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Úvod do problematiky
Cílem projektu byla realizace informačních tabulí a informačních tiskovin, které jsou určeny
široké veřejnosti,  vhodně doplňuje praktická opatření   pro ochranu druhů nebo přírodních
stanovišť. 

Areál  Botanické  zahrady  Přírodovědecké  fakulty  Univerzity  Palackého,  kde  byla
informační  tabule nainstalována,  se nachází  v bezprostředním sousedství  městských parků,
které obklopují historické centrum města Olomouce. 

Od  dubna  2014  zde  o.s.  Viadua   realizuje  ve  spolupráci  s  pracovníky  botanické
zahrady výukové programy pro děti z mateřských škol a rodiny s dětmi ve věku 3 – 10 let. 

V roce 2014 zde byl také za podpory Magistrátu města Olomouce zřízen hmyzí hotel a
pozorovací včelí úl včetně informační tabule k informování veřejnosti o dané problematice.

Již od svého založení botanická zahrada slouží pro potřeby výuky nejen přírodovědné
fakulty, ale i budoucích učitelů biologie a přírodopisu.

Lokalizace projektu
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se nachází na ul.
U Botanické zahrady v blízkosti centra Olomouce a navazuje na areál sbírkových skleníků
Výstaviště Flóry a.s. v Olomouci. Areál je oplocen a je veřejnosti přístupný od dubna do září
od 8,00 do 18,00 hod., v listopadu do 16,00 hod.

Metodika prováděných prací
V říjnu  2014  začala  realizace  projektu,  která  zahrnovala  výrobu  a  instalaci  informačního
panelu u motýlího záhonu v areálu Botanické zahrady PřF UP v Olomouci. 

Text info panelu byl graficky zpracován a zaslán k odsouhlasení na Ústřední výkonnou
radu Českého svazu ochránců přírody v Praze. Poté byl upraven dle došlých připomínek a
vytištěn na trvanlivý podklad a instalován na připravený dřevěný stojan v areálu botanické
zahrady. 

Dřevěný  stojan  byl  vyroben  ze  dřeva  a  jeho  vyhotovení  je  odvozeno  od  podoby
dřevěného rámu panelu, který byl součástí projektu při výběrovém řízení. 

Informační  leták  „Jak  si  založit  motýlí  záhon“  vychází  z textů  uvedených  na
informační  tabuli,  ale  je  doplněn  o  další  texty,  kde  je  detailněji  popsána  problematika
realizace motýlího záhonu. Leták byl graficky zpracován a zaslán k odsouhlasení na Ústřední
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výkonnou  radu  Českého  svazu  ochránců  přírody  v Praze.  Poté  byl  upraven  dle  došlých
připomínek a vytištěn barevně v nákladu 500 ks. 

Dosažené výsledky
 Informační  panel  o  rozměrech 100 x 70 cm.  Dřevěný stojan natřený lazurovacím

lakem. K tisku informačního panelu byl použit  sublimační  tisk.  Součástí  panelu je
abstrakt v anglickém jazyce.

 V nákladu 500 ks byl vydán barevný informační leták o velikosti A4, skládaný na
třetiny.  Leták  bude  zdarma  k dispozici  návštěvníkům  botanické  zahrady,  dále  na
informačním centru v Olomouci, na AOPK ČR - Správě CHKO Litovelské Pomoraví
a středisku  AOPK ČR v Olomouci,  na Středisku ekologické výchovy Sluňákov v
Horce  nad  Moravou  apod.  Součástí  letáku  je  abstrakt  v anglickém  jazyce  včetně
názvů rostlin a motýlů.

Zhodnocení přínosu projektu
Realizace informačního panelu u motýlího záhonu a informační leták seznámí návštěvníky
botanické zahrady včetně studentů základních a středních škol, a také univerzit, o základních
principech  ochrany  motýlů.  Dále  bude  využit  při  realizaci  výukových  programů pro  děti
mateřských  škol  a  rodin  s dětmi,  které  zde  spolek  Viadua  ve  spolupráci  s Botanickou
zahradou PřF UP pořádá. 

Informační  leták  informuje  o  biologii  motýlů,  jejich  diverzitě  a  důvodech  jejich
ochrany.  Jsou  zde  také  představeny  základní  principy  tvorby  motýlího  záhonu  na  vlastní
zahradě a může tedy sloužit široké veřejnosti jako návod k jeho realizaci.

V Olomouci dne 27.11.2014
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Příloha

Obrázek 1: Grafický náhled informačního panelu



Obrázek 2 - 5: Grafický náhled informačního letáku
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Obrázek 6: Instalovaný informační panel 
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