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Knížka věnující se historii nemůže být nikdy úplná, naprosto objektivní anebo bez jakéhokoli opomenutí… Ani tato není výjimkou. Už jenom proto, že vzpomínky žijících pamětníků, dostupná fotodokumentace i jakékoli jiné zdroje informací směrem proti proudu času slábnou, až vysychají. Cílem ale nebylo
vyčerpávajícím způsobem popsat astronomické dějiny moravské metropole. Spíše zachytit její odlesky.
Snad se to alespoň trochu povedlo. Laskavý čtenář nechť promine všechny chyby na kráse. V příštím
vydání se je pokusíme napravit. Aby je mohly nahradit nové…

Věnováno všem, kteří se zasloužili o Hvězdárnu a planetárium Brno.
Milionům návštěvníků.
Tisícovkám spolupracovníků.
Stovkám zaměstnanců.
Ti všichni kráčeli ke hvězdám.
Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Začalo to velkým třeskem.
Kdy jindy, že?
Tato událost nastavila základní parametry našeho vesmíru, vše ostatní
se již rozběhlo samo, jako po drátkách… Uplynulo 13 miliard a 800
milionů roků a začaly se psát i dějiny brněnské astronomie.

Přiznejme si, že v porovnání s Prahou, či jinými evropskými centry se
lidé vzdělaní v přírodních vědách v minulých staletích vyhýbali jak Brnu,
tak celé Moravě. „Královská věda“ v jihomoravské metropoli tudíž
nepřesáhla provincionální význam, rozhodně však nebyla zcela neznáma
a s trochou štěstí najdeme její dávné stopy v ulicích města dodnes.
Kdo a kdy se v Brně poprvé podíval na hvězdy, samozřejmě nezjistíme.
Archeologické vykopávky a historické studie ale naznačují, že naši předci
orientovali některé stavby s ohledem na výjimečné astronomické směry
– například západy či východy Slunce během slunovratů a rovnodenností.
Žádná taková pozorovatelna sice nebyla přímo na území města
identifikována, je však pravděpodobné, že ji smazaly stavební aktivity
minulých staletí.
Stačí se však projít po náměstí Míru na úpatí Kraví hory a hned
se ocitneme v místech lovecké osady staré 30 tisíc let. Kolem
poloviny 5. tisíciletí před naším letopočtem zde zase pobývali lidé
vyrábějící malovanou keramiku – rozházené střepy byly odkryty
při archeologickém průzkumu jak na náměstí Míru, tak i v přilehlé
Havlíčkově ulici.

Poskočme blíže k přítomnosti.
Škoda, že už pravděpodobně nezjistíme, zda si Brňané 7. června 1415
užívali pěkné počasí. Každopádně tento den proběhlo úplné zatmění
Slunce, které bylo shodou náhod viditelné z řady tehdejších i budoucích
evropských metropolí – od Lisabonu, přes Madrid, Prahu, Moskvu až
po Tokio. V Kostnici dokonce narušilo přípravy na druhé stání Jana Husa
před koncilem.

Potom sedmého dne měsíce června [1415], který byl v pátek
po svatém Bonifácovi, o jedenácté hodině nastalo úplné zatmění
Slunce, takže se nemohly sloužiti mše bez světel. Stalo se to
na znamení, že se slunce spravedlnosti, Kristus, zatmělo v srdcích
mnohých prelátů, kteří dychtili po tom, aby koncil mistra Jana Husa
co nejdříve poslal na smrt.
Vavřinec z Březové

Konkrétně v Brně výjimečný úkaz vyvrcholil po sedmé hodině ranní,
kdy měsíční kotouč zakryl sluneční disk na 180 sekund, po které byly
na setmělé obloze patrné planety Venuše a Mars obklopené hvězdami ze
souhvězdí Býka či Vozky.
Město sice leží v poměrně klidné části střední Evropy, ale čas od času
i sem dorazí projevy vzdálenějších zemětřesení, nejčastěji z Rakouska.
Jedna z prvních písemných zpráv pochází ze Zbraslavské kroniky.

Roku 1328, v den svatého Dominika, když jsem byl v Brně, zažil
jsem tam v první hodinu denní veliké zemětřesení a bylo to v deštivé
době. Předcházelo totiž před těmi lijáky a zemětřesením neobyčejné
horko a sucho, škodlivé všem rostlinám.
Opat Petr Žitavský

Unikátní pohled na nebe se naskytl v podvečer 16. března 1485. Opět
totiž nastalo úplné zatmění Slunce. Tentokráte však hranice oblasti,
odkud bylo/nebylo viditelné úplné zatmění Slunce, procházela napříč
Brnem, například po dnešní ulici Joštova! Tedy v místech, kde se tehdy
nacházely hrady a příkopy chránící středověké město.
Pokud bychom se nacházeli v pevnosti na Špilberku či na Dolním trhu
(dnešní náměstí Svobody), zahlédli bychom úplné zatmění na 17 sekund.
Avšak při pohledu z vrcholku Chuebergu (tj. Kraví hory) přeci jenom
kousek slunečního disku zpoza měsíčního kotouče vykukoval, takže
odtud středověcí pasáčci krav a správci vinohradů viděli pouze zatmění
částečné.
Od té doby se až dodnes stejné představení v moravské metropoli
nezopakovalo, nejbližší úplné zatmění Slunce bude pozorovatelné až
21. července roku 2726. Tedy… pokud bude pěkné počasí.

Od 15. století se mohli místní hvězdáři vydat také směrem na Petrov.
Tento kamenný ostroh s krásným výhledem směrem na jih byl
duchovním centrem, které kolem soustředilo nejrůznější vzdělance.
Namísto dnešní katedrály zde byla skromnější bazilika, avšak už v roce
1497 se stal zdejším prelátem Augustin Olomoucký (1467–1513),
humanista, církevní hodnostář a královský písař, který se v obsáhlém
díle věnoval užitečnosti básnictví, vhodném stylu psaných dopisů,
polemice s Jednotou bratrskou a také astrologii.
Ve středověku totiž neexistovala žádná hranice mezi astronomií,
astrologií a dokonce ani meteorologií. Sestavování horoskopů, v nichž
roli hrály nejen hvězdy a planety, ale také meteory, komety, polární záře,
halové jevy i mimořádné výkyvy počasí, bylo každodenním chlebem, ba
přímo povinností všech významnějších učenců. S vynálezem knihtisku
se pak vydávaly nejrůznější kalendáře, v nichž se uváděly nejen běžné
chronologické údaje, ale také astrologické předpovědi šťastných

i nešťastných dní, přehledy období pro pouštění žilou apod. Pro obrovský
zájem se tato dílka často překládala z cizích jazyků a sepisovali je
i básníci, šarlatáni či sami tiskaři.
Augustin Olomoucký absolvoval vysokoškolské studium na univerzitě
v Krakově, která kladla důraz na filozofii, teologii, matematiku
a astronomii. Angažoval se v reedici Alfonsinských tabulek s polohami
planet, v roce 1495 v italských Benátkách vydal modernější soupis
Tabulae coelestium motuum… od Giovanni Blanchiniho. Konkrétně
v Brně ale příliš dlouho nepobýval – v roce 1498 se stal proboštem
kapituly v Olomouci, na sklonku života se vzdal duchovních hodností
a věnoval se pouze sběratelství.
Ve stejné době a na stejném místě se v Brně objevil zemský komoří
Ladislav z Boskovic (1455–1520), probošt katedrály, ale též velký
cestovatel (navštívil jak Afriku, tak Asii). Po smrti staršího bratra
Jaroslava z Boskovic v roce 1485 se ale vzdal duchovních hodností
a věnoval se správě velmi rozsáhlého rodového majetku. V roce 1486
koupil Moravskou Třebovou, k níž později připojil Židlochovice, Letovice
či Litovel, takže ve výsledku ovládal území od pramenů Moravy až
ke Svratce. Právě v Moravské Třebové založil přírodopisné muzeum,
prý jediný ústav svého druhu v zemích českých, a také knihovnu, která
měla věhlas za hranicemi českého království. Osvícení přitom byli i jeho
potomci – na střední Moravě podporovali rozvoj vzdělanosti, v Brně
a Olomouci založili školy s výukou gramatiky a logiky.

