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1.1. ÚÚvodvod
Historie Historie -- BotanickBotanickáá zahrada zahrada PPřřFF
Univerzity PalackUniverzity Palackéého v Olomouciho v Olomouci

Lokalizace:Lokalizace: Smetanovy sady, v Smetanovy sady, v 
sousedstvsousedstvíí sklensklenííkkůů
VýstaviVýstaviššttěě Flora Olomouc Flora Olomouc 
a.s., v  bla.s., v  blíízkosti historickzkosti historickéého ho 
centra Olomoucecentra Olomouce

Od roku Od roku 11901901 –– budovbudováánníí
botanickbotanickéé zahrady dzahrady dííky ky úúsilsilíí
BotanickBotanickéého spolku v ho spolku v 
Olomouci Olomouci -- Botanischer Botanischer 
VereinVerein in in OlmOlmüütztz

VýznamnVýznamnéé osobnosti:osobnosti:
lléékkáárnrníík k Edmund Edmund TumaTuma
mměěstský zahradnstský zahradníík k Karel PohlKarel Pohl
prvnprvníí zahradnzahradníík  k  Josef Josef PauerPauer

19061906 –– malý sklenmalý sklenííkk
19081908 –– domek pro zahradndomek pro zahradnííkaka



Hugo Hugo LannerLanner: : ÜÜber ber diedie BedeutungBedeutung undund EinrichtungEinrichtung
WissenschaflischerWissenschaflischer GGäärtenrten undund diedie AnlageAnlage desdes BotanischenBotanischen

GartensGartens in in OlmOlmüütztz (Olomouc 1901)(Olomouc 1901)



PrvnPrvníí rostliny rostliny -- zzíískskáány darem ze ny darem ze 
zahrad v zahrad v SchSchöönbrunnunbrunnu a Lednici a Lednici 
na Moravna Moravěě

prof. Josef Podpprof. Josef Podpěěrara -- rozvoj aktivit rozvoj aktivit 
Spolku pro botanickou zahradu Spolku pro botanickou zahradu 

19131913 –– prvnprvníí prprůůvodce se vodce se 
seznamem rostlin: seznamem rostlin: FFüührerhrer durch durch 
den den BotanischenBotanischen Garten in Garten in 
OlmOlmüütztz
prof. Heinrich prof. Heinrich LausLaus, , 
prof. prof. KonradKonrad ZelenkaZelenka

Po smrti H. Po smrti H. LauseLause koncem roku koncem roku 
1941 m1941 měěl velkou zl velkou záásluhu na sluhu na 
udrudržženeníí dobrdobréého stavu zahrady ho stavu zahrady 
znznáámý mý floristaflorista J. OtrubaJ. Otruba
aa zahradnzahradníík k J. PolJ. Poláákk

Do roku 1945Do roku 1945 –– zahrada rozvzahrada rozvííjena jena 
a udra udržžovováána v pomna v poměěrnrněě dobrdobréém m 
stavustavu



30. léta 20. stol.



Po odchodu nPo odchodu něěmeckmeckéého obyvatelstva z mho obyvatelstva z měěsta zsta záájem o zahradu jem o zahradu 
upadal;upadal;

19481948 –– Botanický spolek pBotanický spolek přřevedl zahradu mevedl zahradu měěstu Olomoucstu Olomouc
Od rokuOd roku 19561956 je zahrada spojovje zahrada spojováána s pna s půůsobnostsobnostíí vysokých vysokých šškol kol 

v Olomouci, nejdv Olomouci, nejdřřííve s Vysokou ve s Vysokou šškolou pedagogickou, kolou pedagogickou, 
vv roce 1956 byla podstatnroce 1956 byla podstatnáá ččáást botanickst botanickéé zahrady pzahrady přřededáána na 
BotanickBotanickéému mu úústavu Fakulty pstavu Fakulty přříírodnrodníích vch věěd Vysokd Vysokéé šškoly koly 
pedagogickpedagogickéé vv OlomouciOlomouci

DDííky iniciativky iniciativěě Prof. Dr. O. MrkoseProf. Dr. O. Mrkose, vedouc, vedoucíího tohoto ho tohoto úústavu, stavu, 
dodoššlo ke stabilizaci a rozvoji zahrady lo ke stabilizaci a rozvoji zahrady 

Od roku 1958Od roku 1958 je zahrada souje zahrada souččááststíí obnovenobnovenéé Univerzity Univerzity 
PalackPalackéého v Olomouciho v Olomouci

