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První informace o botanické zahradě v Olomouci pochází z roku 1787. V tom-
to období se olomoucké lyceum snažilo o založení botanické zahrady. Později
se ji podařilo zřídit  v zahradě dominikánského kláštera s tím, že sloužila i k vý-
uce na olomouckém medicínsko-chirurgickém učilišti, které bylo součástí uni-
verzity. Medicínsko-chirurgické studium bylo zrušeno v roce 1872 v souvislosti
se zrušením univerzity. V roce 1874 rovněž zanikla botanická zahrada. 

V roce 1898 vznikl v Olomouci Botanický spolek (Botanischer Verein in
Olmütz). Díky iniciativě tohoto spolku bylo na jaře roku 1901 zahájeno
budování botanické zahrady v místech, kde se nachází dodnes. Na budování
zahrady měl mimořádný podíl lékárník Edmund Tuma a městský zahradník Karel
Pohl, od něhož také pochází původní návrh uspořádání zahrady (obr. 1).  

V zahradě byl během několika následujících let postaven malý skleník, domek
pro zahradníka a vznikly bazény pro vodní rostliny. Zásluhu o  rozšíření zahrady
měl především odborný učitel A. Heske. V roce 1913 byl péčí spolku vydán
první průvodce botanickou zahradou, v němž byl uveden přehled druhů v za-
hradě pěstovaných. Jeho autorem byli H. Laus a K. Zelenka (obr. 2). 

Během I. světové války nenastaly v zahradě podstatné změny a i v období
mezi světovými válkami byla zahrada udržována v nezměněném stavu (obr. 3).  
Pro označení rostlin byly používány keramické jmenovky na kovových bodcích
(obr. 4).  Po smrti H. Lause koncem roku 1941 měl velkou zásluhu na udržení
dobrého stavu zahrady známý botanik J. Otruba a zahradník J. Polák.

Po II. světové válce a odchodu německy mluvícího obyvatelstva z města zájem
o zahradu poklesl. V roce 1948 předal spolek botanickou zahradu městu. V roce
1956 byla podstatná část zahrady předána Botanickému ústavu Fakulty přírod-
ních věd Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Díky iniciativě Prof. Dr. O.
Mrkose, vedoucího tohoto ústavu, došlo ke stabilizaci a rozvoji  zahrady. V roce
1957 byla vytvořena záhonově uspořádaná systematická část zahrady, kde jsou
jednotlivé záhony odděleny chodníky z dlaždic. 

V roce 1958 byla Vysoká škola pedagogická zrušena a její fakulty se staly
součástí Univerzity Palackého. S účinností od 1. září 1959 vznikla Příro-
dovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; zahrada se stala součástí
této fakulty a katedry botaniky.  

B o t a n i c k á   z a h r a d a   
P ř í r o d o v ě d e c k é   f a k u l t y   
U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i   

historie

první informace

založení zahrady

po II. světové válce
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obr.  1  První plánek botanické zahrady z roku 1901 (Lanner, 1901) 
ffiigg..  11 First plan of botanic garden from 1901 (Lanner, 1901) 

oobbrr..  22 První průvodce botanickou zahradou z roku 1913 
(Laus & Zelenka, 1913) 
ffiigg..  22 First guide on botanic garden from 1913 
(Laus & Zelenka, 1913)

oobbrr..  33 Skalka před zahradním domkem v 30. letech 20. století  
(fotografii věnoval pan Bedřich Polák, Krnov) 
ffiigg..  33  Rockery by the garden house in thirties of 20th century 
(photo kindly provided by Mr. Bedřich Polák, Krnov)

oobbrr..  44 Keramické jmenovky na kovovém bodci 
k rostlinám používané na počátku 20. století 
ffiigg..  44  Ceramic labels on metal stings for plants 
used in on the beginning of the 20th century
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Univerzita Palackého v Olomouci rovněž převzala zahradu bývalého učitels-
kého ústavu na Schweitzerově ulici nedaleko vlastní botanické zahrady. V této
experimentální zahradě o rozloze 0.36 ha byl rovněž skleník s více než 100
taxony  a na venkovních plochách bylo přibližně 900 druhů rostl in. V podstatě
po celou dobu její existence zde pracoval zahradník K. Crhák. V roce 1994
byla experimentální zahrada zrušena. 

Řada písemných dokumentů o zahradě byla zničena během povodní v roce
1997, kdy voda v zahradě dosahovala výšky téměř 1 m. 
Historické herbáře H. Lause a jeho pokračovatelů jsou uloženy ve Vlastivěd-
ném muzeu města Olomouce (www.vmo.cz).