Na počátku 16. století začala astronomie hrát čím dál tím významnější
roli při mapování státu a... počítání daní. Velmi obtížný úkol byl řešitelný
s pomocí hvězd. Pólovou výšku Brna (tj. zeměpisnou šířku) odhadnutou
na 49 stupňů a 8 minut jako první stanovil Cyprián Karásek Lvovický ze
Lvovic (1514–1574 ). I když pracoval pouze s úhloměrem a vlastníma
očima, spletl se nepatrně.
Lvovický ze Lvovic byl přitom považován za výjimečného matematika,
zabýval se teorií pohybu těles Sluneční soustavy, sestavil hojně
citované tabulky poloh planet, neváhal předpovědět císaři Maxmiliánovi
II. celosvětovou vládu, stejně jako následný konec světa v roce 1584
a praktikoval astrometeorologii – z postavení hvězd se pokoušel
předpovídat počasí. Podobné prognózy šířené společností tehdy
popisovaly jak úrodu, tak neúrodu, takže ve výsledku měnily ceny
potravin a hýbaly ekonomikou celého státu.

Saturn jako signifikátor charakteru
Silný a v dobrém postavení tvoří hodnostáře rozvážné, dosti
přísné, mlčenlivé, hluboké myslitele, osamělce a samotáře,
vytrvalé pracovníky, sobce, lakotníky a spořivce, žárlivce. Slabý
a v nepříznivém postavení tvoří sprosté povahy, špinavce, lidi
nízkého smýšlení, kverulanty, nedbalce, zbabělce, smutné

samotáře, závistníky, tvrdohlavce, zlostníky, lidi škodolibé, zlostné,
neúspěšné, pověrčivé, nevzdělané, zlomyslné, škodící svým
přátelům a příbuzným.

Jupiter jako signifikátor charakteru
Silný a v dobrém postavení tvoří čestné, náboženské, spravedlivé,
dobrotivé, ušlechtilé lidi, vedoucí osobnosti, výtečníky, takové
jimž záleží na velikých věcech, moudré hodnostáře, chytré a sebe
milující, upřímnou a otevřenou povahu. Je-li slabý a v nešťastném
postavení tvoří sice také nahoře naznačené vlastnosti, ale jen slabě
vystupující, zakryté přetvářkou, pýchou, pověrou, bázní, nedbalce
a marnotratníky, neupřímné a licoměrné.

Mars jako signifikátor charakteru
Je-li silný a stojí-li příznivě tvoří ušlechtilé, udatné, nadšené,
hněvivé a pevné lidi, kteří rychle jednají, před nebezpečím
neustupují, kteří dovedou vésti jiné, pomstychtivé, nemohoucí snésti
nespravedlnost a porobu. Je-li slabý a v nepříznivém postavení tvoří
lidi ukrutné, hádavé, panovačné, divoké, nerozvážné a horkokrevné,
jimž není nic sváto, marnotratníky, krvežíznivce, mluvky, takové,
kteří jiné k činům povzbuzují, sami však zbaběle zůstávají v pozadí,
lupiče atd.

Venuše jako signifikátor charakteru
Silná a v dobrém postavení tvoří lidi šťastné, veselé, krásné,
půvabné, přívětivé, dobrotivé, dobročinné, milosrdné, se sklony
k zábavám, tanci, přepychu a okrašlování, jemné a elegantní.
Slabá a v nešťastném postavení tvoří bázlivce, záletníky, požitkáře,
žárlivce, nedbalé o svou pověst, ba až vykřičené.

Merkur jako signifikátor charakteru
Silný a v dobrém postavení tvoří lidi, kteří se vyznamenávají ostrostí
svého rozumu, kteří se horlivě věnují vědám a mají k nim nadání,
lidi obratné, opatrné, dobrého kombinačního talentu, šťastné
v podnikání, básníky, měřiče, matematiky, takové, kteří se snadno
a mnoho učí, dobré řečníky. Slabý a v neblahém postavení tvoří lidi
zlomyslné, nestálé, nevěrné, lháře, zvláště stojí-li s Dračím ohonem
v podstatné hodnosti škůdce, lidi, kteří falešně něco předstírají,
kteří tajně zamýšlejí podvod, nebo vymýšlejí nebezpečné plány, lidi
vykřičené, padělatele závětí, osoby žvanivé, dotěrné, halucinované.
Cyprian Karásek Lvovický ze Lvovic

Význam kvalitních map – klíčových například pro vojenská tažení –
názorně potvrdila druhá polovina 16. století, kdy se naše končiny ocitly
v ohrožení Osmanskou říší. V roce 1569 sestavil Pavel Fabricius (1519–
1589) – císařský matematik, astronom a osobní lékař Maxmiliána II.,
první samostatnou mapu Moravy s čtyřmi stovkami měst, městeček,
hradů a klášterů.
Dílo bylo věnováno moravským šlechticům, díky jejichž připomínkám
byla vzápětí vydána menší rukopisná kopie. Pavel Fabricius se také stal
autorem pojednání o jasné kometě sledované v roce 1556 v souhvězdích
Panny a Pastýře, stejně jako o „nové hvězdě“ z roku 1572 v souhvězdí
Kasiopeji. Významně se podílel i na renovaci olomouckého orloje,
zničeného – o několik století později – za druhé světové války.
V roce 1582 měl být v celém křesťanském světě zaveden nový
gregoriánský kalendář, který napravoval nedostatky předchozího
systému počítání času podle kalendáře juliánského. Papež Řehoř XIII.
nařídil přeskočit deset dní tak, aby po čtvrtku 4. října 1582 následoval
pátek 15. října 1582. Stejným výnosem bylo upraveno budoucí používání
přestupných roků.
Jak se dalo očekávat, reforma se setkala se značným odporem, větším
vzpourám nakonec zabránila pouze hrozba, že ten, kdo změnu nepřijme,
bude vyobcován z církve. Přesto všechno byl nový kalendář v roce
1582 přijat málokterou zemí. V Čechách k tomu došlo až z 6. ledna
na 17. ledna 1584, na Moravě o deset měsíců později, takže se v roce
1584 slavily Velikonoce v Praze o čtyři týdny dříve než v Brně. Důvod
k moravskému odporu přijetí reformy kalendáře byl především politický
– Rudolf II. ji totiž s předstihem neprojednal s místní šlechtou, která
pak nařízení vnímala jako porušení starobylých práv a zvyklostí. I když
si císař nakonec prosadil svou, vyžádal si moravský sněm v červenci
1584 posudek od Tadeáše Hájka z Hájku (1525–1600), jednoho
z nejvýznamnějších středověkých přírodovědců českého původu.
V úvodu pojednání O reformací kalendáře dobré zdání pana doktora
Thadyáše Hájka z Hájku odeslané do sněmu Jeho Milostem pánům
Moravanům se především vysvětluje, že počítání času je otázkou
vzájemné dohody mezi lidmi a že po přeskočení deseti dnů ke žádné
krádeži nedojde. Dále je rozebírána historie Velikonoc, možnost ještě
lepší reformy či podcenění dialogu papeže s panovníky některých velkých
národů. Ve výsledku se ale Hájek z Hájku vyslovuje kladně, doporučuje
změnu přijmout i na Moravě a tisknout všechny další kalendáře podle
nového způsobu.

