Po roce 1989 pﬁevzalo nûkdej‰í Knejzlíkovy sady jako svÛj historick˘ majetek mûsto Pﬁerov (Pﬁedmostí je od roku 1960 souãástí Pﬁerova). Klasické ovocnáﬁství zde
nikdy nebylo obnoveno, nicménû pﬁirozen˘m v˘vojem porostÛ a extenzivní údrÏbou luãních ploch zde vznikla atraktivní krajina vybízející nejen k víkendov˘m procházkám.
Od konce 90. let minulého století tato místa pravidelnû vyuÏívá v rámci v˘uky
Základní ‰kola J. A. Komenského. V roce 2000 zde otevﬁela asi tﬁíkilometrovou
nauãnou stezku, jejíÏ souãástí je i uãebna pod ‰ir˘m nebem, tzv. ·kolní kopec.
V témÏe roce byla díky nad‰encÛm ze spolku Predmostenzis nedaleko odhalena
socha mamutíka Toma. V roce 2006 v‰echna v˘znamná místa historie Pﬁedmostí, vãetnû v˘‰e uveden˘ch, spojila nauãná stezka Pﬁedmostím aÏ do pravûku. Otevﬁena byla u pﬁíleÏitosti 9. roãníku turistického putování Po stopách lovcÛ mamutÛ, kter˘ kaÏdoroãnû poﬁádá Z· J. A. Komenského.
V letech 2013 a 2014 bylo vysázeno 129 okrasn˘ch stromÛ, z nichÏ kaÏd˘ má svého
patrona, kter˘ svou úãastí na v˘sadbû pﬁispûl na projekty nadace Mal˘ Noe, podporující zejména osiﬁelé dûti. V˘sadba nese pﬁíznaãn˘ název Libosad Mal˘ Noe.
Jednoznaãnû nejv˘znamnûj‰ím partnerem mûsta pﬁi údrÏbû a popularizaci Knejzlíkov˘ch sadÛ je v posledních letech spolek Predmostenzis. KaÏdoroãnû zde za
úãasti veﬁejnosti poﬁádá ruãní kosení luk ãi roubování peckovin. V roce 2012
dokonce zaloÏením vinice na jihov˘chodním svahu obnovil tradici pûstování vinné révy.
Koncem roku 2016 uspûl spolek Predmostenzis s Ïádostí o dotaci Ministerstva Ïivotního prostﬁedí na projekt „Podpora biodiverzity krajinného prvku Knejzlíkovy sady
a Pﬁírodní památky Na Popovickém kopci“. Projekt spolek zpracoval ve spolupráci se sdruÏením Sagittaria a finanãnû jej podporuje i statutární mûsto Pﬁerov.

Krátce z historie
obecních ovocných sadů
v Předmostí

 Ochutnejte i Vy tﬁe‰nû, mirabelky, jablka ãi hru‰ky z Knejzlíkov˘ch sadÛ.
 Poznejte zajímavá místa na trasách Pû‰kobusu.
 Zaposlouchejte se ve stínu star˘ch stromÛ do zvukÛ pﬁírody.
 Ochutnejte víno z místních hroznÛ.
 Vyzkou‰ejte si kosení louky a nasajte vÛni sena.
 Pozorujte pasoucí se ovce a dal‰í zvíﬁata.
 Podniknûte túru Po stopách lovcÛ mamutÛ a ochutnejte ovocn˘ gulá‰.
 Projdûte nauãnou stezku a pohrajte si s dûtmi na „·kolním kopci“.
 Udûlejte si novoroãní v˘‰lap na âekyÀsk˘ kopec a obãerstvûte se Na Báﬁe.
 Vyberte si svÛj strom, za kter˘m se budete do Knejzlíkov˘ch sadÛ vracet.
Více na stránkách www.predmost.cz a www.prerov.eu

Rok 2018
ve znamení jablka
Ani letos si nezapomeÀte na Pochodu po
stopách lovcÛ mamutÛ vyzvednout pamûtní
placku. Tentokrát je s motivem jablka. Placky budou vydávány kaÏdoroãnû aÏ do ukonãení projektu obnovy Knejzlíkov˘ch sadÛ
v roce 2023. Nasbírejte v‰echny placky
a poslední rok se tû‰te na milé pﬁekvapení.

Prvotním impulsem pro vznik obecních sadÛ v Pﬁedmostí byla v polovinû 20. let
minulého století my‰lenka, aby pozemky, které byly kousek od obce, ale na kter˘ch byl suchopár, obci více vyná‰ely. Nositelem této my‰lenky byl v˘znamn˘
a dlouholet˘ starosta Pﬁedmostí Josef Knejzlík.