Botanická zahrada je primárně zaměřena na výuku studentů Univerzity
Palackého v Olomouci, současně také rozvíjí programy pro výuku a vzdělávání
žáků a studentů všech typů škol, podílí se rovněž na řešení vědeckých a výz-
kumných projektů a  programů uchovávání genofondu kulturních a planě ros-
toucích rostlin. Zahrada je zakládajícím členem Unie botanických zahrad České
republiky, která vznikla v roce 2005. 

Zahrada je volně přístupná veřejnosti - je kultivovaným prostorem k od-
počinku a bližšímu poznávání a studiu rostlin. Pracovníci zahrady a Katedry
botaniky PřF UP v Olomouci rovněž na požádání poskytují konsultace v oblasti
botaniky, pěstování a ochrany rostlin, včetně průvodcovské činnosti v prostorách
botanické zahrady.

Uspořádání zahrady je patrné z plánku (obr. 33). Parková  část se vzrostlými
domácími i cizokrajnými listnatými stromy, keři a travnatým podrostem je atrak-
tivní v časném jaru, kdy v podrostu rozkvétají koberce jarních cibulovin  (obr. 5).
Patrně nejstarší dřevinou zahrady je mohutný dub letní (Quercus robur), ros-
toucí v samém centru zahrady, na rozhraní mezi parkovou části a pravidelně
uspořádanými záhony (obr. 6 abc).  Jeho věk je odhadován na 120 let. Vzrostlé
exempláře douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), modřínu japonského
(Larix kaempferi, obr. 7), spolu s rakytníkem řešetlákovým (Hippophaë rham-
noides), nápadně kvetoucím kultivarem šeříku obecného (Syringa vulgaris, obr.
8) a ruji vlasatou (Cotinus coggygria) dominují travnaté partii napravo od
vstupu do zahrady.

Okrajový  pruh oddělující zahradu na jihu od  přilehlé železniční trati byl
využit pro výsadbu méně vzrůstných stromů a keřů. Z méně častých druhů jsou
zde např. vysazeny Diervilla rivularis , Microbiota decussata a Lonicera
coerulea. Plot vytváří vhodnou oporu pro popínavé druhy rodu plamének
(Clematis) a ostružiník (Rubus), druhy réva fíkolistá (Vitis ficifolia) nebo akébie
pětičetná Akebia quinata (obr. 9). V podrostu upoutávají pozornost například
polobambus maličký (Sasa pumila) nebo samorostlík (Actaea pachypoda, obr. 10).

členění 

travnaté plochy

zaměření



obr.  5 talovín zimní (Eranthis hyemalis) 
a další jarní cibuloviny v parkové části zahrady 
ffiigg..  55 Eranthis hyemalis and other spring 
bulbous plants in park part of the garden

oobbrr  66  aabbcc dub letní (Quercus robur) v centrální části
zahrady 
ffiigg..  66  aabbcc  English oak (Quercus robur) in the centre 
of the garden

5        

6 abc
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V centrální osluněné části zahrady jsou situovány pravidelně  uspořádané
záhony, určené původně pro názornou výuku botanického systému rostlin Jsou
zde umístěny jak dřeviny, tak vytrvalé byliny (obr. 11 abc). Druhy stinných
stanoviš  jsou začleňovány do celkové kompozice zahrady pokud možno na
ekologicky vhodná místa. Zahradní  domek je svou osobitou architekturou
přirozenou domi-nantou východní části zahrady (obr. 12).

Esteticky nejcennější partií zahrady je Pinetum v blízkosti zahradního domku
se vzrostlými exempláři borovice lesní (Pinus sylvestris), douglasky tisolisté
(Pseudotsuga menziesii ) a kryptomérie japonské (Cryptomeria japonica)
(obr.13abc,14), na které z jižní strany přirozeně navazují skalkové partie Alpina
(obr. 15ab,16). 

Průhled z Pineta na klidnou hladinu Klkatého  jezírka směřuje kroky
návštěvníků k relaxaci v jeho blízkosti a také k detailní prohlídce vodních a vlh-
komilných druhů rostlin (obr 17abc). Nad nenápadnými botanicky velmi vzác-
nými druhy v plném létě převládají atraktivní květy cizokrajného druhu
Eichhornia crassipes, známého jako vodní hyacint  (obr. 18). V těsném soused-
ství Klkatého jezírka je další vodní plocha Smuha vybudovaná v roce 2003 jako
model mrtvého říčního ramene Litovelského Pomoraví s řadou vodních a
vlhkomilných druhů rostlin naší květeny (obr. 19).  V blízkosti zahradního
domku je situováno Oválné  jezírko.  Zde se lze například přesvědčit, že i taková
vzácnost jako je plavín leknínovitý (Nymphoides peltata) se v podmínkách
bazénku může stát "expanzivním druhem". Vedle představitelů domácí flory zde
rostou pozoruhodné rostliny amerického původu - Lysichiton camtschaticum
(obr. 21) a L. americanus (obr. 20). 