Nepochybuji, že reformací a vyhlášením nového kalendáře skrze
bulli římského biskupa Gregoria XIII. a přísné jeho o témž kalendáři
poručení, aby ode všech všudy pod urovnáním hněvu Pána Boha
všemohoucího a svatých apoštolů Petra a Pavla přijat a držán byl,
mnohým lidem a téměř všem rozličná myšlení na soud přineslo
a přináší, proč by tak veliká a nikdy prvé neslýchaná proměna
kalendáře státi se měla; a z jakých příčin deset dní z měsíce října

od čtvrtého dne až do patnáctého téhož měsíce se vynímalo
a vyvrhovalo. Jakož pak … na vlastní uši nemálo toho sem slyšel,
kam uplynul, kam se podívá ten všecken čas desíti dní, anobrž kam
sme i my se toho času poděli, zdali sme živi čili mrtvi, čili někam
vtrženi do přednebí neb do předpeklí aneb do třetího nebe, jako
svatý Pavel a po těch desíti dnech světu zase vráceni? Nebo sami
se dobře cítíme a dobrou vědomost i zdravou paměť máme, že
sme v těch desíti dnech od papeže vyvržených a za nic položených
na světě živi byli, vespolek se znali, při nás žádného změnění a mysli
vytržení (leč snad ke zlému) se nestalo. I kterakž k té reformací
a tomu desíti dnův za nic položení místo dáti můžeme? A co vskutku
a v pravdě jest a bylo, praviti, že není a nebylo, tj. z nerozumných
blázny činiti, Bohu a pravdě odporovati a jej potupovati. Z těch příčin
takových lidé všickni jednak se té reformaci diví, jednak se smějí,
jednak papeži utrhají, jej pomlouvají, jakoby nové nesvornosti
v církvi příčinou býti chtěl a již byl. Někteří pak té reformací
zjevně odpírají, krom těch samých, kteříž těch pohrůžek a hřímání
papežského se strachují.
…
Tohoto pak přitom dokládám, čím dále nepřijmeme té reformací,
tím více v nesrozumění, v zmatcích a v spletcích s jinými národy
staneme, my starého, oni nového kalendáře požívajíce, svátky
a slavnosti církevní rozdílných, jakž dotčeno, časův světíce.
Papež jistě od toho, což jednou nařídil a jakž v bulli své dokládá
s dovolením Jeho Milosti Císařské a některých křesťanských knížat,
nijakž neupustí a jinou reformací neoblíbí a nepřijme, leč by základ
grundfest Římské církve, že ona nebloudí, vyvrátiti aneb zviklati
chtěl, než od těch cyklův bez újmy svého důstojenství snadno bude
moci upustiti a touž reformací na tabulích astronomských založiti.
Protož za dobrou věc a užitečnou býti uznávám, aby z společného
snešení což nejdříve dotčený kalendář od nás přijat a vyhlášen
byl, a zápověď se stala, aby více žádných minucí a kalendářův
mimo tento reformovaný a od země přijatý vydáváno a do země
uvozováno nebylo. A ihned všemu nesrozumění konec bude. Nebo
lidé všickni, jakž jim minucí ukazovati bude, tak se řídíti budou.
A jelikož na onen čas po obnovení zřízení zemského zápovědí
nařízeno, na stará zřízení aby žádný více se nepotahoval, a nyní při
ujití nových práv městských tolikéž nařízeno, aby se každý potomně
novými právy řídil a spravoval, tak také při novém kalendáři takovou
zápovědí všecko napraveno a spraveno bude. Pakliť takového
nařízení se nestane, a jiné nového, jiní starého kalendáře požívati
budou, toť bez znamenitých zmatkův, spletkův, škod, outrat, nevolí,
nesnází a různic nikoli nebude.
Tadeáš Hájek z Hájku

Tadeáš Hájek z Hájku se nezabýval pouze teoretickou astronomií,
ale také studoval komety – například výjimečně jasné vlasatice

v roce 1556 a 1577. Ten nejvýznamnější objev se mu podařil v roce
1572, kdy v souhvězdí Kasiopeji zasvítila „nová hvězda“. Na základě
vlastních měření zjistil, že se nachází až za drahou Měsíce, takže nejde
o atmosférický úkaz, mezi něž se tehdy řadily všechny podobné jevy.
Výrazně tak naboural zažitou představu o neměnnosti hvězdného nebe
a spolu s několika málo dalšími astronomy zahájil skutečnou revoluci
ve středověké astronomii. Dnes víme, že v Kasiopeji tehdy vzplanula
supernova – bílý trpaslík ve vzdálenosti zhruba 7 a půl tisíce světelných
let, na kterého přetékal vodíkový plyn ze sousední hvězdy, až došlo
k jeho explozi.
Nový kalendář byl na Moravě zaveden přechodem ze soboty 4. října
na neděli 15. října 1584, tedy dva roky po vydání papežského dekretu.
Sněmovnímu rozhodnutí se podřídila všechna královská města, včetně
Brna, avšak třeba znojemští k reformě přistoupili teprve koncem
listopadu a na žerotínském panství v Židlochovicích z náboženských
důvodů odolávali až do roku 1612!
Faktické prosazení reformy v běžném životě pak trvalo ještě déle – oba
dva druhy kalendářů se souběžně používaly do počátku 19. století. Jako
poslední se juliánského počítání času zřeklo v roce 1923 Řecko.
Na podporu reformy vznikl v roce 1587 rukopis Pravidlo neb správy
strany nového kalendáře léta 1584 v Čechách a v Moravě 1585 přijatého.
V přístupné a srozumitelné podobě bylo určeno „nejsprostšímu“ lidu, což
ostatně dokazuje i úvodní báseň.

