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Návštěvníci trojské botanické zahrady získají informace o flóře přes moderní informační systém
Informační systém DINASYS v podobě 87 bytelných dubových sloupků, které jsou ve venkovní expozici
trojské botanické zahrady, má za úkol seznámit návštěvníky především se zajímavými dřevinami. Na
sloupcích jsou z každé strany cedule - jedna v černotisku, druhá v Braillově písmu. Když si zapůjčíte
sluchátko, stává se ze sloupků i zvukový průvodce.
„Návštěvníci si mohou na pokladnách venkovních expozic oproti záloze vyzvednout speciálně upravené sluchátko,
které si nasadí a z krabičky vyjmou konektor. Tím se dotknou desky s Braillovým písmem a poslouchají výklad.
Když má své sluchátko každý člen rodiny, stačí, aby se desky dotýkal pouze jeden z nich. Ostatní stojí buď blízko
něj, nebo se chytnou za ruce a uslyší díky vodivostním vlastnostem lidské kůže to stejné jako ten, který má
konektor přiložený na desce. Stačí se tedy dotknout a naslouchat,“ říká Věra Bidlová, ředitelka Botanické
zahrady Praha.
Moderní informační systém má za úkol zpřístupnit trojskou botanickou zahradu všem návštěvníkům, ať už se
jedná o lidi se speciálními nároky, děti či seniory. „Dubové sloupky jsou nabité informacemi, které nabízí všem
rovnocenný zážitek bez ohledu na jejich případný handicap. A naopak, všechny aktivity také umožňují přiblížit
život s handicapem většinové společnosti,“ vysvětluje Bidlová.
Projekt „Zahrada“, jak jej v trojské botanické zahradě nazývají, je prezentován i na webových stránkách
mezinárodní organizace Botanic gardens Conservation International (BGCI), která sdružuje přes 700 botanických
zahrad z více než 118 zemí světa. „Do projektu patří nejen informační systém, ale také doprovodné aktivity jako
jsou výstavy či ukázky sbírky přírodnin. Kolegové z londýnských Kew Gardens náš projekt chválí. Jsme rádi, že se
z něj stává inspirace pro zájemce z celého světa,“ říká kurátorka z trojské botanické zahrady Jarmila
Skružná, která projekt spolu se svými kolegy vytvořila.
Původně bylo v botanické zahradě 61 dubových sloupků s informačním systémem. Začátkem května tohoto roku
však přibylo dalších 26 kusů. „Díky příspěvku od Nadačního fondu AVAST jsme mohli náš informační systém
obohatit o další sloupky. Velmi nás těší, že jich je v zahradě více a věříme, že to ocení i návštěvníci, a to nejen
čeští, ale i zahraniční. Povídání o flóře je totiž i v anglickém, německém a ruském jazyce,“ popisuje Lenka
Prokopová, vedoucí produkce akcí.
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Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Lucie Herberová
PR referentka
e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz
mobil: 605 234 282
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