Od roku 1959Od roku 1959 je zahrada souje zahrada souččááststíí Katedry botaniky Katedry botaniky 
PPřříírodovrodověědeckdeckéé fakulty Univerzity Palackfakulty Univerzity Palackéého v Olomouciho v Olomouci

19741974 –– sklenskleníík byl odstrank byl odstraněěn a na n a na ččáásti pozemku zahrady byl sti pozemku zahrady byl 
postaven nový pavilon (H) Výstavipostaven nový pavilon (H) Výstaviššttěě Flora Olomouc Flora Olomouc 

Po celou dobu byla BotanickPo celou dobu byla Botanickáá zahrada zapojena do výuky zahrada zapojena do výuky 
studentstudentůů Univerzity a spojena s pUniverzity a spojena s půůsobensobeníím nejlepm nejlepšíších ch 
botanikbotanikůů –– profesorprofesorůů Univerzity PalackUniverzity Palackéého (Prof. J.Dostho (Prof. J.Dostáál)l)



2.  Sou2.  Souččasný stav, kolekce, aktivityasný stav, kolekce, aktivity



Kolekce rostlinKolekce rostlin

Kolekce:
- flora významných biotopů

Olomoucka, 
- flora střední Evropy,
- flora Severní Ameriky, 
- vzácné a ve volné přírodě ČR 

vyhynulé druhy
- specializované kolekce 

(např. Dianthus, Poaceae)

Speciální kolekce Katedry botaniky
lokalizovány také ve sklenících v 
areálu Biocentra PřF UP v 
Olomouci – Holici (od roku 2008 
v omezeném rozsahu)

http://http://botany.upol.czbotany.upol.cz

Ve společné databázi rostlin udržovaných na Katedře 
botaniky evidováno téměř 3000 položek, z toho v 
botanické zahradě více než 2000 položek dřevin a bylin.



AktivityAktivity

zzáákladnkladníí aktivity:aktivity:
 úúččast na výuce studentast na výuce studentůů UPUP
 vedenvedeníí databdatabáázzíí rostlinrostlin
 rozvoj informarozvoj informaččnníího systho systéému (v mu (v 

terteréénu, prostnu, prostřřednictvednictvíím pom poččíítatačče) e) 
 vydvydáávváánníí Indexu Indexu seminumseminum
 vydvydáávváánníí informainformaččnníích letch letáákkůů a a 

brobrožžurekurek
 ččlen Unie botanických zahrad len Unie botanických zahrad ČČeskeskéé

republikyrepubliky
 ppřřííprava prava úúččasti v mezinasti v mezináárodnrodníích i ch i 

projektech (projektech (exex--situsitu konzervace plankonzervace planěě
rostoucrostoucíích druhch druhůů rostlin)rostlin)

BotanickBotanickáá zahrada zahrada FFřřFF UP je primUP je primáárnrněě vyuvyužžíívváána pro výuku studentna pro výuku studentůů
Univerzity, souUniverzity, souččasnasněě je volnje volněě a bezplatna bezplatněě ppřříístupnstupnáá veveřřejnosti. ejnosti. 
V areV areáálu zahrady jsou plu zahrady jsou přřipravovipravováány specializovanny specializovanéé ttéématickmatickéé výstavy a trvalvýstavy a trvaléé i i 
dodoččasnasnéé expozice rostlin s cexpozice rostlin s cíílem poskytnout vhodný studijnlem poskytnout vhodný studijníí materimateriáál a podpol a podpořřit it 
zzáájem vejem veřřejnosti o problematiku ochrany pejnosti o problematiku ochrany přříírody. rody. 



DoDoččasnasnéé expozice rostlin ze sklenexpozice rostlin ze sklenííkkůů Katedry botaniky Katedry botaniky 
v arev areáálu Biocentra lu Biocentra PPřřFF UP v  Olomouci UP v  Olomouci -- HoliciHolici



Kolekce masoKolekce masožžravých ravých 
rostlinrostlin

• rod Sarracenia

• původ kolekce - Dr. Vlastimil 
Rybka

• rostliny ve sklenících areálu 
Biocentra v Olomouci – Holici
(Dr. Martin Dančák)

• expozice ve skleníku 
Výstaviště Flora Olomouc a.s.  
(Vladimír Všetička)







Expozice Expozice „„Rostliny zblRostliny zblíízkazka““
fotografie mikroskopických preparfotografie mikroskopických preparááttůů rostlinných pletivrostlinných pletiv