Kolik hlav a v těch rozličných důmyslův
tolik o kalendáři vzniklo úmyslův.
Když zde před dvěma lety napraven,
vynětím dnův deseti nový spraven.
Těchto, že rok o těch dnuov deset skrácen,
oněchž, že den Páně v středu obrácen,
protějších, že časové jím změněni,
jiných jinačejší bylo souzení.
Což tím jde, že reformací stihnouti
jim nelze, ni rozumem obsáhnouti.
Těm všem, (ač ještě v těchto smyslech vězejí)
i těm, jenž tomu rozuměti chtějí,
zvlášť lidem prostým, brž i hospodářům,
rolí, vinic, zahrad i louk šafářům,
napřed se předpokládá pravidlo toto
z smyslův hvězdářův tak sebrané proto:
aby té proměně každý rozuměl
a kalendářem se říditi uměl.
Dobrý v dobré správu přečta obrátí,
tak vděčnost, jíž povinen byl, navrátí.
Jakub Cikan Čáslavský

V podvečer 15. září 1590 proběhlo zemětřesení, které silně poškodilo
vídeňské kostely i stavby. V Brně to odnesly popraskané omítky,
poškozené komíny i střechy, dokonce začaly zvonit zvony u sv. Jakuba.
V Brně též všechno se pohybovalo a zkázou hrozilo. V domě radním
stolové, jakoby naschvál je po světnici táhl, skákali a třeštili. Mnozí ven
z města utíkali, zapsal pro nás neznámý kronikář. Událost dala dokonce
podnět ke vzniku prvních moravských novin. Jednostránkový tisk
s barevným dřevorytem znázorňujícím poničenou Vídeň a popisem škod
– Prawdiwe Nowinny o Znamenitem a Strassliwem Země trzesený – byl
vydán na konci roku 1590 v Olomouci.

Pro rozvoj astronomie v následujících stoletích byl klíčový příchod
Jezuitů do českých zemí ve druhé polovině 16. století a také
apokalyptický průběh třicetileté války i následných morových epidemií,
jež způsobily obrovské ztráty na životech (počet obyvatel klesl až o jednu
třetinu), hospodářské škody, změnu mocenského rozložení sil i rozvrat
morálních hodnot.
Všeobecná stagnace se samozřejmě projevila i ve vědě, která se
přiklonila k teoretickým studiím nevalné úrovně pouze s povolenými
závěry. Badatelé zůstávali v zajetí aristotelovských dogmat, smyslem
nebylo hledání, nýbrž potvrzování již existujících představ. Významné
objevy související s vynálezem dalekohledu tak astronomii dostaly
do nelehké situace.
Současně ale Jezuité vtiskli českému školství do té doby nebývalý řád.
Už v srpnu 1578 se v bývalém klášteru dominikánek poblíž kostela
svatého Jakuba podařilo otevřít první jezuitské gymnázium. Zájem o něj
byl tak velký, že se v roce 1590 začala stavět nová školní budova, která
později přerostla v celý komplex staveb s kostelem Nanebevstoupení
Panny Marie (dodnes se dochovala brána v Mozartově ulici).
Právě do těchto školních lavic zasedl Karel Slavíček (1678–1735), rodák
z Jimramova u Nového Města na Moravě. Jednalo se o nadaného žáka
– po šestiletých studiích vstoupil do jezuitského řádu, aby se následně
v Praze a Olomouci vypracoval na výborného teologa, matematika,
astronoma a hudebníka. V roce 1714 se opět vrátil do Brna, tentokrát
jako asistent Jakuba Kresy (1648–1715), jednoho z nejvýznamnějších
českých matematiků druhé poloviny 17. století, kterému pomáhal při
úpravě spisů do tisku. Mimochodem i Kresa studoval na jezuitském
gymnáziu v Brně, v dalším životě se zabýval aritmetikou, algebrou
a trigonometrií, známý byl díky srozumitelným přednáškám a posmrtně
i dílem Analysis speciosa trigonometriae sphericae…
Nejzajímavější životní epizoda Karla Slavíčka začala v létě 1715, kdy
vyrazil na misijní cestu do Číny. Na dvoře tamních mandžuských císařů
dynastie Čching pak působil až do své smrti v roce 1735. Díky bohaté
korespondenci poskytl řadu cenných informací o podobě čínské vědy,
především matematiky a astronomie, sestavil první přesnější plán
hlavního města a stal se také autorem pojednání o čínské hudbě.

Dne 8. [května 1716] večer o deváté hodině po východu měsíce se
za vlhkého počasí zjevila na západě měsíční duha, jež se hodně
podobá duze sluneční (až na to, že její barvy nejsou tak živé).
…
Dne 16. se však prudká vichřice zvedla znovu a tak zesílila, že dne
18. v oktáv Božího těla se loď octla hned časně z rána v krajním
nebezpečí. Měli jsme v zádech zuřivý vítr a vlny jako hory, takže
se nám rozbily okenní tabule zadní ohrady, jíž pak pronikly vlny
s velkým hukotem, zaplavily celou loď a velmi poškodily naše
věci. Brzy potom byla loď vysokými vlnami zepředu i zezadu tak
napadána, že bychom byli téměř bývali ve vlnách pohřbeni. Mnoho
kusů ozdob ploché zádi a zadní galerie bylo zuráženo. Vlny stoupaly
tak vysoko, že jsem musel, chtěje dohlédnout jejich vrcholu,
nahnout hlavu daleko dozadu a tvář zvednout takřka vodorovně.
…
Dne 20. večer o půl osmé spadla z mraků ohnivá koule jako nějaká
velká hvězda, která svým světlem jako mohutný blesk ozařovala
mraky. Takové ohňové divy jsem potom viděl i v Kantonu.
Karel Slavíček

V jezuitském klášteře najdeme i další astronomickou stopu. V roce 1713
zde nejspíš zemřel Jan Hancke (1644 –1713), který se coby profesor
matematiky a teologie na pražské a olomoucké univerzitě zabýval
výpočty zatmění Slunce i Měsíce a s tím související konstrukcí slunečních
hodin. Je autorem několika publikací o matematice, jíž přisuzoval
božský původ. V disertační práci Theses mathematicae… uvádí, že
vedle čísel 6, 28, 496, 8128 je dalším dokonalým číslem 33 550 336 (tj.
je součtem všech svých kladných celočíselných dělitelů kromě sebe
samého).
Mezi významné jezuity patří i Christian Mayer (1719-1783), rodák
z nedalekých Modřic. Jako profesor matematiky a fyziky na univerzitě
v Heidelbergu založil několik observatoří a byl součástí expedice
do Sankt Petěrburgu za pozorováním vzácného přechodu Venuše přes
sluneční kotouč v roce 1769. Průkopnickým se stal jeho soupis osmi
desítek dvojhvězd vydaný v roce 1781. Spolu s kolegou Johannem
Metzgerem přitom správně usoudil, že tyto objekty nemohou být pouze
výsledkem náhody, nýbrž se jedná o skutečné systémy dvou a více hvězd
pohybujících se kolem společného těžiště. Což byl jeden z prvních, velmi
významných objevů na poli stelární astronomie.
Počátkem 18. století vznikla v Brně první skutečně hmatatelná
astronomická památka – objevíme ji na prvním nádvoří Nové radnice
(dříve též Stavovského či Zemského domu), kde nyní sídlí magistrát
města Brna. Komplex, který byl současně klášterem i budovou pro
potřeby zemské správy, v roce 1728 ozdobil Ferdinand Čádecký
z Chotěšova trojicí slunečních hodin. Ty na stěně obrácené k jihu ukazují

