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Botanickou zahradou Botanickou zahradou 
ss tabletem vtabletem v ruceruce

ZZaajjíímmaavvoouu sslluužžbbuu ssee ssnnaažžíí nnaabbííddnnoouutt lliiddeemm ssee sslluucchhoovvýýmm ppoossttiižžeenníímm,, kktteeřříí mmaajjíí zzáájjeemm oo ppoozznnáánníí kkrrááss pprraažžsskkéé
bboottaanniicckkéé zzaahhrraaddyy vv TTrroojjii,, ddoobbřříí lliiddéé zzee ssddrruužžeenníí OOrrbbii ppoonntteess aa ddaallššíícchh oorrggaanniizzaaccíí.. JJeejjiicchh ssppoolleeččnnýýmm ccíílleemm jjee
ssnnaahhaa oo zzkkvvaalliittnněěnníí kkoommuunniikkaaccee pprráávvěě ttěěcchhttoo nnaaššiicchh ssppoolluuoobbččaannůů.. NNoovviinnkkoouu jjee kkoommeennttoovvaannáá pprroohhllííddkkaa sskklleenníí--
kkuu FFaattaa MMoorrggaannaa,, ppřřííppaaddnněě ddaallššíícchh ččáássttíí zzaahhrraaddyy.. PPttááttee ssee,, jjaakk zzpprroossttřřeeddkkoovvaatt ooddbboorrnnéé mmlluuvveennéé sslloovvoo nneessllyyššíí--
ccíímm?? JJeeddnnoodduuššee.. PPřřeess mmooddeerrnníí tteecchhnniikkuu –– ttaabblleett..

Ale hezky popořádku. Na samém začátku byla nabídka občanského
sdružení Orbi pontes zúčastnit se v roli zástupce »sedmé velmoci« úplně
první akce tohoto druhu, jakési premiéry. Jeden horký letní den jsme se
všichni setkali u pokladny skleníku Fata Morgana, jenž se díky svému
esovitému půdorysu a originálnímu architektonickému řešení stal evrop-
ským unikátem. Skupina asi deseti neslyšících účastníků byla vybavena
tablety, tedy »příručními« počítači, které poskytly Orbi pontes a firma
Transkript, zajišťující on-line simultánní přepisy mluveného slova. 

KKvvěěttiinnyy,, rryybbkkyy ii mmoottýýllii vv jjeeddnnoomm
Vstupujeme do útrob skleníku. »Dobrý den, vítám vás na prohlídce

Faty Morgany. Náš skleník byl otevřen v červnu 2004. Je rozdělen do
tří částí: část polopouštní, deštný les a unikátní horská expozice. V každé
části je rozdílná teplota a vlhkost,« zahajuje pomaleji, než
jsme zvyklí, průvodkyně ZZuuzzaannaa ŠŠvváábbeennsskkáá.. Svůj odborný
výklad říká do malého mikrofonku, jenž její hlas přenáší
mobilem do sluchátek přepisovatele. Ten sedí »daleko, předa-
leko« - mohli bychom říci takřka pohádkově, ale pohádka to
není. Je to realita. Přepisovatel sedí doma nebo v kanceláři,
zachycuje její řeč, tu rychle přepisuje a text se prostřednictvím
webové aplikace zobrazuje na tabletu. To celé se děje v simul-
tánním režimu a on-line. Po chvíli se ptám »technického
dozoru« akce, JJaannaa ZZeelleennkkyy z Transkriptu, který nás doprová-
zí, jaká je tradice těchto přepisů. Na seminářích, konferencích
mohou probíhat takřka běžně, ale v areálu botanické zahrady,
v pohybu, jsme svědky pilotního projektu, dozvídám se. Loni
se prý chystal on-line simultánní přepis pro neslyšící na jedné
kulturní akci, ale nakonec z něho sešlo. »Přepisovatelé jsou
naši pracovníci, a byli jsme to my, kteří vyvinuli tuto aplika-
ci,« pochlubí se pan Zelenka.

Skupina pokračuje pozvolna polopouštní částí skleníku.
Průvodkyně poutavě vykládá o každé zajímavosti rostlinné
říše a ochotně odpovídá i na dotazy. Tu je agáve americká, tam
tchýnin jazyk, který se využívá k získávání textilních vláken,
aloe, a kuriózní rostlina smrdutka, která když kvete, zapáchá
po zkaženém mase, protože tak láká hlavní opylovače – mou-
chy. Účastníci soustředěně hledí na displeje svých tabletů, ale
zvládají i sledovat průvodkyni, jež musí z pochopitelných důvodů delší
čas setrvat při ukazování na ten či onen zajímavý objekt. Bromelie, kap-
radiny, kalanchoe, a také rostlina zvaná lidožravý strom, protože její
semena svými dlouhými zpětnými háčky zachytávají mnoho živočichů,
dokonce prý i člověka. Co všechno se zde nedozvíme...

