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Zápis z 14. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 15. 8. 2018 od 14.00 hodin  

Datum příštího jednání: 12. 9. 2018 od 15.00 hodin 

Místo jednání: V terénu 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Pavel Juliš 
 

Předseda, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 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 

omluvena Ing. Hana Mikulová 
 

Odbor řízení projektů a 

investic 

omluvena Mgr. Miroslava Švástová 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

omluvena Danuše Vojtíšková 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Bez práva hlasovat Daniela Novotná organizační pracovník 

Omluveni:  

Hosté:  

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Kontrola úplnosti podkladů pro Pěškobus a fixace tras jednotlivých linek 

4. Kontrola stavu prací (a domácích úkolů) na jednotlivých zastávkách Pěškobusu a 

uložení domácích úkolů do příští komise  

5. Aktualizace brožury 

6. Různé 

7. Závěr 
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1. Úvod  

 

Předseda přítomné přivítal a zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 5 členů 

s právem hlasovat a že komise je usnášeníschopná.  

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda seznámil přítomné s navrhovaným programem. Dotázal se, zda má někdo doplňující 

návrh. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, proto dal o předloženém návrhu hlasovat.   

 

Hlasování Pro 5 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

3. Kontrola a fixace tras jednotlivých linek 

 

Po úvodní debatě se přítomní členové vypravili po trase linek Pěškobusu, aby před 

dohotovením jízdních řádů a mapek zjistili, zda jsou trasy opravdu v pořádku, schůdné a 

logické. Cílem bylo zjistit také, zda bude třeba nějakých terénních úprav (vysekání náletů, 

úprava cesty, terénní „schody“…) a v kterých místech budou na trase doplněny rozcestníky či 

směrovky. V trase jsou již umístěny akátové kmínky pro umístění označníků, bylo by vhodné 

do některého z textů doplnit informaci o akátu a jeho dřevu (jak se v této lokalitě nevhodný 

strom stal „užitečným“).  

 

Z prohlídky trasy vyplynuly pro realizaci tras v terénu následující požadavky a úkoly:  

 Vyznačit trasu – na obou stranách v prostoru přechodu přes hlavní silnici a vstupu na 

lesní cestu směrem k Mamutíkovi 

 Vyznačit, kterým směrem vede cesta k Mamutíkovi (nově se jedná o slepou 

odbočku z důvodu mimořádně neschůdného terénu na trase Mamutík – Na 

vrcholu, aniž by se tato částečně nekryla s trasou Rokle – Mamutík) a Na vrcholu 

toto bylo dohodnuto po projití obou možných tras. Navíc přímá trasa Mamutík – Na 

vrcholu by vyžadovala velké množství terénních stupňů a lanoví (to ale bude v menší 

míře potřebovat i druhá trasa, na tzv. suťovém poli) a úpravu velkého úseku podél 

pole (vyžínání, kácení keřů, ořezy větví) 

 Na vrcholu dohodnutou změnu trasy je třeba upravit v grafickém provedení tras a směr 

je nutno (už od Na vrcholu) zřetelně vyznačit + vhodné vysvětlivky do jízdních řádů i 

grafického úseku (bez kočárku apod.) 

 Na pěšině bude třeba umístit 3 – 4 terénní schody 

 Při změně trasy musí být na plošině, na kterou se dojde z pěšiny, umístěny 3 šipky – 

na bez směrovka na Rokli, na ořech směrovka na Vrchol, na jasan směrovka 

k Mamutíkovi. Umístění směrovek na stromy je orientační, později může být řešeno 

rozcestníkem apod. 

 Od Hájíčku musí být cestující naveden šipkou k ohništi na správnou cestu ke Křížku 

 V prostoru přechodu do lomu bude umístěn rozcestník na ořech – šipka k Hájíčku a ke 

Křížku; při přechodu z chodníčku vedeného od Hájíčku po vrstevnici do svahu je třeba 

doplnit cca 2 „schody“; dále je třeba doplnit několik „schodů“ na cestě do lomu.  

 U Vinohradu bude umístěn trojrozcestník – směrovky na Louku, ke Křížku, 

k Památníku 
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4. Kontrola stavu prací (a domácích úkolů) na jednotlivých zastávkách Pěškobusu, 

kontrola úplnosti podkladů a uložení domácích úkolů do příští komise 

 

Předseda s přítomnými probral úkoly k jednotlivým zastávkám. Červeně jsou zvýrazněny 

úkoly, na které je třeba se zaměřit a informace, které k jednotlivým stanovištím zazněly. Do 

stanoveného termínu je však třeba dopracovat všechny texty a připravit všechny fotografie. 

Dodané texty již prošly úpravou P. Juliše.  

 

 

Zastávka 
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ANO Juliš 

Juliš zašle 

text 

Pokornému 

Možnosti pokračování trasy – 

Mikulová 

 

„Kopcohled“ na Hostýn – 

Pokorný 

Problém technické řešení, 

realizace 2019 

Mamutík ANO Juliš  OP-P! = o projektu obnova 

Knejzlík. sadů - Pokorný 

Jen nejstručnější text a loga, 

protože je hodně textu o 

Mamutově VARIANTA: O 

Mamutově umístit na jinou 

tabuli mimo Pěškobus – Juliš 

preferuje nechat u 

Mamutíka 

Dřevěné posezení – 

Pokorný 

Ve výrobě 

Rokle ANO Juliš OP-P! 

jedna část (strana) bude 

vymezena pro AMK – 

prozatím AMK text nedodal 

nebude 

Hrušková alej ANO 

Doupalová 

3-4 tradiční recepty z hrušek 

(povidla, pracharanda); 

Slovní příklad: Kolik hrušek 

na litr…? – Hubáčková 

Zpracováno 

nebude 

Hájíček ANO Švástová Miniatlas – houby – 

Doupalová  

OP-P!  