čas v rozmezí od osmé hodiny ranní do čtvrté hodiny odpolední. Navíc je
doplňují dva latinské nápisy Nebem podpírána opírajíc se o zem vytrvám
a Zde očekává moravské stavy šťastná hodina. Při bližším pohledu
je přitom patrné, že obsahují i chronogram – zvýrazněná písmena
latinských nápisů představují římská čísla, jejichž číselný součet udává
datum 1728.
Na zdi obrácené východním směrem jsou nakresleny dva sluneční
kalendáře. U levého se příslušný údaj odečítá podle konce stínu
ukazatele: číslovky 8 až 4 na levé vnější stuze udávají hodinu západu
Slunce, číslovky VIII a XVI na levé vnitřní stuze délku tmavé noci, číslovky
XVI až VIII na pravé vnitřní stuze délku světlého dne a číslovky 4 až 8
na pravé vnější stuze hodinu východu Slunce. Pohybuje-li se například
konec stínu během dne po spodní hyperbole, je letní slunovrat, světlý
den trvá XVI hodin, tmavá noc VIII hodin, Slunce vychází ve 4 hodiny
ráno a zapadá v 8 hodin večer. Sousedící kalendář na pravé straně má
nakresleny křivky odpovídající vstupům Slunce do jednotlivých znamení
zvěrokruhu vyznačených na spodním a pravém okraji kresby.
Z dochovaných dokumentů je také známo, že Ferdinand Čádecký byl
nejen řeholníkem kláštera premonstrátů v Zábrdovicích (dnes vojenská
nemocnice), ale ve své době známým matematikem a astronomem.
Existují přitom významné indicie, že se stal jedním z prvních obyvatel
Brna, který se na nebe díval dalekohledem. Zachovalo se totiž
několik optických přístrojů s jeho vyrytým jménem (např. v Národním
technickém muzeu v Praze).

Roku 1715 nezávisle změřil zeměpisnou šířku Brna a v období
1711–1736, resp. 1738–1747 sestavoval velmi populární kalendář Neuer
Brünner Titular Calender…, na jehož tisk měla privilegium pro moravské
markrabství rodinná tiskárna Jana F. Svobody. Velmi výhodnou
císařskou licenci ostatně tiskaři nezapomínali uvést přímo na titulní
stránce. Publikace v sobě spojovala kalendářní, astronomické, praktické
i vzdělávací funkce. Uvedeny zde byly názvy měsíců v latině, němčině,
délky dne a noci, znamení zvěrokruhu, astrologické rady týkající se
jídelníčku, zemědělských i domácích prací, předpovědi počasí i hrozeb,
popisy lékařských zásahů (např. pouštění žilou, baňkování), pranostiky,
svátky, důležitá nařízení, významné události v uplynulém roce a seznam
důležitých úředníků.

Únor
Chladu, zvěřiny a ryb se vyvaruj,
pij víno, jez koření, tím krev svou osvěžuj,
pouštěj žilou a pročisti klystýrem,
ať se tě horečka ani nedotkne.

Březen

Noviny Brünner Zeitung z roku 1768 v několika březnových číslech
komentují silné zemětřesení s ohniskem u rakouského města Wiener
Neustadt: V Brně pozorováno 27. února 1768 po ¾ na 3. hodinu ranní.
Udály se v době dvou minut tři tak prudké otřesy, že domy velmi silně se
zachvěly a lidé z nejpevnějšího spánku se budili. Na některých místech,
kde otřesy byly nejprudší, počaly hodiny silně bíti, klece spadly se stěn,
nábytkem mocně otřeseno. Z osad až na 4 míle vzdálených došly též
zprávy o prudkých otřesech.

V březnu si hlavu pořádně pročisti,
vše zlé vyžeň v parní lázni,
jez jemné pokrmy a v teple se drž,
vyvaruj se vína a milování,
jinak zestárneš.

Duben
Rozvoj průmyslového Brna doprovázel od konce 18. století také
probouzející se zájem o přírodní vědy. Stále movitější měšťané se ale
nespokojili pouze se zakládáním zájmových spolků, ale rozvíjeli osvětu
a dokonce systematickou odbornou práci. Například se zachovaly zprávy
o Josephu Wussinovi (1753–1813), který se spolu s dcerou Filipinou
věnoval astronomii a který roku 1798 určil magnetickou deklinaci
Brna na 17 stupňů a 15 minut (rozdíl mezi směrem k zeměpisnému
a magnetickému severnímu pólu Země). Známé byly také jeho
kartografické práce a mineralogické studie, ve své době jej však
proslavila především stavba silnic na území celé Moravy. Mimo jiné
realizoval cesty z Brna směrem na Křtiny, Obřany a Bílovice.

Všechno zdravě a mocně kvete,
je potřeba léčiv, jinak zestárneš,
hleny a špatné vlhkosti ze sebe vyžeň,
a v parní lázni i hlavu pročisti.

Květen
Ve společnosti, zpěv a cimbálová hra,
koření, víno, medovina a dobrá zábava,
od srdce, jater a hlavy pusť krev,
koupej se, žena je ti dovolena.
Ferdinand Čádecký

Za dalším astronomickým milníkem musíme na kole nebo městskou
hromadnou dopravou cestovat do Soběšic k montované rozhledně
na vrcholu nevýrazného kopce Ostrá horka či též Strom (405 m n. m.).
Na příkaz císařovny Marie Terezie totiž ve druhé polovině 18. století
prováděl ředitel vídeňské hvězdárny Joseph Xaver Liesganig (1719–
1799) měření zpřesňující tvar a rozměry Země na základně dlouhé 320
kilometrů.
Kartografické práce, které byly považovány za důkaz vědecké
i ekonomické vyspělosti státu, se realizovaly pomocí měření trojúhelníků
mezi 22 vrcholy rozmístěnými od Soběšic, přes komín brněnského
Špilberku, kapli sv. Perigrina v Ořechově a kapli sv. Antonína v Újezdu
u Brna, dál do Vídně, Štýrského Hradce až po kostel v chorvatském
Varaždinu.
Výsledkem bylo určení délky 1 obloukového stupně na poledníku u Vídně
– v dnešních mírách 111 300 metrů. Jako počáteční bod si Joseph
Liesganig v roce 1759 vybral věž kaple svatého Kříže na již zmíněném
vrcholu kopce Ostrá horka. Z půdy nedaleké panské krčmy v Soběšicích
pak prováděl nezbytná astronomická měření, díky nimž vypočítal
zeměpisnou polohu základního stanoviště. Kaple však byla během
josefínských reforem zbořena a dnes ono památeční místo připomíná
pouze žulový obelisk.

Ještě zajímavější dílo po sobě zanechal penzionovaný setník Ferdinand
Knittelmayer (1750–1814), jenž si v letech 1799 až 1812 zřídil ve věži
zrušeného dominikánského kláštera malou observatoř. Kdybychom ji
dnes hledali, pak se musíme vydat do podkroví sněmovního sálu Nové
radnice, v němž se schází zastupitelstvo města Brna.
Ferdinand Knittelmayer se věnoval především pozorováním počasí
– tlaku a teploty vzduchu, směru a síly větru, charakteristice oblaků
a počtu srážkových dnů. Celkem pořídil 25 tisíc záznamů tvořící nejstarší
dlouhodobou homogenní řadu meteorologických měření z území
moravské metropole. Ověřoval také (nesprávnou) teorii o souvislosti
měsíčních fází s počasím a dochovaly se i poznámky o sledování jasné
komety, která ke zděšení Brňanů koncem léta 1811 zářila na večerní
obloze.
Tato vlasatice byla bez dalekohledu patrná více než půl roku, na podzim
se dokonce ozdobila chvostem o délce 25 stupňů a v jasnosti ji až
na sklonku 20. století překonala kometa Hale-Bopp. Samozřejmě, že její
průlet doprovázely nejrůznější zvěsti: byla spojována s Napoleonovým
tažením do Ruska a měla na svědomí všeobecné zdražení vína, jelikož
prý se při průletu tak nápadných komet rodí výjimečně kvalitní hrozny.