Obnovujeme
Knejzlíkovy sady:
2018

„Nechť i nadále je Knejzlíkovo Předmostí Mekkou poutníků, kteří nejen chlebem jsou živi,
nechť je trvalým a povzbudivým příkladem všem,
jimž blaho obce a občanů hlouběji tkví v srdci než
mnoha obecním kupčíkům směňujícím falešný
peníz zdánlivé péče o obec tam, kde je možno
tvořit, zkrášlovat a činit šťastným.“
z článku Doc. Dr. Karla Kamenického
Obecní ovocné sady Josefa Knejzlíka
(časopis Rádcova práce v zahradě, na poli a ve dvoře; 1948)

Spolek Predmostenzis, z. s.

Statutární město
Přerov

Do‰lo ke scelení více neÏ 150 mûﬁic (témûﬁ 30 ha) obecních pozemkÛ. Byla zaloÏena ovocná ‰kolka, ze které byl ãerpán sadbov˘ materiál, jehoÏ sortiment byl konzultován s pﬁedními pomology. V r. 1927 se zaãalo se samotnou v˘sadbou ovocného sadu tvoﬁeného pﬁeváÏnû ze ‰vestek, jabloní, tﬁe‰ní a vi‰ní. Vzniklo zde i asi
tﬁíhektarové alpinum osázené skalniãkami, ‰eﬁíky a vinohradem. V tûsné blízkosti
b˘valého lomu na rudku (nyní prostor vyhrazen˘ na divadlo) byly vysazeny stromy a keﬁe okrasné. Podél cest byla zaloÏena ‰vestková stromoﬁadí, z nichÏ ãást
vysazovaly dûti ze ‰kol.
Na dobﬁe viditelném místû byl vybudován Památník ovocnému stromoví od stavitele Ing. Aloise Pilce a akademického sochaﬁe Franti‰ka Mádleho. ·lo o první
památník, kter˘ kdy obec postavila ovocn˘m sadÛm. Odhalen byl 20. srpna 1939
a spoleãnû se sady (celkem 10 000 stromÛ) pﬁedán obãanÛm.
Po roce 1948 o sad peãovalo zemûdûlské druÏstvo a ovoce bylo nabízeno ke sklizni obãanÛm. Pro svÛj ãlenit˘ terén byla ãást sadÛ vybrána pﬁerovsk˘m autoklubem pro poﬁádání motokrosov˘ch a autokrosov˘ch závodÛ. První roãník motokrosu Pﬁerovská rokle se zde jel v ãervnu 1950.

Josef Knejzlík
✳ 1878 Horka u Tﬁebíãe
✝ 1952 Pﬁedmostí

Dlouholet˘ starosta Pﬁedmostí, poslanec
Národního shromáÏdûní, ﬁeditel tiskárny
Bartheldy a spol. Od roku 1907 vydával
v Pﬁedmostí ãasopis âesk˘ rolník, pozdûji Rádce. ZaslouÏil se o rozvoj Pﬁedmostí. Pod
jeho vedením byla mj. vybudována mû‰Èanská
‰kola, hasiãská zbrojnice a obecní kanalizace.
V roce 1927 dal podnût k v˘sadbû ovocného
sadu ve stráni kopce Îernová a zaslouÏil se
o v˘stavbu víkendov˘ch chat na území staré
vojenské stﬁelnice.

Odstranûní v˘mladkÛ dﬁevin – bude provedeno kﬁovinoﬁezem na plochách po vyﬁezan˘ch dﬁevinách k potlaãení zmlazení vyﬁezan˘ch dﬁevin.
Likvidace invazních druhÛ dﬁevin – bude provedeno vyﬁezání akátu a ‰kumpy, ﬁezné
plochy budou o‰etﬁeny herbicidem. V následujících letech budou pﬁípadné v˘mladky
dolikvidovány.
¤ez a v˘sadba ovocn˘ch dﬁevin – bude proveden zdravotní a v˘chovn˘ ﬁez. V rámci
v˘sadeb budou pouÏity dostupné staré místní odrÛdy ovocn˘ch dﬁevin.

Zájmové území projektu

O projektu Podpora biodiverzity
krajinného prvku Knejzlíkovy sady
a Přírodní památky Na Popovickém kopci
Bûhem 7 let bude v prostoru b˘valého sadu, na více neÏ 10 ha krajinné zelenû,
a v ochranném pásmu pﬁírodní památky Na Popovickém kopci vhodnou formou péãe
podpoﬁena populace pﬁírodnû hodnotn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ a potlaãeny porosty invazních dﬁevin. Projekt realizuje spolek Predmostenzis za podpory Ministerstva
Ïivotního prostﬁedí a statutárního mûsta Pﬁerova. Celkové náklady na jeho realizaci
v letech 2017 – 2023 budou ãinit 9,35 mil. Kã.