Pinetum a Alpinum

vodní plochy

pravidelné záhony a zahradní domek



obr.  7 Larix kaempferi
napravo od vstupu 

do zahrady 
fig.  7 Larix kaempferi

in park part 
on the right from 

the main entrance

obr.  8 Syringa vulgaris
u vstupu do zahrady

fig.  8 Syringa vulgaris
by the entrance 

to the garden

obr.  9 pás podél plotu 
u železniční trati - 

Akebia quinata
fig.  9 track along the fence 

by the rails 
Akebia quinata

obr.  10  Actaea pachypoda 
v pozdním létu 

fig.  10 Actaea pachypoda 
in late summer

7

10        8           9
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Další významnou plochou je Slatiniště, na němž je od  roku 1994 shro-
maž ována  květena slatinných mokřadů, která se v dnešní době vyskytuje na
posledních nalezištích v České republice. S mléčem  bahenním (Sonchus
palustris) a přesličkou různobarvou (Hippochaete variegata) rostoucími ve
Slatiništi botanické zahrady se u nás ve volné přírodě již nesetkáme. 

Zastíněný úsek imitující vápencový  skalnatý  a  kamenitý  les mezi zdí
pavilónu Výstaviště Flora Olomouc a.s. a vzrostlými štíhlými stromky druhů
Thuja plicata a Chamaecyparis lawsoniana je velmi cenný zejména z botan-
ického hlediska. 

Vzhledem k relativně teplému a suchému klimatu, otevřenosti zahrady k jihu
a chráněnosti k severu Smetanovými sady, se zde dobře daří teplomilné
květeně z jižních oblastí mírného pásma a květeně sušších stanoviš . Koncem
léta mohou návštěvníci obdivovat také četné druhy prérijní  severoamerické
květeny, k nimž patří hvězdnice hladká (Aster laevis) s bílými až fialově mod-
rými květy, žlutě kvetoucí pupalky (rod Oenothera) krásnoočka (rod Coreopsis)
(obr. 22abc), zlatobýly (rod Solidago), grindelie (rod Grindelia) a slunečnice
(rod Helianthus), žlutě až žlutooranžově kvetoucí rudbekie neboli třapatky (rod
Rudbeckia), fialové verbeny neboli sporýše (rod Verbena) a vernonie (rod
Vernonia). 

zajímavé kolekce rostlin

Slatiniště

les

květena severoamerických prérií



obr.  11  abc rostliny v centrální záhonové části
fig.  11  abc plants in central part of the garden

obr.  12 zahradní domek 
fig.  12 garden house

11a       11b

11c       12



V botanické zahradě roste celá řada druhů rostlin, které mizí z volné přírody
České republiky. Daří se zde i ekologicky náročnějším druhům typickým pro
mokřady, např. ostřici  žitné (Carex secalina) a ostřici ječmenovité (C. hordeis-
tichos) , krit icky ohroženým druhům plevelů, např. koukolu polnímu
(Agrostemma githago) a celé řadě dalších druhů, jako je např. pochybek
největší (Androsace maxima) (obr. 23), otočník evropský (Heliotropium
europaeum), dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos subsp. platy-
carpos), vochlice hřebenitá (Scandix pecten-veneris), prorostlík okrouhlolistý
(Bupleurum rotundifolium) nebo vranožka šupinatá (Coronopus squamatus) a také
řadě teplomilných a velmi estetických taxonů naší flóry, jako třemdava bílá
(Dictamnus albus), hvozdík pyšný (Dianthus superbus) a srpice karbincolistá
(Serratula lycopifolia).

I přes omezenou plochu je v zahradě více než 250 položek dřevin. Mezi
unikátní zástupce původem z Olomouckého regionu patří bříza nízká (Betula
humilis) - pamětník doby ledové. Dalším reprezentantem vzácných
moravských dřevin je silně ohrožená vrba šedá (Salix elaeagnos), která na úze-
mí České republiky  roste  pouze v podhůří Moravskoslezských Beskyd.
Skupina středoevropských dřevin je bohatě zastoupena druhy, které běžně
rostou na našem území, jako např. javor klen a javor mléč (Acer pseudo-
planatus, A. platanoides), dub lesní (Quercus robur), líska obecná (Corylus
avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), buk lesní (Fagus sylvatica), kalina
obecná (Viburnum opulus) (obr. 24ab), modřín opadavý (Larix decidua), smrk
ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) nebo jalovec obecný
(Juniperus communis).