Hlavní město Moravy se nachází na severním a východním svahu
dvou pahorků, Petrova a Špilberku, blízko úpatí vrchoviny, která
začíná na severozápadním okraji města a posléze se rozšiřuje
v rozlehlý masiv, obklopující město ze severozápadu, severu
a severovýchodu a na jejichž vrcholcích, nacházejících poblíže města
se občas vyskytují vinice, ačkoliv jako typický porost jinak převažují

husté lesy. Údolí v západní části této vrchoviny směřují převážně
směrem ze severozápadu na jihovýchod a svojí polohou výrazně
ovlivňují směr a působení atmosférických proudů. Údolí východního
cípu směřují od východu na sever, proto zde jen zřídka vanou
východní a severovýchodní větry. V první skupině údolí pramení
Svratka, skromný vodní tok, který směřuje v několika zákrutách
od severu k městu a dále na jih. Ve východní části vrchoviny pramení
Svitava, která vtéká do města při jeho východní straně a posléze se
vlévá do Svratky. Obě řeky nejsou příliš mohutné, nejsou splavné
a vyšších vodních stavů je u nich možné zaznamenat pouze na jaře
nebo při přívalových deštích. Zbývající okolí města, tedy jeho jižní
a východní část, je tvořeno převážně rovinami a drobnými vrcholky
a disponuje velmi úrodnou půdou, která je osázena nejrůznějšími
druhy zemědělských plodin. Směrem na jihovýchod od města
se nachází veliký rybník u osady Měnice, nazývaný také Měnické
jezero (obvyklé místní pojmenování), který pravděpodobně
způsobuje v tomto regionu obvyklé změny atmosférického
proudění jihovýchodních větrů na severozápadní. Pro tuto oblast je
také typická těžká bahnitá půda. Zeměpisná poloha je 49 stupňů,
11 minut, 28 sekund. V tomto geografickém bodě provádím svoje
pozorování pětkrát denně, a sice ráno, dopoledne, v poledne, večer
a v noci pomocí teploměru, barometru a hygrometru, měřím sílu
a směr větru, stav oblohy a pohyby oblačnosti společně s ostatními
meteorologickými úkazy a vše zaznamenávám do tabulky,
kterou každý měsíc porovnávám s výsledky dřívějších měření
a s průběhem fází pohybu Měsíce. Že zhruba jen po roce pozorování
na jednom místě nelze zjistit žádné spolehlivé výsledky, je zřejmé.
Jen přímým srovnáváním většího množství naměřených hodnot
a přímou kombinací jak nejrůznějších zeměpisných bodů, tak
i rozličných zjištěných výsledků by bylo konečně možné dosáhnout
v meteorologii výraznějších pokroků než dosud, tedy ve vědě, která
je lidské přirozenosti a počínání člověka výrazně blízká.
Ferdinand Knittelmayer

S Ferdinandem Knittelmayerem se na oblohu nejspíš díval i advokát
Augustin Schindler (1766–1848), jenž si vybavil astronomickou
pozorovatelnu na zahradě dnešního Moravského zemského muzea.
Některé ze svých záznamů publikoval ve věstníku Monatliche
Correspondenz zur Beförderung der Erd und Himmelskunde, což byl
jakýsi předchůdce časopisu Science. Augustin Schindler byl také prvním
vedoucím Meteorologického spolku c. k. Moravskoslezské hospodářské
společnosti v Brně založeného v roce 1815. Jeho členové a příznivci
dostávali instrukce k pozorování – nejen počasí, ale také pavouků
či pijavic, mohli si zakoupit např. násoskový tlakoměr a teploměr
s réaumurovou stupnicí, a měli zajištěnu publikaci a archivacivšech dat.
Ve zrušeném klášteru dominikánů na současné Dominikánské ulici
byl v roce 1807 otevřen biskupský alumnát, tedy ústav pro výchovu
a vzdělávání katolického duchovenstva. Na něm v letech 1808 až 1814

působil jako profesor fyziky, kněz řádu piaristů Ignaz Cassian Hallaschka
(1780–1847 ), jenž si na západní straně školy zřídil vlastní hvězdárnu.
Ignaz Hallaschka byl nejvýraznější osobností moravských
astronomických dějin 19. století. Vypočítal všechna zatmění Slunce
do roku 1860 a nakreslil mapy jejich průběhu pro celou Moravu
i brněnský obzor, které publikoval v hojně citovaném díle Elementa
eclipsium quas patitur tellus, luna eam inter et solem versante, ab A.
1816 usque ad A. 1860… (později doplněno o úkazy až do roku 1910).
Pro Meteorologický spolek navíc navrhoval konstrukci a realizoval
výrobu nejrůznějších přístrojů. Těsně před odchodem z Brna na pražskou
univerzitu vydal publikaci Kurze Anleitung zur Kenntniss der Sternbilder
(tj. Stručný průvodce znalosti souhvězdí).
Později se Ignaz Hallaschka dostal na univerzitu vídeňskou, byl
jmenován vládním radou, členem zemského sněmu a jako probošt
tamní kapituly zemřel v roce 1847 ve Staré Boleslavi. Bezesporu jeho
nejvýznamnější knihou se nakonec stala třídílná, téměř tisícistránková
Handbuch der Naturlehre, jež sloužila po celé století jako univerzitní
učebnice v rakouské monarchii.

Krátce po šesté hodině večerní 25. listopadu 1833 došlo severozápadně
od Blanska k hromadnému pádu kamenných meteoritů (tzv. typu
chondrit). Událost doprovázely velmi nápadné světelné efekty, které
bylo možné sledovat nejen v Brně, ale také Olomouci, Opavě, Vídni či
Bratislavě. Obyvatelé mnoha okolních obcí se pak domnívali, že „hoří
celé Blansko“, neboť se záře meteoru odrážela od mraků a přízemní
mlhy. Díky zásahu Karla Ludvíka z Reichenbachu (1788–1869), který
v Blansku řídil železárnu, se vzápětí rozběhla rozsáhlá pátrací akce,
během níž se podařilo nalézt sedm menších meteoritů. Prvního
exempláře si všiml hajný v lesích u Závisti, poslední byl objeven
Jindřichem Wankelem v téže oblasti až po 33 letech – ten je uložen
v Moravském zemském muzeu.

