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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

ZA ROK 2018 
 

 
 

Zpracoval: Pavel Juliš (I/2019)  
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„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) 

Náplň činnosti Komise RM pro revitalizaci sadů v Předmostí 
 

Komise při své činnosti v duchu Memoranda o partnerství při revitalizaci sadů v Předmostí zejména: 

1. spolupracuje s Odborem majetku a komunálních služeb při plánování realizačních opatření v zájmovém území 
vymezeném Memorandem (zájmové území), včetně plánování rozpočtu na tato opatření; 

2. spolupracuje s Kanceláří primátora při plánování, propagaci a organizování jednorázových akcí města pro 
veřejnost pořádaných v zájmovém území, případně akcí zaměřených na propagaci zájmového území; 

3. spolupracuje s dalšími subjekty (zejména se spolkem Predmostenzis a ZŠ a MŠ J. A. Komenského) při pořádání 
akcí pro veřejnost v zájmovém území; 

4. spolupracuje s místním výborem Předmostí, zejména při prezentaci a projednávání záměru s veřejností; 

5. vyjadřuje se k veškerým stavebním, majetkoprávním a územně plánovacím záměrům v zájmovém území; 

6. pravidelně vyhodnocuje postup prací na realizačních opatřeních zajišťovaných městem a na projektu Podpora 
biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady a Přírodní památky Na Popovickém kopci realizovaném 
spolkem Predmostenzis; 

7. aktivně propaguje plánované i uskutečněné aktivity v zájmovém území a jeho historii, zejména 
prostřednictvím zvláštního oddílu na internetových stránkách města a městského časopisu; 

8. o své činnosti a aktivitách v zájmovém území zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu. 

Zájmové území 
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Poté, co se členové komise na sv. Mikuláše 2017 shodli se na obsahu první výroční zprávy, 
ochutnali víno z Knejzlíkových sadů, schválili rámcový plán činnosti do konce volebního období a 
zadali si domácí úkol na zimní prázdniny, sešli znovu v lednu, aby pokračovali ve své činnosti, a 
to v nezměněné sestavě: 

 

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 (Rytířová), 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 

 

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 8 schůzí Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

s následující účastí (říjnové setkání již bylo neformální – Komise byla zrušena v souvislosti 

s končícím funkčním obdobím Rady města Přerova 2014 – 2018): 

 10.1. 14.2. 14.3. 18.4. 13.6. 18.7. 15.8. 12.9. 12.10. 

RNDr. Pavel Juliš + + + + + + + + + 

Libor Pokorný + + + + + + + + + 

Svatava Doupalová + + + + + + + + + 

Ing. Alice Kutálková + + - + + - + + + 

RNDr. Václav Karabina + + + + + + + + + 

Ing. Hedvika Hubáčková + - + - + - + + + 

Ing. Hana Rytířová + - + + + + - + + 

Mgr. Miroslava Švástová + + + + + - - + + 

Danuše Vojtíšková + + + + + + - + + 

Ing. Daniela Novotná* + + + + + + + + + 

*organizační pracovník 
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8. schůze Komise (první v roce 2018) se uskutečnila 10. ledna 2018 „pod střechou“. 
 
Nejprve členové komise projednali návrh výroční zprávy za rok 2017, dohodli se na jejím 
definitivním znění a pokračovali dál v jednání. Mimo jiné členové 

 rozhodli, že k 100. výročí založení první republiky vysadí za využití vlastních finančních 
prostředků v lokalitě „u památníku“ jabloň jadrničku, vysokokmen s balem. Výsadba bude 
provedena v rámci pochodu Po stopách lovců mamutů. Přesné místo bude určeno na 
schůzi, která se uskuteční v terénu; 

 seznámili se s návrhem Predmostenzis na rozšíření projektu o pozemky ve vlastnictví města 
mezi PP Na Popovickém kopci a Vinarami; pravděpodobně od roku 2019; 

