (spásání, kosení, redukce náletových 

a nepůvodních dřevin) populace přírodně hodnotných, chráněných a ohrožených druhů rostlin a 

živočichů. Na pozemcích bývalého sadu se bude postupovat dle zpracovaného managementového 

plánu. Jedná se převážně o pozemky ve vlastnictví Města Přerov a z menší části společnosti Cement 

Hranice, a. s., se kterými má spolek Predmostenzis uzavřenu smlouvu a výpůjčce. Na cca 10 ha 

pozemků krajinné zeleně jsou z větší části plochy lokálních biocenter a lokální biokoridor. Na 

pozemcích sousedících, v ochranném pásmu a v části přírodní památky Popovický kopec porostlé 

dřevinami, se bude postupovat podle schváleného plánu péče. Vhodným způsobem budou redukovány 

porosty invazního trnovníku akátu a podporována travní společenstva. 

 

Pro vzbuzení zájmu návštěvníků a odborné veřejnosti je nezbytné věnovat pozornost popularizační 

části projektu. Knejzlíkovy sady byly v posledních desetiletích zanedbány zejména pro nezájem 

veřejnosti. Mimo jiné bude zpracována samostatná publikace, která bude v průběhu projektu dvakrát 

aktualizována o uskutečněné zásahy a dotisknuta, a na závěr projektu se uskuteční dvoudenní 

konference pro odbornou veřejnost s předcházejícím seminářem. Součástí popularizační části budou i 

exteriérové prezentační tabule „Pěškobus“, tj. 14 tabulí na sloupech z akátových kmenů. Klasické 

informační tabule spolek instaloval v roce 2012 za podpory ČSOP, ale návštěvníci lokality je málo 

čtou. Proto vznikl nápad „Pěškobus“ – netradiční turistika při které budou návštěvníci chodit podle 

jízdního řádu a číst informace o přírodě a projektu stylizované do jazyka městského. Zhotovení tabulí 

bude řešeno dodavatelsky. Záměr bude vhodně doplňovat stávající vlastivědnou stezku Předmostím až 

do pravěku. 

 

 

Jednotlivá opatření realizovaná v rámci projektu 

 

Kosení – bude prováděno ručně kosou na místě bez výřezu náletových dřevin, posečená travní 

biomasa bude na místě usušena, shrabána, slisována a odvezena mimo zájmovou lokalitu. 

 

Sečení lehkou mechanizací – bude prováděno křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, posečená 

travní biomasa bude na místě usušena, shrabána, slisována a odvezena mimo zájmovou lokalitu. Při 

sečení budou sečeny jednotlivé plochy postupně, aby vznikla mozaika posečených a nesečených 

ploch. Dále budou při sečení vynechávány neposečené plošky s hodnotnější vegetací jako pastva pro 

hmyz a úkryt pro drobné živočichy včetně chráněných a ohrožených druhů. 

 

Pastva – bude prováděna na jednotlivých dílčích plochách jako jednorázová oplůtková pastva 

smíšeného stáda k obnově travního porostu v kombinaci se sečením daných ploch. Pastva bude 

prováděna dle standardů AOPK ČR, a to postupně, aby vznikla mozaika spasených a nespasených 

ploch. 

 



Odstranění křovin – bude provedeno vyřezání náletových dřevin vyšších než 1 metr motorovou 

pilou, vyřezaná biomasa bude na místě poštěpkována a odvezena mimo zájmovou lokalitu, po 

vyřezání křovin budou frézou na pařezy zarovnány pařízky se zemí pro snadnější následné sečení 

ploch. 

 

Odstranění výmladků dřevin – bude provedeno křovinořezem na plochách po vyřezaných dřevinách 

k potlačení zmlazení vyřezaných dřevin. Vyřezaná biomasa bude shrabána a odvezena mimo 

zájmovou lokalitu. 

 

Likvidace invazních druhů dřevin – bude provedena motorovou pilou pro likvidaci trnovníku akátu 

a škumpy orobincolisté. Bezprostředně po vyřezání budou řezné plochy ošetřeny herbicidem v ředění. 

V následujících letech po výřezu budou plochy kontrolovány a případné výmladky dolikvidovány. 

 

Řez a výsadba ovocných dřevin – budou provedeny motorovou pilou, vyvětvovací pilou případně 

nůžkami jako zdravotní a výchovný řez dle Standardů péče o ovocné dřeviny AOPK ČR. V rámci 

výsadeb budou použity dostupné staré místní odrůdy ovocných dřevin. 

 

Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k  poškození zvláště chráněných druhů ve všech 

vývojových stádiích a poškození jejich biotopu. Při pracích budou ponechávány všechny stromy 

s dutinami a výletovými otvory (mimo invazní druhy dřevin), boudou ponechány hranice mrtvého 

dřeva u paty vybraných ovocných stromů pro podporu hmyzu a úkryty pro drobné živočichy (např. 

ještěrka obecná), dále budou ponechány torza starých stromů (zejména starých třešní s ohledem na 

výskyt krasce třešňového Anthaxia candens). Dále budou na plochách ponechány solitérní keře jako 

hnízdiště a potrava pro ohrožené a chráněné druhy živočichů. Na vybraných místech bude uložena část 

dřevní biomasy. Práce na údržbě dřevin budou prováděny mimo hnízdní sezónu a před provedením 

prací budou provedeny průzkumy s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (např. výskyt 

saproxylického hmyzu). Následná péče o mladé ovocné stromky po jejich vyřezání z křovin a u 

vybraných naroubování (štěpování) obsahuje každoroční výchovné zastřižení větví nebo řez, 

odstranění výmladků na kmeni a u kořenů, úprava ochrany proti okusu. 

