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Příspěvek, který v roce 2010 poskytl Olomoucký kraj Univerzitě Palackého v Olomouci,
umožnil pokračovat v realizaci řady aktivit směřujících ke zkvalitnění prostředí Botanické
zahrady Univerzity Palackého v Olomouci, její propagaci a možnosti kvalitně naplňovat
výukovou a osvětovou funkci. Tyto aktivity přímo navazovaly na činnosti realizované rovněž z
prostředků Olomouckého kraje v letech 2008 a 2009.
Aktivity realizované v roce 2010 v Botanické zahradě PřF Univerzity Palackého v Olomouci
probíhaly v několika oblastech:
1. Oblast stavebních, technických a sadovnických úprav v areálu Botanické zahrady
 Na základě studií a návrhů technických a stavebních úprav ve vybraných partiích
Botanické zahrady, které byly zpracovány v minulých letech, byly z prostředků
Olomouckého kraje realizovány následující práce:
- úprava elektrické instalace, revize a rozšíření zabezpečovacího systému;
- úprava povrchu zahradní cesty (mlatu) navazují na zpevněný prostor ve vstupní
části zahrady;
- zakoupení a zabudování stojanů na jízdní kola v blízkosti vstupu do zahrady;
- zprovoznění nových vodních prvků (fontánka a nádrž na dešťovou vodu) v areálu
zahrady a úprava prostoru v jejich blízkosti;
- úprava povrchu před sušárnou a v prostoru mezi Oválným jezírkem a novou
skalkou u letní posluchárny;
- terénní úpravy nové skalky (doplnění a modelace zeminy, umístění břidlicových
kamenů) a příprava na osázení;
- oprava omítek a okna v sušárně;
- zakoupení zahradního nábytku.
 Z prostředků Katedry botaniky PřF UP byl zakoupen do objektu sušárny jednoduchý
nábytek (např. otevřené police a stoly), aby tento objekt mohl být v následujícím období
využíván jako malá kavárnička/čajovna a prodejna s přírodními produkty a informačními
materiály s botanickou tématikou.

2. Oblast propagační, osvětová a výuková
 V návaznosti na nově vytvořený logotyp Botanické zahrady byly zpracovány návrhy
vstupních tabulí do Botanické zahrady. Dvě z těchto tabulí byly instalovány k bočnímu
vstupu do Botanické zahrady.
 Byl připraven a vytištěn Index seminum, který je rozesílán partnerským botanickým
zahradám.
 Další tištěné materiály, které byly vydány v minulých letech, jsou zdarma k dispozici
návštěvníkům Botanické zahrady a jsou postupně předávány pracovníkům Informačního
centra města Olomouce na Horním náměstí v Olomouci a do Infocentra na hlavním
vlakovém nádraží ČD v Olomouci, ale i příslušným orgánům Krajského úřadu
k propagaci kraje.
 Materiály vydané za finanční podpory Olomouckého kraje a aktivity Botanické zahrady
byly prezentovány během letní etapy zahradnických výstav Flora Olomouc v srpnu 2010
v rámci expozice Unie botanických zahrad ČR.
 V roce 2010 připravili pracovníci Botanické zahrady několik tématických výstav. Ve
spolupráci s Českou fytopatologickou společností byla připravena přímo v terénu
Botanické zahrady výstava fotografií fytopatogenních hub. Tato celoroční expozice byla
během roku aktualizována. Při přípravě výstavy byly využity fotografie pořízené v rámci
projektu FRVŠ 78/2009 "Rostlinná fytopatologie".



V nově upraveném prostoru u zahradního domku byla v srpnu instalována výstava
masožravých rostlin, pocházejících ze specializovaných kolekcí Katedry botaniky PřF
UP.
 V rámci programu Pampaedie byla pro posluchače kurzu připravena přednáška o historii,
poslání a aktivitách Botanické zahrady zaměřených na ochranu rostlinné biodiverzity.
V dalším kurzu byla pro tyto posluchače připravena komentovaná prohlídka Botanické
zahrady.
 V roce 2010 připravili pracovníci Botanické zahrady několik speciálních komentovaných
prohlídek pro ohlášené skupiny školní mládeže.
 Došlo k významnému prodloužení otevírací doby Botanické zahrady. Zahrada je
přístupná veřejnosti zdarma. Pracovníci Botanické zahrady poskytují návštěvníkům
odborné informace o rostlinách, ale zajišťují také poradenskou službu v oblasti biologie,
ekologie a pěstování rostlin.
 Informace o Botanické zahradě, jejich sbírkách a aktivitách, tak jak je připravil kolektiv
pracovníků Botanické zahrady a Katedry botaniky PřF UP v Olomouci, tvoří jednu z
kapitol publikace „Botanické zahrady a arboreta České republiky“, kterou v roce 2010
vydalo nakladatelství Academia (citace: Dančák M., Hradílek Z., Křístková E., Lebeda
A., Vašut R.J., Vinter V. 2010. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. In: Chytrá M., Hanzelka P., Kacerovský R. (Eds.) Botanické
zahrady a arboreta České republiky. Unie botanických zahrad České republiky,
Academia, Praha, pp. 74 – 85. ISBN 978-80-200-1771-0 /váz./, ISBN 978-80-200-18373 /brož./).
 Díky technickým úpravám, které byly v Botanické zahradě provedeny z prostředků
Olomouckého kraje, zde nyní probíhá pravidelná výuka studentů biologie a botaniky,
kterou zajišťuje Katedra botaniky PřF UP v Olomouci.
 V roce 2010 byl pro roky 2011-2013 schválen Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
projekt (akronym Botangis), jehož řešení bude primárně zaměřeno na digitalizaci dat o
rostlinách pěstovaných v Botanické zahradě. Pracovníci Katedry botaniky a Botanické
zahrady jsou členy řešitelského týmu. Výstupem projektu budou data využitelná nejen ve
výuce studentů, ale také pro veřejnost.
 Další aktuální informace o Botanické zahradě jsou k dispozici na webové stránce Katedry
botaniky PřF UP v Olomouci: http://botany.upol.cz.
Vybraná obrazová dokumentace uvedených aktivit tvoří přílohu této zprávy.