Dřeviny Balkánského poloostrova zastupují javor tupolistý (Acer obtusatum),
habrovec habrolistý (Ostrya carpinifolia), borovice Heldreichova (Pinus hel-
dreichii) a také endemit hor Albánie a Kosova, zlatice evropská (Forsythia
europaea). Dřeviny mediteránních ostrovů a Levanty zastupují např. jedle cili-
cijská (Abies cilicica), dřiš ál krétský (Berberis cretica) nebo bezucha janov-
covitá (Fontanesia phyllireoides). 

Mezi dřevinami severoamerického kontinentu zaujmou zejména statnější
stromy, např. ořechovec srdčitý (Carya cordiformis), nahovětvec kanadský
(Gymnocladus dioica) a krásně kvetoucí jírovec pavia (Aesculus pavia).
Botanická zahrada a sbírkové skleníky Katedry botaniky PřF UP se mohou
pyšnit ojedinělou sbírkou rodu žlutodřev (Zanthoxylum), jejíž zástupci  posky-
tující nepravý, tzv. sečuánský pepř. V botanické zahradě se nej lépe daří
žlutodřevu americkému (Zanthoxylum americanum). 

Dřeviny Dálného Východu zastupují v botanické zahradě mikrobiota
křížmolistá (Microbiota decussata) nebo v České republice  vzácně pěstovaná
bříza s tmavou kůrou, bříza Schmidtova (Betula schmidtii). Ve východní Asii
má dlouhou a bohatou tradici lidové léčitelství. Součástí tradiční čínské
medicíny jsou i některé dřeviny naší sbírky, např. nepravý ženšen - neboli
akantopanax ostnitý (Eleutherococcus senticosus), jinan dvoulaločný (Ginkgo
biloba), zerav východní (Platycladus orientalis) a gumojilm jilmový (Eucommia
ulmoides), který navíc poskytuje nepravý kaučuk.

dřeviny

ohrožené a vyhynulé druhy
České republiky



obr.  13  abc Pinetum 
ffiigg..  1133  aabbcc Pinetum

obr.  14 Magnolia soulangeana
ffiigg..  1144  Magnolia soulangeana

13a       14 

13b      13c       
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V botanické zahradě roste přibližně 100 druhů trav a dalších přibližně 50
druhů bylin trávovitého vzhledu, především ostřic (Carex, obr. 25). Druhy jsou
roztroušeně pěstovány po celém areálu zahrady. V zahradě jsou soustředěny
trávy  Sibiře, východní Asie a unikátní kolekce trav Patagonie. Z amerických
druhů zde roste zde např. metlička patagonská (Deschampsia venustula), psárka
magelánská (Alopecurus magellanicus), třeslice zubatá (Briza subaristata),
pačirok indiánský (Sorghastrum nutans) a další. Z trav dalších kontinentů lze ve
sbírce spatřit např. lesní druh z jihovýchodní Afriky Oplismenus hirtellus, více
než 20 druhů asijských trav, např. lipnici sibiřskou (Poa sibirica), lipnici araratskou
(Poa araratica), ozdobnici amurskou (Miscanthus sacchariflorus, obr. 26), tomkovi-
ci stepní (Hierochloë stepporum), polobambusy rodu Sasa a další.

Mezi nejvzácnější rostliny trávovitého vzhledu patří bika východoafrická
(Luzula abyssinica), která se v podmínkách střední Evropy pěstuje jen obtížně a proto
se v botanických zahradách vyskytuje jen ojediněle. Rostlina ve sbírce Botanické
zahrady PřF UP pochází z hory Mt. Elgon na hranici Keni a Ugandy z nadmořské
výšky téměř 4000 m n.m. Další vzácností je sítinovitá rostlina marsipospermum
velkokvěté (Marsippospermum grandiflorum) původem z jižních částí Patagonie.
Od našich bik a sítin se liší jednotlivými, až 1 cm velkými květy.

sbírka trav a trávovitých rostlin  



obr.  15  ab Alpinum  
fig.  15  ab Alpinum (Rockery)

obr.  16 koniklec (Pulsatilla vulgaris)
fig.  16 pasqueflower (Pulsatilla vulgaris)

15a          16

15b
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Specializované kolekce masožravých,  subtropických  a  tropických  rostlin a ko-
lekce planě rostoucích rostlin příbuzných druhům pěstovaným jsou udržovány
ve sklenících, které spravuje Katedra botaniky v areálu Biocentra Přírodově-
decké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Holici. Ve sbírkových skle-
nících jsou úspěšně pěstovány také vzácné mokřadní a vodní druhy rostlin, např.
šídlatka jezerní a šídlatka ostnovýtrusá (Isoëtes lacustris, I. echinosperma). 

