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TISKOVÁ ZPRÁVA 

26. dubna 2016  

 

Milan Pešák, senátor a dlouholetý patron projektu Zpřístupnění botanické zahrady návštěvníkům se 

specifickými potřebami, pokřtí výroční zprávu vydanou k dvacátému trvání projektu 

 

Zpřístupnit zahradu všem, tedy i návštěvníkům se speciálními potřebami – to byl nápad, který se zrodil 

před 20 lety v Botanické zahradě Praha s Ivou Vilhumovou, spoluautorkou projektu. Během dvou desetiletí 

se podařilo vybudovat unikátní informační systém, vytvořit sbírku přírodnin a každý rok pořádat výstavu 

pro všechny smysly. Jedná se o dlouhodobý a úspěšný projekt, a proto došlo k vydání výroční zprávy (1996 

– 2015), kterou pokřtí patron projektu Milan Pešák.  

„Spokojený a plný dojmů by měl z botanické zahrady odcházet každý návštěvník. Proto jsme se v roce 1996 

rozhodli věnovat pozornost lidem se specifickými potřebami. Zahrada je částečně bezbariérová, má proškolené 

průvodce pro práci s hendikepovanými návštěvníky a informační systém,“ říká Lenka Prokopová, 

koordinátorka projektu z botanické zahrady v Troji. 

 

Unikátní informační systém a zvukový průvodce – botanická zahrada je otevřenou institucí 

Moderní informační systém vymyslela Jarmila Skružná, kurátorka z trojské botanické zahrady. „Systém má 

podobu 87 dubových sloupků, které jsou ve venkovních expozicích a mají 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 na pokladnách venkovních expozic sluchátko, stává se ze sloupků i zvukový průvodce. Dubové 

sloupky jsou nabité informacemi, které nabízí všem rovnocenný zážitek bez ohledu na jejich případný hendikep. A 

naopak, všechny aktivity také umožňují přiblížit život s hendikepem většinové společnosti.“ 

 

Výstavy pro všechny smysly jsou nejen pro hendikepované  

Rok co rok je téma výstavy nové a atraktivní. Návštěvníci se tak už třeba dozvěděli, co si oblékají rostliny a 

živočichové, loni se výstava jmenovala To je pecka! a zaměřila se na peckovice. „Návštěvníci na exponáty sahají, 

ochutnávají je a čichají k nim. Zkrátka musí zapojit všechny smysly. Výstavy nejsou určené jen lidem se 

specifickými potřebami, ale i běžným návštěvníkům. Ti si u nás mohou půjčit klapky přes oči a výstavu si s nimi 

projít jako nevidomý návštěvník,“ popisuje Prokopová. Během 20let výstavami prošlo přes 30 000 lidí. 
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Letošní výstava pro všechny smysly se jmenuje Nejen chlebem živ je člověk a trvá do 1. května. Zavítat do 

výstavního sálu můžete denně od 9 do 18 hodin, 1. května se otevírací doba prodlouží do 20 hodin. Partnery 

hmatové výstavy jsou Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Elsa 

- středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT v Praze, Zámecká pekárna a Spolek 

archaických nadšenců.

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

Lucie Herberová 

PR Manager a tisková mluvčí 

e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz  

mobil: 605 234 282 
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