(jaro 2006)(jaro 2006)



podzim 2006podzim 2006



podzim 2006podzim 2006



podzim 2005 podzim 2005 
výstava keramických pracvýstava keramických pracíí klientklientůů DDěětsktskéého centra ho centra 

v Olomouci v Olomouci -- TopolanechTopolanech



SetkSetkáánníí zzáástupcstupcůů Univerzity PalackUniverzity Palackéého a Magistrho a Magistráátu mtu měěsta Olomouce v roce 2005sta Olomouce v roce 2005



PPřřííklad prklad prááce studentce studentůů: D: Dřřeviny: evidence, inventarizace, eviny: evidence, inventarizace, 
taxonomicktaxonomickáá determinacedeterminace

Tereza Tereza PPěěnkavovnkavováá (VO(VOŠŠZ MZ Měělnlníík) k) -- absolventskabsolventskáá prprááce: ce: 
 Podle plPodle pláánu zpracovannu zpracovanéého vho v rráámci bakalmci bakaláářřskskéé

prprááce K. ce K. PajurkovPajurkovéé (Katedra (Katedra geoinformatikygeoinformatiky
PPřřFF UP, rok 2005) a podle dostupných UP, rok 2005) a podle dostupných 
inventarizainventarizaččnníích seznamch seznamůů BotanickBotanickéé zahrady zahrady 
lokalizovat a urlokalizovat a urččit dit dřřeviny (stromy a keeviny (stromy a keřře).e).

 ProvProvéést aktust aktuáálnlníí dendrologický prdendrologický průůzkum (zkum (PPčč., ., 
nnáázev taxonu, výzev taxonu, výšška dka dřřeviny, previny, průůmměěr koruny, r koruny, 
vývýšška nasazenka nasazeníí koruny, obvod kmene, koruny, obvod kmene, 
zdravotnzdravotníí stav) a eventustav) a eventuáálnlníí nnáávrh pvrh pěěstebnstebníích ch 
opatopatřřeneníí..

 Pro nejvýznamnPro nejvýznamněějjšíší jedince (polojedince (položžky) poky) pořříídit a dit a 
zpracovat fotografickou dokumentaci.zpracovat fotografickou dokumentaci.

 Navrhnout tiNavrhnout tiššttěěnnéého prho průůvodce a informavodce a informaččnníí
mapu smapu s nejzajnejzajíímavmavěějjšíšími dmi dřřevinami.evinami.

 Navrhnout postup dalNavrhnout postup dalšíšího udrho udržžovováánníí ddřřevin evin 
vv BotanickBotanickéé zahradzahraděě (nap(napřř. vytipovat d. vytipovat dřřeviny, eviny, 
kterkteréé by mby měěly být odstranly být odstraněěny ny čči navrhnout i navrhnout 
druhy, kterdruhy, kteréé by mby měěly být doplnly být doplněěny). ny). 

Hodnoceno celkem 339 stromHodnoceno celkem 339 stromůů a a 
369 ke369 keřůřů, tedy v, tedy vššechny exemplechny exempláářře, e, 
kterkteréé se v Botanickse v Botanickéé zahradzahraděě
vyskytujvyskytujíí. . 



ProvedenProvedenáá inventarizace a zejminventarizace a zejmééna hodnocenna hodnoceníí
zdravotnzdravotníího stavu a sadovnickho stavu a sadovnickéé hodnoty hodnoty 
ddřřevin je nezbytným východiskem evin je nezbytným východiskem 

pro zpracovpro zpracováánníí projektu revitalizace Botanickprojektu revitalizace Botanickéé
zahrady zahrady PPřřFF UP aUP a

pro provedenpro provedeníí sadovnických sadovnických úúprav tak, prav tak, 
aby byla zdaby byla zdůůraznrazněěna krna kráása dsa dřřevin v celkovevin v celkovéé
kompozici, kompozici, 
aby plnily didaktickou funkci,aby plnily didaktickou funkci,
aby byla zachovaby byla zachováána jejich druhovna jejich druhováá
rozmanitost, rozmanitost, 
aby byl zlepaby byl zlepššen zdravotnen zdravotníí stav, stav, 
aby nebyla ohroaby nebyla ohrožžena bezpeena bezpeččnost nost 
nnáávvššttěěvnvnííkkůů napnapřř. p. páádem pdem přřeschlých veschlých věětvtvíí, , 
a to va to všše za respektove za respektováánníí zvlzvlášáštntníí rerežžimu imu 
vyplývajvyplývajííccíí z lokalizace Botanickz lokalizace Botanickéé zahrady v zahrady v 
ochrannochrannéém pm páásmu msmu měěstskstskéé pampamáátkovtkovéé
rezervace.rezervace.