V kolekci masožravých rostlin jsou zastoupeny například rody špirlice
(Sarracenia) ,  rosnatka (Drosera) , mucholapka (Dionaea) nebo láčkovka
(Nepenthes).

Expozice masožravých rostlin rodu špirlice (Sarracenia) a tropických rostlin z kolekcí
Katedry botaniky jsou v období duben - říjen instalovány ve sklenících
Výstaviště Flora Olomouc a.s. (obr. 27 ab) nebo přímo v botanické zahradě (obr. 28). 

Zahrada je vybavena základními pomůckami a přístroji pro pozorování rostlin-
ných objektů. Pro studenty jsou k dispozici pracovní listy a základní vybavení
pro pozorování rostlinných objektů. V prostorách zahrady je rovněž k dispozici
základní botanická a zahradnická literatura. V areálu zahrady j sou pro
návštěvníky připravovány speciální výstavy s botanickou i uměleckou tématikou
(obr. 29ab, 30ab). 

Návštěvu botanické zahrady lze dohodnout i mimo hlavní vegetační sezónu
(obr. 31,32ab).

speciální programy

expozice rostlin ve sklenících



obr.  17  abc Klkaté jezírko 
fig.  17  abc Klkaté jezírko (Villous lake)

oobbrr..  1188 Eichhornia crassipes, vodní hyacint 
ffiigg..  1188  Eichhornia crassipes

17a         17b

17c         18
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The first report on a botanic garden in Olomouc dates back to 1787. Later on,
botanic garden was established as a part of the Dominican monastery, and it
was used for teaching purposes of the medical-surgery college which had been
a part of the old University in Olomouc. This garden got extinct in 1874.

Botanic Association in Olomouc (Botanischer Verein in Olmütz) was estab-
lished in 1898 and in 1901 his members (e.g. chemist Edmund Tuma) initiated
the foundation of new botanic garden in actual location. First design of the gar-
den was created by municipal gardener Karel Pohl (fig. 1). Thank to effort of the
teacher A. Heske, the garden was enlarged by systematic section, and equipped
by heated greenhouse, house for gardener and by water reservoirs for aquatic
plants. First guide on garden with the list of plants elaborated by H. Laus and K.
Zelenka issued in 1913 (fig. 2). Garden was well managed also during World
War I and till World War II (fig. 3). Ceramic labels were used for plant identifi-
cation (fig. 4).  When K. Laus died in 1941, garden was maintained in good con-
dition thanks to botanist J. Otruba and gardener J. Polák. 

After exodus of German inhabitants from the city after World War II., the inter-
est in garden decreased. Botanic Association in Olomouc transferred the garden
to the municipality in 1948. Substantial part of the garden was transferred to
the Institute of Education in Olomouc in 1956. Prof. Dr. O. Mrkos created the
conditions for stability and development of the garden, he also created new
systematic plots. In 1958 garden became a part of the reestablished Palacký
University in Olomouc and since 1959 garden is a part of Faculty of Science,
Department of Botany.  

Palacký University in Olomouc was taking care also of the experimental gar-
den on Schweitzer Street owned formerly by the Institute of Education. About
900 of plant taxa were cultivated on the area of 0.36 ha of this garden and in
the greenhouse. This experimental garden was maintained almost exclusively by
the gardener K. Crhák; it was closed in 1994. 

Many writing documents on garden were destroyed during flooding in 1997,
when water level in the garden reached 1 m. Historic herbarium samples from
H. Laus and his successors are located in the Regional museum in Olomouc
(www.vmo.cz).  

history

the first report

foundation of the garden

garden after World War II.