Ve‰keré práce budou provádûny tak, aby nedo‰lo k po‰kození chránûn˘ch druhÛ nebo
jejich biotopÛ. Budou ponechávány stromy s dutinami a v˘letov˘mi otvory jakoÏ i jejich
torza a hranice mrtvého dﬁeva u paty vybran˘ch stromÛ pro podporu ohroÏeného hmyzu a drobn˘ch ÏivoãichÛ. Práce budou provádûny mimo hnízdní sezonu a bude jim
pﬁedcházet prÛzkum s ohledem na v˘skyt chránûn˘ch druhÛ. Péãe o mladé a naroubované ovocné stromky zahrnuje kaÏdoroãní v˘chovn˘ ﬁez, odstranûní v˘mladkÛ
a ochranu proti okusu.
Co se zatím podařilo?
V roce 2017 spolek realizoval nákladem témûﬁ 2 mil. Kã následující práce:
·tûpování stromkÛ
200 ks
Oﬁez star˘ch stromÛ
V˘sadba stromkÛ
50 ks
Likvidace klestu
O‰etﬁení stromkÛ
672 ks
Spásání – 15 ovcí, 2 kozy
Odstranûní v˘mladkÛ
1,7 ha
Kosení, obracení, balíkování
Kácení stromÛ, ‰tûpkování
360 ks
Seãení, ﬁádkování
Odstranûní kﬁovin, ‰tûpkování 3,33 ha
Aplikace herbicidu 2x roãnû

185 ks
99,4 m3
2,4 ha
2,15 ha
0,75 ha
0,63 ha

Co je Pěškobus?
Tak jako ve mûstech trasy autobusov˘ch, trolejbusov˘ch ãi tramvajov˘ch linek pomáhají lidem dostat se, víceménû vãas a pohodlnû, tam, kam potﬁebují, tak i na jiÏních
svazích nejvy‰‰ího pﬁerovského kopce mají náv‰tûvníci k dispozici tﬁi pû‰kobusové
trasy, které je spolehlivû a ekologicky provedou malebn˘mi zákoutími nûkdej‰ích Knejzlíkov˘ch sadÛ. Cestujícím zde ani ve ‰piãkách nehrozí zpoÏdûní. Naopak, rychlost pﬁepravy si sami pﬁizpÛsobí sv˘m potﬁebám. Po cestû se mohou kochat vyhlídkami do
krajiny, pozorovat pasoucí se ovce nebo ochutnávat rÛzné druhy ovoce, které zde zraje od ãasného léta do podzimu. Na pû‰kobusov˘ch zastávkách, vybaven˘ch jízdním
ﬁádem, mapou a smûrovkami, si mÛÏe kaÏd˘ dle libosti odpoãinout a pﬁitom se tﬁeba
i trochu pouãit ãi pobavit, aniÏ by mu hrozilo, Ïe zme‰ká svÛj spoj. Jízdné je dobrovolné a bude pouÏito na obnovu Knejzlíkov˘ch sadÛ. Potká-li se majitel jízdenky s revizorem, bude odmûnûn dárkem. Vyberte si tedy svou trasu a drÏte se pokynÛ uveden˘ch v pﬁepravním ﬁádu… nebo se aspoÀ drÏte za ruce.

V roce 2018 práce pokraãují v podobném duchu a doposud probíhají. 13. ﬁíjna, u pﬁíleÏitosti poﬁádání pochodu Po stopách lovcÛ mamutÛ, byl zahájen provoz Pû‰kobusu.

Jednotlivá opatření realizovaná v rámci projektu
Kosení – bude provádûno ruãnû kosou na místû bez v˘ﬁezu náletov˘ch dﬁevin.
Seãení lehkou mechanizací – bude provádûno kﬁovinoﬁezem a ruãní sekaãkou. Plochy budou seãeny postupnû, aby vznikla mozaika poseãen˘ch a neseãen˘ch ploch.
Neposeãené plo‰ky poslouÏí jako pastva a úkryt pro drobné Ïivoãichy.
Pastva – bude provádûna na dílãích plochách jako jednorázová oplÛtková pastva smí‰eného stáda k obnovû travního porostu v kombinaci se seãením, a to postupnû, aby
vznikla mozaika spasen˘ch a nespasen˘ch ploch.
Odstranûní kﬁovin – bude provedeno vyﬁezání náletov˘ch dﬁevin vy‰‰ích neÏ 1 metr.
Paﬁezy budou zarovnány se zemí pro snadnûj‰í následné seãení ploch.

V úseku Îernavá – Pﬁedmostí
doãasná v˘luka z dÛvodu
v˘stavby D1

Trasy
pěškobusových
linek

