Zpráva o projektu
"Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a
školní mládeže, studentů a veřejnosti"
realizovaného z prostředků Olomouckého kraje v roce 2008
Příspěvek, který v roce 2008 poskytl Olomoucký kraj Univerzitě Palackého v Olomouci,
umožnil realizovat komplex aktivit směřujících ke zkvalitnění prostředí Botanické zahrady
Univerzity Palackého v Olomouci, její propagaci a možnosti kvalitně naplňovat výukovou a
osvětovou funkci.
Tyto aktivity byly realizovány v následujících oblastech:
1. Oblast projektová:
 Bylo provedeno detailní geodetické zaměření Botanické zahrady a všech objektů.
Výsledný mapový podklad v digitální podobě je východiskem pro zpracování všech
navazujících projektů a studií.
 Byl zpracován zjednodušený návrh sadovnické úpravy vybraných partií Botanické
zahrady a návrh technické úpravy vstupních dveří do zahradního domku, jejichž vlastní
rekonstrukce byla hrazena z jiných finančních prostředků (Obr. 1a-b).
2. Oblast stavebních, technických a sadovnických úprav v areálu Botanické zahrady:
 Bylo rekonstruováno historické oválné jezírko (Obr. 2a–e) a byl upraven prostor pro
vybudování letní posluchárny. V současné době je tato posluchárna již dokončena (Obr.
3a-d).
 Byly zakoupeny zahradní lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, pítko na pitnou vodu
a informační tabule. Lehkými rohožemi byly odcloněny nevzhledné partie zahrady (Obr.
4a-d). Zabudování stojanů na kola a pítka bude provedeno v roce 2009.
 Byl proveden průklest vzrostlých stromů (Obr. 5a-b), přesadby a dosadby některých
dřevin; tato opatření přispěla k zlepšení prostředí zahrady a k větší bezpečnosti jejich
návštěvníků.
3. Oblast propagační:
 Byl zpracován nový logotyp a vizuální styl Botanické zahrady. Tento logotyp byl
uplatněn na všech propagačních, výukových a informačních materiálech vydaných
Botanickou zahradou v roce 2008.
 Ve Smetanových sadech byly pro snadnější orientaci návštěvníků města instalovány
směrové tabule do Botanické zahrady (Obr. 6a).
 Byly připraveny a vytištěny informační letáky o Botanické zahradě, její lokalizaci a
otevírací době. Tyto letáky jsou kontinuálně dodávány 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.
 Byly připraveny a vytištěny následující informační materiály a brožurky: „Průvodce
Botanickou zahradou“ v češtině a angličtině, „Masožravé rostliny I“, „Masožravé rostliny
II.“, „Dřeviny Botanické zahrady“. Tyto materiály jsou zdarma k dispozici návštěvníkům
Botanické zahrady a jsou postupně předávány příslušným orgánům Krajského úřadu
k propagaci kraje. Tištěné informační a výukové materiály tvoří přílohu této zprávy.
 Došlo k významnému prodloužení otevírací doby Botanické zahrady. Zahrada je
přístupná veřejnosti zdarma.

Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci v dalším období
Na tyto aktivity navazují v roce 2009 další práce, které jsou financovány opět z prostředků
Olomouckého kraje. Jejich cílem je postupná revitalizace zeleně Botanické zahrady tak, aby bylo
při zachování maximální možné rostlinné rozmanitosti dosaženo optimálního estetického účinku,
a aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj moderních informačních systémů přímo v areálu
zahrady.
V roce 2009 bude podle potřeby zajištěn dotisk informačních a výukových materiálů.
V oblasti technických a sanačních úprav bude v roce 2009 provedeno odvětrání obvodového
zdiva u zahradního domku, což přispěje ke zlepšení tepelných a vlhkostních parametrů stavby.
Tím budou zajištěny lepší podmínky pro využívání objektu i v předjarním a podzimním období,
a to jak samotnými pracovníky Botanické zahrady, tak i jejími návštěvníky. Bude tak vytvořena
možnost pořádat např. tématické přednášky pro veřejnost a studenty i mimo hlavní vegetační
období.
Další úpravy venkovního areálu zahrady (například posílení rozvodu užitkové a pitné vody,
úpravy Alpina a Pineta a vstupního prostoru do zahrady) přispějí jak ke kvalitnější péči o
kolekce rostlin, tak i k vytvoření vhodného prostředí pro studium i relaxaci návštěvníků zahrady.
Zcela zásadní význam bude mít v roce 2009 zpracování studie a projektu rekonstrukce
stávající sušárny a kůlen v areálu Botanické zahrady (Obr. 7a-c). Cílem plánovaných úprav je
zajištění bezbariérového přístupu do celé zahrady a zpříjemnění pobytu v zahradě veřejnosti i
studentům.
Tato studie bude zahrnovat následující úpravy:
- úprava prostoru na sever za zahradním domkem tak, aby byl umožněn pohodlný průjezd
osob se sníženou mobilitou (vozíčkáři, matky s kočárky) – dnes je možná pouze cesta přes
skalku, která není bezbariérová;
- nahrazení stávající kůlny novostavbou, v níž bude umístěno mimo jiné také bezbariérově
dostupné WC pro návštěvníky, které dosud v zahradě není;
- využití objektu stávající sušárny pro vytvoření minikavárny se sezónním provozem a
případně s prodejem bylinek a dalších rostlinných produktů z Botanické zahrady;
- 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.
V případě získání potřebné finanční podpory by bylo možné rekonstrukci sušárny a dílen
realizovat v roce 2010.
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. Projekt úprav vnitřních prostor zahradního domku by bylo vhodné,
v závislosti na finančních možnostech, připravit v roce 2010, jeho provedení pak realizovat
například již v roce 2011.
Všechna uvedená opatření by významným způsobem přispěla ke zkvalitnění celého areálu
Botanické zahrady za současného zachování a respektování stávajících historických stavebních i
zahradních prvků.

Podle zprávy předané dne 10. srpna 2009 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

Obr. 1a-b: Původní a nové vstupní dveře do zahradního domku

Obr. 2a-e: Rekonstrukce oválného jezírka - původní stav, průběh prací, nové jezírko

Obr. 3a-d: Vybudování letní posluchárny – původní vzhled prostoru, postup prací, současný stav

Obr.4a-f: Odclonění plotu rohožemi – původní a současný stav, nové lavičky a odpadkové koše

Obr. 5a-b: Průklest vzrostlých stromů – příklad: dub letní v centrální části – stav před průklesty a
po jejich provedení

Obr. 6a: Směrová tabule do Botanické zahrady ve Smetanových sadech

Obr. 7a-c: Prostor (označen žlutým oválem), pro který je v současné době zpracovávána studie
rekonstrukce kůlen a sušárny