B o t a n i c   g a r d e n   
o f   F a c u l t y   o f   S c i e n c e   
P a l a c k ý U n i v e r s i t y i n O l o m o u c   
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obr.  19 vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata) 

ffiigg..  1199  Menyanthes trifoliata

oobbrr..  2200 Lysichiton americanus  
ffiigg..  2200  Lysichiton americanus  

oobbrr..  2211 Lysichiton camtchaticum
ffiigg..  2211  Lysichiton camtchaticum



Botanic garden is primarily aimed at education of university students, it develops
programs for scholars and students from other types of schools, it acts in
research projects and programs aimed at conservation of germplasm of wild
and cultivated plant species. Garden acted as one of the founding members of
Association of the Botanic Gardens of the Czech Republic in 2005. Garden is
accessible to public and it provides them a space for relaxation and detailed
observation and study of plants. Staff members of Botanic garden and of the
Department of botany  provide also tutoring on  plant cultivation and protection and
guide service in the garden. 

Composition of the garden is given by the figure 33. Park with well developed
deciduous domestic and exotic trees, shrubs and grass scrub is attractive on
early spring by numerous flowers of bulbous plants and forest f lora (fig. 5).
Quercus robur in the centre of the garden, aged more that 120 years, is very
probably the oldest tree in the garden, even older than garden itself (fig. 6abc).
Well developed trees of Pseudotsuga menziesii, Larix kaempferi (fig. 7), Larix
decidua, together with Hippophaë rhamnoides, Syringa vulgaris (fig. 8) and
Cotinus coggygria  are dominating the sector on the right from the main
entrance. 

Long  track on the southern part along the fence between garden and railway
is hosting a collection of smaller trees and shrubs, with many interesting species,
like Diervilla rivularis, Microbiota decussata and Lonicera coerulea. Fence is
supporting climbing species of the genera Clematis, Rubus, Vitis, and species
Akebia quinata (fig. 9). Many attractive species, e.g. Sasa pumila, Actaea pachy-
poda are in the scrub (fig. 10).

The central sunny part of the garden is formed by Plant  beds. Numerous taxa
of woody species and perennial herbs are arranged according to plant system
(fig. 11abc).  Species of shady locations are incorporated into suitable places in
the garden. Garden  house, thank to its admirable architecture, is dominating the
eastern part of the garden (fig  12). 

Pinetum by the garden house with adult well developed trees of Pinus
sylvestris, Pseudotsuga menziesii and Cryptomeria japonica belongs to the most
attractive parts of the garden (fig. 13abc,14). On the south it is connected with
Alpinum  (Rockery) (fig. 15ab,16). 

composition of the garden

park with grass scrub

central part and garden house

Pinetum and Rockery

activities of the garden
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obr.  22  abc  krásnoočko (Coreopsis sp.) 
fig  22  abc Coreopsis sp.

obr.  23 pochybek největší 
(Androsace maxima) 

fig.  23 Androsace maxima

22a         22b

22c          23
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Calm area by the small water pool Klkaté  jezírko  (Villous  lake) is suitable for
contemplations and observations of aquatic plants and flora of wet land (fig. 17abc).
Besides very rare species from local flora, there are exotic plants of South
American origin with attractive flowers - Eichhornia crassipess (fig. 18). New
water reservoir Smuha with many rare plant species from local flora (fig. 19)
was built in 2003 as a model of old river branch in flood-plain forest.  The name
"smuha" means "old river branch in flood-plain forest" in local dialect of Haná
region. In small water-pool by the garden house Oválné  jezírko  (Oval  lake) there
are either local rare plant species, e.g. Nymphoides peltata, either attractive
introduced species like Lysichiton camtschaticum (fig. 21)  and L. americanus
(fig. 20). 

Slatiniště  (Moor  land) created in 1994 is a model of moor land with rare
species, e.g. Sonchus palustris and Hippochaete variegata which are extinct in
the wild of the Czech Republic. 

Shady area between fair pavilion of Flora Fair Grounds and several trees Thuja
plicata and Chamaecyparis lawsoniana presents a micro-biotope, model of
lime-sstone  rocky  and  stony  wood with specific flora. 

Relatively warm and dry climate of the garden provides favorable conditions
for flora from southern regions of temperate climatic area and from dry locations.
Unique collection of flora  of  Northern  American  prairies is situated in the gar-
den. By the end of summer, there are blossoming many plant species of North
American origin, like Aster laevis with white to blue-purple flowers, yellow flower-
ing species of the genera Oenothera, Coreopsis (fig. 22abc), Solidago, Grindelia
and Helianthus, yellow to orange flowering plants from the genus Rudbeckia,
lila flowering Verbena and Vernonia. 

water reservoirs 

moor land 

wood

interesting plant collections

flora of North American prairies



obr.  24  ab kalina obecná 
(Viburnum opulus) na podzim 

fig.  24  ab Viburnum opulus in autumn

obr.  25 Ostřice (Carex sp.)
fig.  25 Carex sp.

