Zpráva o realizaci projektu Botanická zahrada PřF UP v Olomouci
z prostředků poskytnutých Statutárním městem Olomouc v roce 2009
V roce 2009 byly v Botanické zahradě PřF UP realizovány aktivity, které využívaly
technické a informační systémy, připravené v roce 2008 z prostředků Statutárního města
Olomouc. Tyto aktivity směřovaly k naplňování 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
Využívání mobilních telefonů přispělo k lepší aktuální informovanosti veřejnosti o
aktivitách Botanické zahrady, podpořilo a rozšířilo možnosti individuálních návštěv a
poradenské služby. Telefonní kontakty jsou uvedeny na veškerých nově vydávaných
informačních materiálech, které jsou 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 Emailem.
Botanická zahrada a její aktivity byly prezentovány formou přednášky na festivalu
vzdělávání dospělých Aeduca 2009, který se uskutečnil v září v Olomouci. Tato prezentace ve
formátu pdf je dostupná na webové stránce Katedry botaniky PřF UP.
2. Realizace tématických výstav, vytvoření pracovních sešitů
V době konání zahradnických výstav na výstavišti Flora Olomouc a.s. byly pro
návštěvníky Botanické zahrady připraveny výstavy, které tématicky vycházely z pracovních
sešitů vydaných v roce 2008. V jarní etapě byla připravena interaktivní expozice „Dřeviny tří
kontinentů“, na níž se návštěvníci přímo v terénu mohli seznámit s živými exempláři
nejzajímavějších dřevin vybraných oblastí světa. Tato expozice byla v průběhu roku aktuálně
obměňována.
Technické vybavení pořízené v roce 2008 bylo v roce 2009 využíváno k výuce studentů
Univerzity Palackého v Olomouci, která probíhá přímo v Botanické zahradě. Pro ohlášené
organizované návštěvy žáků a studentů jiných škol byly připraveny specializované
komentované prohlídky.
V roce 2009 připravili pracovníci Botanické zahrady dvě speciální komentované
prohlídky pro skupiny nevidomých a slabozrakých občanů – klientů Tyfloservisu v Olomouci
a v Ostravě (Obr. 1).
3. Vybudování technického zázemí pro podporu kulturních a vzdělávacích aktivit
V roce 2009 byl z poskytnutých finančních prostředků zakoupen drobnější zahradnický
materiál a rostliny a doplňkové vybavení pro pěstování rostlin.
Závěr
V roce 2009 bylo účelně využíváno vybavení Botanické zahrady pořízené z prostředků
Statutárního města Olomouce v roce 2008. Pracovníci Botanické zahrady zajišťují
dlouhodobě v zimním období údržbu městského chodníku podél Botanické zahrady na Ulici
U Botanické zahrady. Bylo tomu tak i v roce 2009 a tato činnost pokračuje i nadále.
V souvislosti s rozšířením služeb, které nabízí Botanická zahrada veřejnosti, byla část
poskytnutých finančních prostředků použita na krytí osobních nákladů pracovníků Botanické
zahrady.

Propagace Statutárního města Olomouc
Podpora, kterou poskytuje Statutární město Olomouc Botanické zahradě je uváděna na
všech tištěných materiálech, výstavách a prezentacích. Příkladem je přednáška, která zazněla
na festivalu vzdělávání dospělých Aeduca 2009.

Obr. 1. Návštěva Botanické zahrady PřF UP nevidomými a slabozrakými občany, klienty
Tyfloservisu Ostrava (září 2009).
Podle zprávy předané 18. ledna 2010 připravila dne 29. ledna 2010 Eva Křístková.