Postupujeme do druhé, největší části skleníku, která ukazuje rostlin-
stvo nížinného tropického deštného pralesa. Prohlížíme si nejen rostliny,
např. filodendron, rostlinu s velkými laločnatými listy, kterou roku 1996
přivezl z Jižní Ameriky někdejší ředitel botanické zahrady, ale i ryby
plující ve sladkovodním tropickém jezírku, a také překrásné motýly
odchované na motýlí farmě v Anglii. Všeobecný rozruch vyvolá koka,
a samozřejmě »divácky« vděčné masožravky, zejména láčkovky, které
prý zvládnou slupnout i myš či ještěrku. Jdeme kolem vodopádu, kde si

uvědomím, že neslyšící vlastně nemohou zažít to neopakovatelné kouz-
lo šumící padající vody. To, žel, vyjádřit písmenky nelze...

Účastníci se zájmem sledují výklad i v třetí, chlazené části Faty Mor-
gany. Vždyť i vysokohorská flora má svůj půvab. Zastoupeno je zde rost-
linstvo And, Asie a jižní Afriky a například i vegetace stolových hor.
»Džunglí postupujte se zvýšenou opatrností« - ťukne mě do nosu vtipný
slogan jedné z komerčních pojišťoven, která vyhmátla vhodnost prostře-
dí a rozvěsila i zde svou reklamu.

A protože na terase skleníku zrovinka probíhala malá výstavka, která
vybízela k samostatné prohlídce, vytvořil se nečekaný časový prostor
pro kratičký rozhovor se sympatickou průvodkyní. Dozvídám se, že prů-
vodci trojské botanické zahrady jsou opravdoví odborníci, současní či
bývalí studenti vysokých škol přírodovědeckého směru. Všichni jsou

externími spolupracovníky a je jich deset. »Jaké to je, hovořit skrze
moderní techniku k lidem, kteří nemohou slyšet váš hlas?« ptám se. »Je
to prostě jiné. Musím zkoordinovat více činností najednou. Klasicky
vedu jen výklad, ale tentokrát musím sledovat mikrofon, tablet, stále si
hlídat rychlost mluveného slova. A jestli se můj projev líbí? Na to se
zeptejte spíše účastníků,« řekla s úsměvem paní Zuzana, profesí středo-
školská pedagožka. A líbilo se. Například neslyšící AAnniiccaa DDvvoořřáákkoovváá
z Prahy chválou nešetřila: »Fantastické!«

Přemíra zajímavých údajů a soustředění se na tablety i na průvodky-
ni zároveň unavily některé z nás. Takže pro druhou část exkurze po ven-
kovních expozicích botanické zahrady, jež by si také zasloužily velkou
pozornost, se naše skupina zmenšila jen na hlouček. Dozvěděli jsme se
třeba, jak bohatá na kultivary je zdejší zásobní zahrada. Prošli jsme

kolem kaple sv. Kláry, oblíbeného místa snoubenců,
odkud se přes vinice otevírá krásný výhled na Trojský
zámek a vlastně celé hlavní město. Poskákali po kame-
nech tvořících elegantní cestičku napříč pěstěnou Japon-
skou zahradou. Ostatně, romantických zákoutí v této
botanické zahradě nalezneme až až. Více, než lze zvlád-
nout při jedné návštěvě. Takže někdy příště, říkáme si
všichni na rozloučenou. 

DDoobbrráá vvůůllee ppřřeeddeevvššíímm
Obdobné komentované procházky botanickou zahra-

dou se uskutečnily i v rámci zářijového Týdne komuni-
kace osob se sluchovým postižením. Mediálním partne-
rem Týdne byly i Haló noviny. Bude se zkušenost ze
simultánních přepisů komentovaných prohlídek dále
prohlubovat? Zeptala jsem se ředitelky Orbi pontes
RReennaattyy ŠŠkkooppkkoovvéé:: »Určitě. Lidé se sluchovým postiže-
ním mají o on-line služby zájem . Možná se nám poda-
ří zajistit občasné komentované prohlídky pražského
Národního muzea. Někteří by měli zájem i o komento-
vané procházky starou Prahou. Ověřili jsme si, že to
technicky funguje, jde jen o dobrou vůli,« vysvětlila
našemu listu. MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

FFOOTTOO –– aauuttoorrkkaa
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