Svítil intensivní září, později pak kmitavě, a když v ohnivé jeho kouli
vzniklo několik lesklých svítících bodů různě zbarvených, rozletěl
se na všechny strany a zhasl. Několik vteřin po tom bylo slyšeti
několik hromových ran, pak vždy slabší údery a posléze jen praskot
a rachot, podobný rychlopalbě z pušek, což trvalo dosti dlouho.
Hřmění zmíněné lišilo se podstatně od rachotu hromu a polekalo lidi
mnohem více, než světelná záplava.
V okruhu pěti mil bylo jej slyšeti, jak rachotí. Když přestal, slyšeli
v Černohorských lesích mezi Blanskem, Dolní Lhotou a Závistí
prudký šumot, jejž jedni přirovnávali ku splynutým zvukům zvonů,
jiní zas ke svištění vrbového prutu, když protíná silně vzduch. Tam
roztříštěný povětroň rozptýlil se v menší kusy, sřítil se k zemi
a zakončil svoji dlouhou pouť. Dojem památného tohoto přírodního
úkazu na obyvatelstvo okolí blanenského byl mohutný. Mnozí se

domnívali, že se nebe náhle otevřelo a že nesmírné spousty ohně
na zemi vychrlilo. Pobožný jeden muž, který byl právě v polích,
ubezpečoval Reichenbacha, že padl na kolena a modlil se k Bohu,
domnívaje se v první okamžiku, že zří Tvůrce v nebes slávě. Mnoho
pobožných lidí v širokém okolí bylo nevídaným tímto jevem takto
dojato, že modlíce se padli na tváře. Tažní koně, zasaženi září
povětroně, se spínali, plašili, kdežto vozkové v bázni vlezli pod vozy,
aby se ukryli atd. Skoro v celé střední Moravě lidé, poděšeni byvše
netušenou touto světelnou záplavou, vyběhali ulekáni z domů,
domnívajíce se, že dům sousedů hoří. Ba na četných místech zvonili
na poplach, vyháněli dobytek z chlévů, utíkali do polí atd.
Lidové noviny

Mimochodem, pod vedením Karl Ludwiga von Reichenbacha se
blanenské železárny staly jednou z největších továren rakouského
císařství. Podílel se i na stavbě největšího a nejmodernějšího cukrovaru
v Rájci, v Klepačově založil továrnu na výrobu octa. Objevil parafín
a fenol, sestavil nejstarší dochovanou geologickou mapu blanenska,
na sklonku života se ale zabýval poněkud obskurními „jevy”, např.
vyzařování magnetických vln člověkem.

Také v roce 1837 se v Brně třásla země: Dne 14. března odpoledne
o 4. hod. 43 m. středního brněnského času pozorován dvojí otřes
země směru od jihovýchodu na severozápad a trvání 3 vteřin v Brně
a předměstích. Většina pozorovatelů a zvláště obyvatelé domů
na Petrově vypravovali, že otřesy měly směr kolmo nahoru vystupující;
v jiných částech města pozorovány zase kolísavé pohyby. Zemětřesení
jevilo se na pohybech nářadí, sklenic atd. Osoby v domech se nalézající
uděšeně vyskočily, jiné stižené závratí. Ti, kteří byli pod šírým nebem,
pocítili jak půda pod nohami kolísá. V továrnách na sukno uvedeny stroje
v pohyb. Hlídač na věži radnice pozoroval prudké otřesy věže. V mnohých
domech domnívali se obyvatelé, že část domu se sřítila. Ve Františkově
museu shromážděno bylo právě několik členů c. k. společnosti pro
zemědělství. Ti pozorovali, že otřesy měly směr z dola nahoru vystupující
a provázeny byly silným hukotem, po němž ještě delší dobu zvučení
slyšeti bylo.

V roce 1838 se v Chrlicích na jihovýchodním okraji Brna narodil
významný experimentální fyzik 19. století Ernst Mach (1838–1916).
Většinu vědecké kariéry ale prožil na německé části Karlovy univerzity
v Praze (dokonce se stal jejím rektorem), kde prováděl experimenty
s rázovými vlnami i elektrickými jiskrami a ověřoval Dopplerův princip.
Jeho vztah k Brnu byl vlažný, ostatně jeho rodina se odtud odstěhovala
v době, kdy mu byli teprve dva roky.

V roce 1858 na nebi zazářila velmi jasná kometa – tentokráte se dvěma
výraznými chvosty. Nazvaná podle objevitele Giovanni B. Donatiho
potěšila večer 5. října průchodem kolem hvězdy Arkturus ze souhvězdí
Pastýře. Škoda jen, že se ke Slunci opět vrátí až ve 39. století.

Však již z prvních pozorování Donatovy komety poznali hvězdáři,
že se k zemi a k slunci blíží a že v polovině září i pouhému oku
na severozápadní obloze pod velkým vozem viditelná bude.
A vskutku pozorovali jsme ji dne 17. září nejdříve ve znamení
velikého vozu, dne 21. jihovýchodně pod znamením velkého vozu,
pak pokračovala jižním okrajem velkého vozu, vstoupila 21. září
do znamení ohařů a blížila se k Arkturu.
Při tom rostla jasnost její a velikost ohonu znamenitě, tak že dne
29. září jasnost její 136krát větší byla nežli při odkrytí a délka
ohonu zpočátku neviditelného 20 stupňů dosáhla. Největší jasnost
měla dne 7. října, od té doby umenšovala se světlost zvláště jádra,
velikost ohonu ale ještě až na 30° vzrostla, takže od obzoru až nad
shvězdění koruny dosahovala.
V druhé polovici září vadilo jasnosti její poněkud také světlo měsíce,
neboť 23. září byl měsíc v úplňku, v prvních dnech října však, když
kometa právě největší rozsáhlosti dosáhla, totiž od 1. do 8. října,
zvětšovala čistá noční obloha krásu komety v znamenité míře.
Čarokrásné bylo to podívání na kometu, která brzo po 6. hodině
večerní stala se viditelnou a rychlým postupem k obzoru se blížila,
až k 9. hodině docela v severozápadu zapadla. Ke třetí hodině zrána
vyšla opět na severovýchodu a vystupovala vždy výše, opisujíc
následkem otáčení země svou zdánlivou dráhu kolem polární
hvězdy, až konečně po 5. hodině v paprscích slunečních úplně
vybledla a se ztratila.
Pohled na ni pouhým okem byl krásnější nežli pohled dalekohledem,
neb v tom spatřovala se jen část, pouhým okem ale celá velkolepá
podoba její. Jádro k slunci obrácené bylo beze všeho ostrého
obmezení, ze strany jeho k slunci obrácené vyzařovalo, jak se zdálo,
světlo nejsilnější a obracovalo se pak ve dvou ramenech k straně
opáčné, tvoříc ohon mírně zahnutý a vprostřed tmavější čárou jako
ve dví rozpolcený. Na východní straně ve směru pohybu byl ohon
ostřejší a světlejší, na západní straně, jakož i na severním od slunce
odvráceném konci ztrácela se hmota jeho zponenáhla a splynula
konečně se šedomodrým blankytem nočním.
Jan Krejčí

Svůj astronomický otisk v dějinách Brna zanechal i Gregor Johann
Mendel (1822–1884), augustinián, botanik a objevitel principů
dědičnosti, díky nimž je nazýván „otcem genetiky“. Kromě známých
experimentů s křížením rostlin se jako opat kláštera na Starém Brně

zabýval meteorologií, která jej v sedmdesátých a osmdesátých letech
19. století přivedla až ke sledování slunečních skvrn. Těm totiž – zcela
mylně – přičítal zásadní vliv na místní počasí.
Mendel byl přítelem Paula Olexíka, který v prostoru tehdejší všeobecné
nemocnice od roku 1848 až do roku 1878 prováděl pravidelná
meteorologická měření. Po jeho vážném onemocnění práci převzal –
Mendelovy vlastnoruční zápisy meteorologických pozorování začínají
1. ledna 1879 a končí 20. červnem 1883, dodnes jsou v archivu brněnské
pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Během svého života publikoval 13 prací, z nichž 9 je věnováno
meteorologii. Fyzikálně nejpropracovanější Die Windhose vom
13. October 1870 (Větrná smršť z 13. října 1870) pochází z roku 1871.
Písemnému vydání předcházela přednáška, kterou Mendel přednesl
9. listopadu 1870 na zasedání Přírodovědeckého spolku. V práci
vyhodnotil poznatky jak své, tak i dalších svědků, kteří výskyt smršti
pozorovali.