Zpracováno 

Ohniště – Pokorný 

Již je hotovo 

U památníku ANO Švástová  „Miniatlas“ ovocných stromů 

– Doupalová 

zpracováno 

Nebude (je tam památník) 

Školní kopec ANO Švástová Úkoly vycházející z vybavení 

šk. kopce – Pokorný - úkol 

trvá! 

Nebude (je tam šk. kopec) 

Vinohrad ANO 

Doupalová 
Zajímavosti k místnímu vínu  

(např. etikety s vyobrazením 

vykopávek…) - Pokorný- 

úkol trvá! 

nebude 

Lom ANO Karabina Možnosti pokračování trasy – 

Mikulová 

„Miniatlas“ místních hornin   

Karabina  zpracováno 

nebude 

Libosad ANO Švástová Ilustrovaný návod k výsadbě 

stromu – Doupalová 
Dřevěné posezení – 

Pokorný 
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zpracováno Ve výrobě 

U křížku ANO 

Vojtíšková 

Grafik event..doplní typy 

křížků – ostatní se také 

poohlédnou 

Vojtíšková – zpracováno 

Chybí kvíz 

nebude 

Louka  NE zpracuje 

Kutálková 

Bylinář – směsi na čaj, sušení 

bylin – Kutálková 

Kvíz na kytky – Vojtíšková 

Oba úkoly trvají! 

Dřevěné posezení – 

Pokorný 

Ve výrobě 

U Jaryna ANO Pokorný „Miniatlas“ hospodářských a 

domácích zvířat; Juliš – 

zpracováno  

FOTO s Jarynem – 

Pokorný 

Připravuje se, bude 

doplněno i betonovou 

lavičkou 

Žernavá ANO Juliš Možnosti pokračování trasy – 

Mikulová - zpracováno 

OP-P! úkol trvá! 

nebude 

 

V diskusi se dále probírala následující témata: 

 Označník – předložený vzorek na nerezovém plechu (včetně směrovek) byl 

přítomnými hodnocen velmi pozitivně, odsouhlaseno 

 Grafika jízdního řádu – odsouhlasena, budou doplněny poznámky – značky budou 

vycházet ze symbolů užívaných v běžných jízdních řádech, poznámky by měly být 

vtipné, ale pravdivé  

 Přepravní řád. Předložený návrh je třeba dopracovat, k tomu se sejdou 

samostatně P. Juliš a L. Pokorný.  

 Výška umístění informací – informace budou umístěny ve stejné výšce, jako jsou na 

sloupcích u přerovské rokle. Kvůli pohodlné čitelnosti je nelze umístit níž.  

 Jízdenky – L. Pokorný informoval o záměru DMS jízdenek, které by si lidé mohli, ale 

nemuseli zakoupit. Z 30korunové DMS by 28,50 byl příspěvek na obnovu sadů (na 

nedotované činnosti). Bude součástí přepravního řádu. 

 Propagační letáčky (nebo vizitky) evokující papírovou jízdenku – aktivita ve 

stadiu úvah. 

 

Předseda požádal, aby podklady k jednotlivým stanovištím byly doplněny a dohotoveny co 

nejdříve (do 2 týdnů max.), aby mohly být předány grafikovi. Mapa se připraví až nakonec, 

bude v ní vždy vyznačeno místo, kde „cestující“ stojí…  L. Pokorný přepošle členům komise 

v půlce září ke každé zastávce soubor v pdf s 6 stranami textů a obrázků (14 x 6 stran) tak, jak 

by měly být na označnících umístěny. To bude poslední možnost pro případné drobné 

korekce. Instalace do terénu proběhne cca 14 dnů před pochodem. 

 

5. Aktualizace brožury 

Brožura musí být připravena na pochod 13. 10., aby to bylo možné zajistit, je třeba veškeré 

podklady dodat do půlky září.  

Mapka v brožuře bude zmenšena na cca ½ strany – bude obsahovat pouze zájmové území 

(zeleně ohraničená plochy bez jakýchkoli čísel a textů) – s grafikem dojedná D. Novotná. 

V brožuře budou zkráceny texty o projektu a doplněny informace k Pěškobusu, včetně 

fotografie označníku. Je třeba se zaměřit na výměnu fotek – použít fotky zejména z loňského 

pochodu, ale i k vinohradu a pěškobusu. Předseda požádal, aby veškeré podklady byly 

připraveny do konce srpna, aby komise 12. 9. měla již k dispozici grafický návrh. 



5 

 

Placka – byly předloženy 2 návrhy – komise doporučila k dopracování návrh se žlutými 

jablky na větvičce (viz příloha). Hlavním požadavkem je přiblížit grafiku textu více loňskému 

řešení (tím pádem i posunutí motivu).   

Prezentace komise na pochodu proběhne ve znamení jablka (mošt, štrůdl, sázení jabloně, 

razítko…), které bude rovněž na placce. 

 

6. Různé 

Výsadba jadrničky – v řešení; bude určitě, termín se upřesní dle možností dodavatele.  

Povolení kácení – Vinarský sad (potenciální rozšíření zájmového území projektu). L. 

Pokorný hovořil o problému s povolením kácení, rozhodnutí potřebuje kvůli žádosti o dotaci 

do konce října. Z diskuse vyplynulo, že po podpisu smlouvy (vztah k pozemku) bude dále 

řešit na příslušném odboru osobně.  

 

7. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 

 