 dohodli se, že ve spolupráci s Výborem ZM pro MČ Předmostí vytipují památeční strom 
věnovaný zesnulému předsedovi výboru Ing. Jiřímu Draškovi; 

 vzhledem ke končící záruční údržbě Libosadu Malý Noe dohodli, že sečení bude zajišťováno 
prostřednictvím spolku Predmostenzis. Je třeba dořešit obnovu číslování stromů; 

 dohodli hlavní náplň činnosti do konce volebního období 

- kontrola realizačních opatření projektu revitalizace 

- realizace „Pěškobusu“ – předběžně 14 zastávek na dvou trasách, na každé označník 
s doprovodným textem a jízdním řádem – otevření při příležitosti pochodu Po stopách 
lovců mamutů 

- připravit prezentaci KnejS na Pochodu po stopách…. (tento organizovat v jiný termín, 
než v termínu komunálních voleb) – aktualizovaná brožura, placka a razítko s motivem 
jablka (rok 2018 ve znamení jablka), drobné pohoštění, osobní účast všech členů. 

 
 
9. schůze Komise se uskutečnila 14. února 2018 „v terénu“. 
 
Přímo v terénu si komise prošla plánovanou trasu Pěškobusu, členové diskutovali vhodnost 
umístění jednotlivých zastávek a zároveň L. Pokorný poskytl informace o prováděných 
opatřeních v lokalitě. Dále bylo vytipováno místo, kde by měla být vysazena „jabloň republiky“ – 
jabloň jadrnička. 

Z diskuse vyplynuly konkrétní návrhy a podněty k jednotlivým zastávkám, byla dohodnuta třetí, 
tzv. okružní, trasa a byly rozděleny první domácí úkoly – členové připraví texty k přiděleným 
zastávkám (tak, aby se neopakovaly informace z naučné stezky) a Juliš s Pokorným připraví plán 
upravených pěškobusových tras. 

 
 
10. schůze Komise se uskutečnila 14. března 2018 „pod střechou“. 
 
Společně se zástupkyní ředitelky ZŠ J. A. Komenského Mgr. Ivanu Fikarovou byla projednána 
trasa a termín podzimního pochodu Po stopách lovců mamutů (s ohledem na předpokládaný 
průběh prací na výstavbě dálnice D1 a termín komunálních voleb, zřejmě 5. – 6.10.). 

L. Pokorný seznámil přítomné se záměrem rozšíření projektu obnovy Knejzlíkových sadů. 
Aktuálně je projednávána městem žádost spolku Predmostenzis o pozemky vinarského sadu a 
zpracovávána žádost o kácení stromů a žádost o dotaci. 
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Proběhla diskuze k formě a rozsahu rozpracovaných textů pro Pěškobus, k obsahu a formě 
jízdního řádu a k logu. Příště budou v terénu přesně lokalizovány a zaměřeny jednotlivé 
zastávky. 

 

 
 
11. schůze Komise se uskutečnila 18. dubna 2018 „v terénu“. 
 
Smělé předsevzetí – určit přesné trasy Pěškobusu, zaměřit všechny zastávky a odkrokovat 
vzdálenosti mezi nimi – se podařilo splnit jen částečně. Členové komise zvládli modrou trasu a 
zbytek si nechali na příště. O to vydatněji, částečně i konstruktivně, se diskutovalo. 

Bylo vytipováno místo pro výsadbu jabloně jadrničky k 100. výročí první republiky. 
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12. schůze Komise se uskutečnila 13. června 2018 „v terénu“. 
 
Byly zaměřeny všechny zbývající zastávky Pěškobusu a doměřeny vzdálenosti mezi nimi; zvláštní 
pozornost byla věnována upřesnění tras mezi zastávkami U křížku a Hájíček (průchod lomem, 
pokračování po terase – L. Pokorný zajistí vybudování terénních stupňů po obou stranách 
přecházeného „hřebenu“) a kolem vinohradu (instalovat rozcestník, ať cestující nezabloudí). 