PPřřííkladyklady

QuercusQuercus roburrobur ID 1392 ID 1392 –– nenneníí infoinfo o po půůvoduvodu



Hodnota dHodnota dřřevin v Botanickevin v Botanickéé zahradzahraděě
PPřřFF UP:UP:

 estetickestetickáá
 kulturnkulturníí
 historickhistorickáá
 dendrologickdendrologickáá
 uchovuchováávváánníí genofondgenofondůů rostlinrostlin
 didaktickdidaktickáá (morfologie, taxonomie, (morfologie, taxonomie, 

systsystéém rostlin, význam pro m rostlin, význam pro ččlovlověěka, ka, 
ekologie, ochrana pekologie, ochrana přříírody)rody)

 prostor pro prostor pro řřeeššeneníí výzkumných výzkumných 
projektprojektůů (nap(napřř. studium interakce . studium interakce 
hostitelskhostitelskáá rostlina a patogennrostlina a patogenníí
organismy)organismy)



3. Botanick3. Botanickáá zahrada zahrada PPřřFF UP v Olomouci v letech 2008 a 2009UP v Olomouci v letech 2008 a 2009

„„SetkSetkáávváánníí ss rostlinamirostlinami““
FinanFinanččnníí prostprostřředky Statutedky Statutáárnrníího mho měěsta Olomouce byly vsta Olomouce byly v letech 2008 a 2009 letech 2008 a 2009 

vv BotanickBotanickéé zahradzahraděě vyuvyužžity kity k realizaci projektu "Setkrealizaci projektu "Setkáávváánníí s rostlinami". s rostlinami". 
Jeho zJeho záákladnkladníí ideou je podpoideou je podpořřit zit záájem vejem veřřejnosti (ejnosti (žžáákkůů, student, studentůů i dospi dospěělých) o lých) o 

botaniku, rostliny, jejich význam a ochranu, a pbotaniku, rostliny, jejich význam a ochranu, a přředstavit Botanickou edstavit Botanickou 
zahradu jako nedzahradu jako nedíílnou soulnou souččáást kulturnst kulturníího prostho prostřřededíí mměěsta Olomouce. sta Olomouce. 

vybavenvybaveníí:  sv:  svěětelný mikroskop, binokultelný mikroskop, binokuláárnrníí lupa, lupa, dataprojektordataprojektor
pracovnpracovníí seseššity: ity: 



"Botanick"Botanickáá zahrada Univerzity Palackzahrada Univerzity Palackéého v Olomouci pro ho v Olomouci pro 
rozvoj vzdrozvoj vzděělláávváánníí ppřřededšškolnkolníí a a šškolnkolníí mlmláádedežže, studente, studentůů a a 

veveřřejnosti"ejnosti"

FinanFinanččnníí podpora Olomouckpodpora Olomouckéého kraje na realizaci ho kraje na realizaci 
řřady stavebnady stavebněě--technických a projektechnických a projekččnníích pracch pracíí,,

nový vizunový vizuáálnlníí styl, brostyl, brožžury, výukovury, výukovéé a informaa informaččnníí
materimateriáály ly 



Rekonstrukce ovRekonstrukce ováálnlnéého jezho jezíírkarka



LetnLetníí posluchposlucháárnarna



INZET PLUS Tršice, s.r.o.



15. září 2009 – návštěva klientů Tyfloservisu Ostrava



PPřřííklad prklad průůklestu dklestu dřřevin: dub letnevin: dub letníí –– stav pstav přřed pred průůklestem a po jeho provedenklestem a po jeho provedeníí

(realizace pan (realizace pan VrVrááblblííkk, , HHůůzovzováá))



BotanickBotanickáá zahrada 9. zzahrada 9. záářříí 20092009



4. Perspektivy4. Perspektivy



PPřřííprava studie prava studie úúpravy prostoru mezi ovpravy prostoru mezi ováálným jezlným jezíírkem a letnrkem a letníí posluchposlucháárnou, rnou, 
rekonstrukce drekonstrukce dřřevevěěných kných kůůlenlen



EstetickEstetickáá, duchovn, duchovníí hodnota prosthodnota prostřřededíí









Exkurze 
pracovníků
Botanické
zahrady do 
partnerských 
zahrad:



Tento pTento přřííspspěěvek byl prezentovvek byl prezentováán v rn v ráámci festivalu vzdmci festivalu vzděělláávváánníí dospdospěělých lých 
AEDUCA 2009 (Olomouc, 17. zAEDUCA 2009 (Olomouc, 17. záářříí 2007)2007)

Děkujeme za vaši pozornost.