 

 

Vymezení zájmového území 

 

Pozemek 

p.č. 

k.ú. Rozloha 

v m2 

Vlastník  Poznámka  

403 Předmostí 24997 Statutární město Přerov Knejzlíkovy sady 

426/3 Předmostí 15338 Statutární město Přerov Knejzlíkovy sady 

426/4 Předmostí 795 Statutární město Přerov Knejzlíkovy sady 

426/5 Předmostí 2123 Statutární město Přerov Knejzlíkovy sady 

426/6 Předmostí 500 Statutární město Přerov Knejzlíkovy sady 

426/16 Předmostí 35981 Statutární město Přerov Knejzlíkovy sady 

567 Předmostí 3920 Statutární město Přerov Knejzlíkovy sady 

382/14 Předmostí 8747 Cement Hranice a.s. Knejzlíkovy sady 

382/15 Předmostí 2387 Cement Hranice a.s. Knejzlíkovy sady 

94/7 Popovice  17168 Statutární město Přerov Část PP Na Popovickém kopci 

428/6 Předmostí 880 Statutární město Přerov Ochranné pásmo PP 

428/5 Předmostí 4098 Statutární město Přerov Ochranné pásmo PP 

428/4 Předmostí 2405 Statutární město Přerov Ochranné pásmo PP 

428/3 Předmostí 4141 Statutární město Přerov Ochranné pásmo PP 

 



 
Zeleně orámované plochy jsou předmětem projektu; Knejzlíkovy sady přesahují do Přerovské rokle a 

okolních polí. Čísla jednotlivých ploch označují pracovní rozdělení ploch podle činností. 



 
 

 
Historicky se rozkládali sady také v místě PP Na Popovickém kopci, část PP je porostlá akáty; ty 

budou odstraněny a budou zde obnoveny sady. 



Rozpočet projektu (v tis. Kč) 

 

položka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 celkem 

s  PH 

Zpracování 

dokumentace 

165,0 0 0 0 0 0 0 165,0 

Technika nákup 1 218,0 0 0 0 0 0 0 1 218,0 

Materiál a 

pomůcky 

192,0 0 0 0 0 0 0 192,0 

průzkumy 0 50,0 0 0 0 100,0 0 150,0 

Náklady na 

propagaci 

0 200,0  0 0 0 0 85,0 285,0 

Management 

dodavatelsky 

380,1 757,6 792,1 279,4 135,7 61,7 12,4 2 419,0 

Management 

svépomocí 

916,5 818,7 795,8 813,2 792,1 709,2 560,5 5 406,0 

Celkem 2 871,6 1 826,3 1 587,9 1 092,6 927,8 870,9 657,8 9 835,0 

Z toho 

předpoklad 

město Přerov 

 

82,7 

 

332,0 

 

296,2 

 

221,9 

 

197,2 

 

188,6 

 

158,7 

 

1 475,3 

 

 

S ohledem na finanční náročnost a dlouhodobost projektu, jehož cílem je jednoznačně zvelebení 

městského majetku a zvýšení jeho přírodní a společenské hodnoty, propagace jeho tradice a 

zpřístupnění pro veřejné využití, má pracovní skupina zato, že město by mělo být skutečným 

partnerem projektu (nikoliv pouhým půjčitelem pozemků), tj. aby své partnerství formálně 

potvrdilo přijetím navrhovaného memoranda a aby se jako vlastník těchto veřejně přístupných 

pozemků na projektu i finančně podílelo. Na spolufinancování projektu by byly použity 

prostředky, které by v případě nepřiznání dotace spolku Predmostenzis musely být vyčleněny na 

údržbu lokality  

 

Podmínkou dotačního titulu je 15% finanční spoluúčast po dobu trvání projektu. Projekt není 

komerční. Veškeré prostředky budou využity výhradně na obnovu hodnot krajiny, její propagaci a 

zpřístupnění k veřejnému užívání. Spolek Predmostenzis se obrátil na město se žádostí o dotaci, kterou 

by město jako vlastník pozemků zajistilo pokrytí 15% spoluúčasti. Vzhledem k tomu, že pro rok 2017 

město ve svém rozpočtu počítá pouze s nejnutnější údržbou ve finančním objemu cca 80 tis. Kč, 

navrhuje se rozložení dotace města v letech 2017 – 2023 tak, jak je uvedeno v tabulce (rozpočtovým 

opatřením pro rok 2017 nedojde k faktické změně účelu využití finančních prostředků). 

 

 

Příloha: 

Memorandum o partnerství 

Žádost o poskytnutí dotace 
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