Při pochůzce terénem L. Pokorný předvedl ostatním členům výsledky roubování na původní 
podnože mirabelánů. 

Bylo rozhodnuto o termínu pochodu Po stopách lovců mamutů – po volbách v sobotu 13.10. 
Náhradní trasu (za původní alejku) škola vyznačila tak, aby nedošlo ke kolizi se stavbou. 

Opakovaně byl diskutován problém nového (resp. dočasného) vedení trasy naučné stezky 
Předmostím až do pravěku, která je přerušena stavbou dálnice. Dočasně se trasa nebude 
upravovat; bylo dohodnuto, že veřejnost bude informována o dočasném přerušení trasy 
informací „Trasa naučné stezky Předmostím až do pravěku je v úseku mezi 5. a 6. zastavením 
dočasně přerušena výstavbou dálnice.“ na webu města a na tabulích stanovišť 1,2,3,4,5 a 9. 

Byl dohodnut obsah infobrožury „Obnovujeme KNEJS 2018“, tentokrát ve znamení jablka, která 
bude připravena pro účastníky pochodu. 

Předseda zrekapituloval rozdělení „domácích úkolů“ k jednotlivým zastávkám s tím, že jednání 
komise se uskuteční v obou prázdninových měsících: 

 

 
Zastávka 

Tabule (vč. označníku a směrovek vyrobí Pokorný)  
Další vybavení Jízdní 

řád, 
mapa 

Základní text Další text 

Na vrcholu 
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ap

a 
tr
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u

liš
, 
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o
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rn

ý 
+ 

gr
af

ik
 

Juliš Mikulová „Kopcohled“ na 
Hostýn – Pokorný 

Mamutík Juliš Pokorný, Juliš Dřevěné posezení – 
Pokorný 

Rokle Juliš Jedna plocha bude dána 
k dispozici Automotoklubu 

 

Hrušková alej Doupalová Hubáčková, Juliš  

Hájíček Švástová Doupalová Ohniště – Pokorný 

U památníku Švástová Doupalová  

Školní kopec Švástová Pokorný  

Vinohrad Doupalová Pokorný  

Lom Karabina Mikulová, Karabina, Juliš  

Libosad Švástová Doupalová Dřevěné posezení – 
Pokorný 

U křížku Vojtíšková   

Louka  Kutálková Kutálková, Vojtíšková, Juliš Dřevěné posezení – 
Pokorný 

U Jaryna Pokorný, Juliš Juliš FOTO s Jarynem – 
Pokorný 

Žernavá Juliš Mikulová, Pokorný, Juliš  
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13. schůze Komise se uskutečnila 18. července 2018 z důvodu deště „pod střechou“. 
 
Počasí zahnalo členy Komise do zasedací místnosti, a tak se věnovali ladění grafických detailů a 
technickému řešení pěškobusových zastávek, přípravě brožury a samozřejmě přípravě 
prezentace své činnosti na říjnovém pochodu. 

Dohodlo se zadání pro logo pěškobusu, které bude zároveň součástí označníku každé zastávky 
(tvar, písmo, barevnost), grafika a obsah jízdních řádů a směrovek (návrhy budou předloženy 
příště (Juliš, Pokorný + grafik). Diskutován byl rámcový obsah přepravního řádu. 

Členové měli možnost připomínkovat doposud zpracované texty k tabulím a shodli se, že do 
příštího jednání musí být vše připraveno pro předání grafikovi a že je třeba před instalací tabulí, 
označníků, směrovek a dalších doplňků, nejpozději v srpnu, ještě jednou projít navržené trasy a 
definitivně potvrdit či zkorigovat jejich umístění. 

 
14. schůze Komise se uskutečnila 15. srpna 2018 „v terénu“. 
 