obr.  26 ozdobnice amurská 
(Miscanthus sacchariflorus)

fig.  26 Miscanthus sacchariflorus

24a          24b

26            25
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Specific climate and well developed system of plant cultivation and manage-
ment in the garden are contributing to maintain many plant species endan-
gered or extinct in the wild in the Czech Republic - e.g. Carex secalina and
Carex hordeistichos, Agrostemma githago, Androsace maxima (f ig . 23) ,
Heliotropium europaeum, Caucalis platycarpos subsp. platycarpos, Scandix
pecten-veneris, Bupleurum rotundifolium, Coronopus squamatus. Many rare
species of the Czech flora, e.g. Dictamnus albus, Dianthus superbus and
Serratula lycopifolia are very decorative.

More than 250 items of woody plants - trees and shrubs - are growing in the
garden. All the most important Mid European species, growing commonly also
on the territory of the Czech Republic, like Acer pseudoplanatus, Acer pla-
tanoides, Quercus robur, Corylus avellana, Tilia cordata, Fraxinus excelsior,
Fagus sylvatica, Viburnum opulus (fig. 24 ab), Larix decidua, Picea abies, Pinus
sylvestris,  and Juniperus communis are in the garden. Betula humilis is origi-
nating from Glacial Era is a very unique and rare species, actually extinct in the
wild. Another very valuable species is Salix elaeagnos, at present growing in the
wild on a very limited territory of Beskydy Mountains. Woody plants from
Balkan Peninsula are represented by Acer obtusatum, Ostrya carpinifolia, Pinus
heldreichii, and by Forsythia europaea, endemite of Kosovo and Albania. Islands
of Mediterranean Sea are represented by Abies cilicica, Berberis cretica and
Fontanesia phyllireoides. 

North America is represented by Carya cordiformis, Gymnocladus dioica,
Aesculus pavia and unique Zanthoxylum americanum. 

Among the most interesting woody plants of Asian origin, there are
Microbiota decussata with miniature cone, and Betula schmidtii with dark bark
and very heavy wood, atypical for this genus. Eleutherococcus senticosus and
Ginkgo biloba serve an examples of woody plants traditionally used for medical
purposes in China, Eucommia ulmoides provides a substance similar to rubber.

woody plants

endangered and extinct plant species 
of the Czech Republic



obr.  27  ab expozice masožravých rostlin z kolekcí Katedry botaniky 
PřF UP ve skleníku Výstaviště Flora Olomouc 

obr.27  ab  exhibition of carnivorous plants from collections of the
Department of Botany in the Greenhouse 

Flora Fair Grounds Olomouc

obr.  28 letní expozice subtropických a sukulentních rostlin 
ze skleníkových sbírek Katedry botaniky 

v botanické zahradě  PřF UP
fig.  28 exposition of subtropical and succulent plants 

from collections of the Department of Botany 
in summer botanic garden

27a         27b 

28         



More than 100 species of grasses from the family Poaceae and about 50
species of grass-like species (mostly from the genus Carex, fig. 25) are grown in
the garden. Besides European species there are collections of grasses from
Siberia, East Asia and Patagonia (South America). Species Deschampsia venustula,
Alopecurus magellanicus, Briza subaristata, and Sorghastrum nutans are represent-
ing American continents. Garden is hosting many African species , e.g.
Oplismenus hirtellus from forest in the South-Eastern Africa, more than 20
species form Asia, e.g. Poa sibirica, Poa araratica, Micsanthus sacchariflorus (fig.
26), Hierochloë stepporum, and half-bamboo of the genus Sasa.

Luzula abyssinica belongs to the most valuable grass-like species grown in the
garden. Because of its very specific demands for cultivation conditions, it is
sparingly maintained in the Mid-European botanic gardens. The accession originates
from the area of the Mount Elgon (4 000 m a.s.l .) on the border between Kenya
and Uganda. Marsippospermum grandiflorum from Patagonia is, thank to its big
flowers, sized of 1 cm, another rarity of the garden.

collection of grasses
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obr.  29  ab specializované botanické 
výstavy v zahradě 

fig.  29  ab special botanic 
exhibitions in the garden

obr.  30  ab umělecké výstavy v zahradě 

fig.  30  ab artistic exhibitions in the garden

29a          29b

30a         30b
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Special collections of carnivorous  plants (Sarracenia, Drosera, Dionaea,
Nepenthes), sub-ttropical,  tropical  and  aquatic  plants  (e.g. Isoëtes lacustris, I. echi-
nosperma originated from Czech locations) and collections of wild  crop  rela-
tives are maintained by the Department of Botany in the greenhouses of the
University campus in Olomouc - Holice.  These plants are placed into green-
houses of Flora Fairs Ground (fig. 27ab) or into the garden for summer exhibi-
tions (fig. 28). 