Ukázka obrazové dokumentace: Výuka studentů PřF UP v Botanické zahradě.

Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci v dalším období
Aktivity realizované v letech 2008 až 2010 tvoří logicky propojený celek, který je zaměřen
jednak na cílenou propagaci Botanické zahrady a tím i celého Olomouckého regionu, ale i na
postupnou revitalizaci zeleně a technických prvků v Botanické zahradě.

Úpravy ve venkovním areálu Botanické zahrady
V oblasti technických a stavebních úprav bude mít zásadní význam přestavba stávajících
dřevěných kůlen a úprava navazujícího prostoru. Cílem plánovaných úprav je zajištění
bezbariérového přístupu do celé zahrady a zpříjemnění pobytu v zahradě veřejnosti i studentům.
Tato studie bude zahrnovat následující úpravy:
1.
úprava prostoru na sever za zahradním domkem tak, aby byl umožněn pohodlný
průjezd osob se sníženou mobilitou (vozíčkáři, matky s kočárky);
2.
nahrazení stávající kůlny novostavbou, v níž bude umístěno mimo jiné také
bezbariérově dostupné WC pro návštěvníky, které dosud v zahradě není.
3.
využití objektu stávající sušárny pro vytvoření minikavárny a čajovny se sezónním
provozem, a případně i s prodejem bylinek a dalších rostlinných produktů z Botanické
zahrady;
4.
vytvoření návštěvnicky atraktivní sadovnické kompozice (např. skalka mediteránního
charakteru) v prostoru mezi oválným jezírkem a letní posluchárnou s dostupností pro
osoby se sníženou mobilitou a pro děti.
Došlo by tak k zásadnímu posunu v kvalitě prostředí Botanické zahrady zejména ve vztahu k
pohodlí a bezpečnosti návštěvníků. Navrhovanými úpravami by Botanická zahrada získala
takovou dimenzi, jakou v minulosti prakticky nikdy neměla.
Realizace úprav včetně zpracování projektu uvedených v bodech 1 a 2 vyžaduje finanční
zajištění v řádu 1 milionu Kč.
Aktivity související s úpravami uvedenými v bodech 3 a 4 již byly zahájeny v roce 2010.
V roce 2011 by bylo vhodné v nich pokračovat.

Úpravy v zahradním domku
Botanická zahrada je vybavena počítačovou technikou s možností připojení na internet,
dataprojektorem pro realizaci přednášek, mikroskopy pro pozorování rostlinných objektů a
dalším laboratorním vybavením, knihovnou se zahradnickou a botanickou tématikou. Poslední
etapa stavebně-technických úprav v Botanické zahradě by měla být zaměřena na úpravu
vnitřních prostor zahradního domku tak, aby studenti i návštěvníci zahrady mohli pobývat
v kultivovaném prostředí. S těmito úpravami souvisí také případná plynofikace domku a jeho
zateplení.
V nejbližším období, to je v roce 2011, je potřeba zajistit následující úpravy:
1. výkopové práce pro položení optického kabelu; bude tím zajištěno stabilní připojení
Botanické zahrady na internet, s vyloučením výpadků při současném bezdrátovém
přenosu dat;
2. oprava oken v zahradním domku;
3. zpracování projektu (studie) stavebních a technických úprav uvnitř zahradního domku.

Vzhledem k tomu, že Univerzita Palackého nemá k dispozici prostředky na realizaci
uvedených aktivit, bude potřeba usilovat o jejich získání z mimouniverzitních zdrojů.

Všechna uvedená opatření by významným způsobem přispěla ke zkvalitnění celého areálu
Botanické zahrady za současného zachování a respektování stávajících historických stavebních i
zahradních prvků. Navrhované úpravy by vytvořily předpoklad k tomu, aby se prostředí
Botanické zahrady stalo vyhledávaným místem pro veřejnost a návštěvníky města i
Olomouckého regionu.
Pracovníci Botanické zahrady Univerzity Palackého v Olomouci děkují zastupitelstvu
Olomouckého kraje za projevenou podporu.

V Olomouci dne 5. ledna 2011

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Katedra botaniky PřF
Univerzity Palackého v Olomouci

