Zpráva o realizaci projektu Botanická zahrada PřF UP v Olomouci
z prostředků poskytnutých Statutárním městem Olomouc v roce 2008
V roce 2008 byly v Botanické zahradě PřF UP realizovány aktivity směřující k naplnění
cílů projektu "Setkávání s rostlinami". Základní ideou projektu je podpořit zájem veřejnosti
(žáků, studentů i dospělých) o botaniku, rostliny, jejich význam a ochranu, a představit
Botanickou zahradu jako nedílnou součást kulturního prostředí města Olomouce.
K základním výstupům projektu se řadí:
1. Podpora větší informovanosti veřejnosti o Botanické zahradě
Pořízení mobilních telefonů přispěje k lepší aktuální informovanosti veřejnosti o
aktivitách Botanické zahrady, podpoří a rozšíří možnosti individuálních návštěv a poradenské
služby. Telefonní kontakty jsou uvedeny na veškerých nově vydávaných informačních
materiálech, které budou k dispozici jak v prostorách Informačního centra Statutárního města
Olomouc, ale i přímo v Botanické zahradě a také na webových stránkách Botanické zahrady.
Došlo k významnému rozšíření otevírací doby v Botanické zahradě; mimo tuto garantovanou
dobu si mohou zájemci dohodnout individuální návštěvu telefonicky nebo E-mailem.
2. Realizace tématických výstav, vytvoření pracovních sešitů
Byly připraveny tři pracovní sešity, které jsou návodem pro přípravu jednoduchých
rostlinných preparátů a pro pozorování rostlin ve světelném mikroskopu nebo v binokulární
lupě. Pozorované objekty bude možno přímo fotografovat a obrázky digitálně zpracovat.
Návštěvníci budou moci, po předchozí domluvě s pracovníky Botanické zahrady a pod jejich
odborným dohledem, tato pozorování provádět přímo v Botanické zahradě. Pro tento účel
bylo z prostředků projektu pořízeno kompletní vybavení laboratorní technikou a dalšími
pomůckami, které jsou k dispozici k tomuto účelu vybudované pracovně.
Na základě dalších materiálů byla vytvořena idea pěti naučných stezek, seznamujících
návštěvníky Botanické zahrady s nejzajímavějšími dřevinami pěti kontinentů. Označení
konkrétních tras v terénu Botanické zahrady bude prezentováno se začátkem návštěvnické
sezóny.
3. Vybudování technického zázemí pro podporu kulturních a vzdělávacích aktivit
Botanická zahrada byla vybavena počítačovou technikou a dataprojektorem. Toto zařízení
bude dostupné jak zájemcům z řad veřejnosti (pod odborným dohledem pracovníků Botanické
zahrady bude možné vyhledávat potřebné informace z oblasti biologie, botaniky a ochrany
přírody), tak žákům a studentům pro realizaci specializované výuky. V Botanické zahradě je
soustřeďována sbírka knih se zahradnickou a botanickou tématikou, která je návštěvníkům k
dispozici k presenčnímu studiu.
Další významné aktivity
Opravou vstupních dveří do zahradního domku byla zvýšena bezpečnost celého objektu a
veškerého nově pořízeného inventáře. Budovy v Botanické zahradě jsou zabezpečeny proti
vloupání a připojeny na pult centralizované ochrany. V případě narušení objektu jsou
zásahové jednotce známa také telefonní čísla nově zakoupených mobilních telefonů.
Propagace Statutárního města Olomouc
Na vydaných pracovních listech je uvedeno, že byly vydány s finanční podporou
Statutárního Města Olomouc. Tyto pracovní listy (Listy, Mikrotechniky a Fytolity) jsou ve
formátu pdf umístěny na webové stránce Katedry botaniky PřF UP v Olomouci.
Podle výchozí zprávy předané v lednu 2009 aktualizovala dne 29.ledna 2010
Eva Křístková.