Garden is well equipped by devices for detailed observation of plants. Special
leaflets are prepared for students and public. Books on botany, gardening and
floras are located in the garden house. Open-air botanical and artistic exhibi-
tions are prepared for visitors of the garden (fig. 29ab, 30ab) . 

Visit off season (fig. 31, 32ab) can be fixed by phone.

plants in greenhouses

special programs



obr.  31 škornice žlutá 
(Epimedium sulphureum) 

fig.  31 Epimedium sulphureum

obr.  32  ab rostliny v zimním období
fig.  32  ab plants in winter

31

32a 32b 
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geografická  poloha: 49o36´ s.š.,  17o15´ v.d.  
nadmořská  výška: 210 m n.m.
rozloha: 0.56 ha  
průměrná  roční  teplota: 8,8 o C
roční  úhrn  srážek: 562 mm
hladina  podzemní  vody: 4.5 až 7 m 
místní  klima:  teplá mírná vlhká oblast s mírnou zimou
geologické podloží: čtvrtohorní naplaveniny řeky Moravy (písek, hlína, štěrk)
půdní  podmínky: navážky (štěrk, kamení, škvára) se slabou (20 cm silnou) 
vrstvou lehké, písčitohlinité a vysychavé zeminy

geographical  location: 49o36´ N a 17o15´ E 
latitude of  210 m a.s.l .
area:  0.56 ha
mean  year  temperature:  8,8 oC
year  rainfall:  562 mm
level  of  underground  water:  4.5 - 7 m. 
local  climate: warm, temperately humid area with mild winters 
geological background: Quarternary alluvials of Morava river (sand, clay, gravel). 
pedological  characteristics:  dumps (gravel, stones, slag), overlapped by a thin 
(20 cm and less) layer of sand and clay earth getting easily dry 
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Návštěvu  Botanické  zahrady  mimo  uvedenou  dobu  
a  prohlídku  kolekce  masožravých  a  subtropických    
rostlin  a  dalších  speciálních  kolekcí  rostlin,  které  
udržuje  Katedra  botaniky,  lokalizovaných  v  areálu  
Biocentra  Přírodovědecké  fakulty  Univerzity  palackého  
v  Olomouci  v  Olomouci  -  Holici  (ulice  Šlechtitelů  11),  
lze  dohodnout  telefonicky  nebo  prostřednictvím  e-mmailu.

Visit  of  Botanic  garden  off-sseason  and  each  visit  of  special
collections  of  carnivorous  and  subtropical  plants  kept  
by  the  Department  of  Botany  in  the  University  campus  
in  Olomouc  -  Holice  (street  Šlechtitelů  11)  can  be  fixed
by  phone  (+420  604  510  470)  or  by  e-mmail.

AAddrreessaa  pprroo  kkoorreessppoonnddeennccii: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
tel. 585 413 705, 585 634 820, 604 510 470, 
733 690 498, 733 690 499
E-mail: garden@upol.cz
http://botany.upol.cz

OOtteevvřřeennoo::
mimo pondělí denně, včetně víkendů a svátků
duben, září, říjen 10 - 16 hod.
květen - srpen 10 - 18 hod.
návštěvu mimo uvedenou dobu lze dohodnout 
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

PPrrůůvvooddccee
Průvodce Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci (česko - anglická verze)
GGuuiiddee
Guide on Botanic garden, Faculty of Science
Palacký University in Olomouc (Czech - English version)

AAuuttoořřii  tteexxttuu:: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.  
Ing. Eva Křístková, Ph.D.

AAuuttoořřii  ffoottooggrraaffiiíí::
E.Křístková:4,5,6,7,8,11,12,13,15,16,17,18,22,
23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32
P. Zehnula: 9,10,14,19,20,21
Z. Dobešová a Martin Pípal (Katedra geoinformatiky PřF UP): 33

VVýýkkoonnnnýý  rreeddaakkttoorr:: Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
GGrraaffiicckkýý  ddeessiiggnn:: MgA. Tamara Schreiberová
SPHERA, Na Brance 206, 267 12 Loděnice
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www.upol.cz/vup
TTiisskk::  Tiskárna TWIN s.r.o.
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