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. Jako 
už v případě naučné stezky Předmostím až do pravěku, i tentokrát krásný, ale těžce průchodný, 
terén přírodní památky Na Popovickém kopci, zabránil vybudování zastávky Mamutík jako 
„průjezdné“. Holt si k ní budou pasažéři muset odbočit po cestě Na vrchol. 

Po důkladné kontrole domácích úkolů (texty na tabule – některé, ač byly zpracovány včas, se 
z technických důvodů na tabulích objeví až na jaře) byla odsouhlasena definitivní podoba a 
materiálové provedení označníku, směrovek i jízdních řádů. 

 

Kritické diskuzi byl podroben i návrh informační brožury a byl vybrán návrh placky pro účastníky 
pochodu. 

                  



                                                                             Str. 8 

 

 
 
15. schůze Komise se uskutečnila 12. září 2018 „pod střechou“. 
 
Na posledním řádném zasedání předseda přivítal kromě členů Komise (účast, jako téměř vždy, 
byla stoprocentní) i pana Vladimíra Pešku, bývalého ředitele ZŠ Předmostí, který se, coby 
zakladatel pochodu Po stopách lovců mamutů, doposud organizačně podílí na jeho zajištění. 

Byla upřesněna definitivní trasa pochodu, dohodnuta spolupráce s městskou policií při 
přechodu silnice, dohodnuto místo a čas srazu členů Komise. Byla zkontrolována připravenost 
na pochod – Predmostenzis provede posečení vybraných ploch, připraví posezení, ohniště a 
horký jablečný nápoj, připraveny budou brožury, placky, razítko a jablečný koláč pro účastníky. 
Svůj stánek bude mít u libosadu i nadace Malý Noe. 

Nachystána k výsadbě bude i „Jadrnička republiky“ a je vybrán strom, který bude věnován 
vzpomínce na zesnulého předmostského patriota Ing. Jiřího Drašku. Libor Pokorný poreferoval 
o průběhu prací na hlavní atrakci „letošních“ Knejzlíkových sadů – Pěškobusu. 

 
 
Dne 4. října 2018 Rada města Přerova na své 103. schůzi usnesením č. 4220/103/3/2018 
Komisi s účinností od 8. října 2018 zrušila. 
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12. října 2018 se členové, už jen neformální pracovní skupiny, sešli na operativní schůzce, aby 
se ujistili, že je vše náležitě připraveno na zítřejší pochod, objednali skvělé počasí a druhý den 
vyrazili Po stopách lovců mamutů. Svůj stánek rozbalili na místě nejdůstojnějším – u 
Památníku ovocnému stromoví. 
 

   
Počasí bylo opravdu nádherné a účast na pochodu tomu odpovídala. Ještě před hlavním 

     
náporem stihli bývalí členové Komise zasadit „jadrničku republiky“. Pak už se mohli plně 

   
věnovat účastníkům. Pro každého byl u památníku připraven jablečný nápoj, jablečný koláč, 

                   
placka s jablkem a razítko s jablkem. Kromě tradičních atrakcí „školního kopce“ si návštěvníci  

                  
mohli poprvé vyzkoušet i Pěškobus. Někteří na něj zírali s úžasem. 
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V roce 2018 spolek Predmostenzis v rámci projektu revitalizace Knejzlíkových sadů zvládnul 
následující činnosti: 
 

Štěpování stromků 200 ks 

     

     

     

     

     

Následná péče o 
mladé stromky 

850ks 

Odstranění výmladků 
vč. likvidace biomasy 

4,1 ha 

Kácení stromů včetně 
štěpkování 

500 ks 

Odstranění křovin vč. 
štěpkování 

3 ha 

Ořez starých stromů 125 ks 

Likvidace klestu 100 m3 

Spásání kozami a 
ovcemi 

3,4 ha 

Kosení, obracení, 
řádkování, balíkování 

1,5 ha 

Aplikace herbicidu 2x 
ročně 

0,63 ha 

Sečení, řádkování 1,4 ha 

 