Dne 13. října 1870 měli jsme v Brně příležitost pozorovat velmi
vzácný jev, větrnou smršť neboli trombu a současně jsme se
mohli přesvědčit o škodách, které tento zlomyslný povětroň může
způsobit. Jakkoli impozantním se může toto hřmotné drama jevit
z určité vzdálenosti, tak nebezpečným a nepříjemným se stává pro
všechny, kdož s ním přijdou do bezprostředního styku. To poslední
mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, neboť větrná smršť z 13. října
se přehnala nad mým bytem v klášterní prelatuře na Starém Brně,
a mohu děkovat jen šťastné náhodě, že jsem to odnesl pouhým
leknutím. Bylo to zmíněného dne několik minut před druhou
hodinou odpolední, když se vzduch náhle tak ztemnil, že zůstalo
jen matné pološero. Současně se budova ve všech částech prudce
otřásla a začala se chvět, že dveře zavřené na kliku se otevíraly,
těžké kusy nábytku se posunovaly a místy padala omítka ze stropů
a zdí. K tomu se družil zcela nepopsatelný hluk, skutečně pekelná
symfonie provázená řinkotem okenních tabulí, rachotem střešních
tašek, které byly roztříštěnými okny vrženy až na protější zdi
místnosti.
Gregor Johann Mendel

Gregor Mendel si také uvědomil souvislost mezi velkou skupinou skvrn,
které v listopadu 1882 procházely centrem slunečního disku, a rozsáhlou
polární září sledovanou jak z Evropy, tak i Severní Ameriky. V Mendelově
muzeu Masarykovy univerzity ostatně dodnes uchovávají astronomické
knihy, které studoval (a vepsal do nich údaje svých měření o Slunci
a Měsíci), spolu se zrcadlovým dalekohledem a slunečními hodinami.

V roce 1892 se moravská metropole poprvé vydala do vesmíru
a rovnou cimrmanovským způsobem. Česko-rakouský astronom,
rodák ze slezské Opavy, Johann Palisa (1848–1925), v té době první
adjunkt Vídeňské univerzitní observatoře, nalezl v oblasti mezi Marsem
a Jupiterem celou řadu kamenných těles – planetek. Jelikož tyto
vesmírné objekty pojmenovává jejich objevitel, pokřtil Johann Palisa
na návrh dvorního rady Augusta Biely jednu z nich latinským názvem
Bruna. S ohledem na to, že to byla v pořadí 290. objevená planetka, zní
celé její úřední označení (290) Bruna. Kolem Slunce obletí jednou za tři
a půl roku, zřejmě má podobu „brambory”, která se kolem své osy otočí
za zhruba 13 hodin.
České jméno (2889) Brno obdrželo jiné těleso pohybující se v téže části
Sluneční soustavy až o století později od pozorovatele Antonína Mrkose
(1918–1996) pocházejícího z nedaleké Dolní Loučky. Kolem Slunce
oběhne jednou za více než pět roků.
Shodou náhod jak (290) Bruna tak (2889) Brno jsou „veliké jako Brno“.
Průměr první se odhaduje na asi 10 kilometrů, druhá může být až
dvakrát větší. Obě jsou ale sto tisíckrát slabší než nejslabší hvězdy
viditelné bez dalekohledu. Patrné by byly velmi stěží i dalekohledy
brněnské hvězdárny.

Na přelomu 19. a 20. století se formovala německá i česká technická
univerzita, které na sebe logicky navázaly celou řadu odborníků.
Jmenovat lze například Gustava Niessla z Mayendorfu (1839–1919),
jenž se věnoval studiu meteorů, Karla Minaříka (1856–1935), autora
pojednání Okultace nebo zakrytí hvězd měsícem, či profesora
experimentální fyziky Františka Nachtikala (1874 –1939). Zajímavou
postavou se stal i Arnold Klíčník (1857–1936), podnikatel, komerční rada
i čestný občan Kralic nad Oslavou. V Brně totiž vedl rodinný podnik, který
se orientoval na výrobu nejrůznějších optických a mechanických zařízení.
Právě z jeho dílny pochází dalekohled o průměru objektivu 8 centimetrů,
který je dodnes ve funkčním stavu uchováván ve sbírkách brněnské
hvězdárny.

Na jaře 1910 se na nebi objevila Halleyova kometa. Nejen, že předvedla
čarokrásnou podívanou, ale současně odstartovala tragikomické
divadlo. V polovině května totiž naše planeta prošla jejím velmi řídkým
chvostem, ve kterém se krátce předtím podařilo identifikovat celou řadu
„jedovatých“ plynů na bázi kyanu. Mnozí skeptici sice očekávali konec
světa po otrávení pozemského ovzduší, „kritickou“ noc z 18. na 19.
května 1910 ale většina pozemšťanů využila spíše k zábavě a čekání
na apokalypsu se tak podobalo spíše oslavám Silvestra. Z bezdůvodné
paniky nakonec nejvíc vytěžili především výrobci plynových masek, blíže
nespecifikovaných kometárních pilulek a „protikometárních“ deštníků.

Je tedy po všem. Nic se nestalo, země běží dále svou drahou
a kometa také. Pro ty, kteří věřili pevně v zánik světa, je to ovšem
trochu jako překvapení. Tak docela nic! Ani padání balvanů, ani ohně
a blesky, ani jedovaté plyny, nic. Ráno vyšlo slunce jako obyčejně
a nic nenasvědčovalo tomu, že v tu chvíli je země v ohonu komety.
Kometu nebylo možno spatřit i sebe svědomitěji vyčištěnými skly
kukátka. „Zaspala“ rozřešil celou věc občan, který udýchán, bez
límečku a v pantoflích přiběhl o druhé hodině na Špilberk, „aby
nezmeškal“.
Přes to, že bylo novinami sděleno, že dnes a zítra je kometa
neviditelna, očekávaly ji všude od půlnoci do rána davy lidu.
Patrně ve věcech komety nemají dobrý vkus. V Brně byl Špilberk
už o 1. hodině po půlnoci obsazen a také Černá pole, soběšická
silnice a líšeňský kopec hemžily se mnoha sty zvědavců. Kometa
očekávána byla v dobré náladě a řízné vtipy vyvolávaly výbuchy
smíchu. Nikdo její strašidelnosti nebral vážně a na většině diváků
bylo zjevno, že jim byla kometa vítanou příležitostí k získání
povznesené nálady. Na Špilberku bylo by málem došlo ke srážce
mezi Čechy a Němci. Několik členů „Jugendbundu“, pohněvaných
patrně převážnou většinou českého obecenstva, začalo se zjevným
provokativním úmyslem „zpívat“ „Wacht am Rhein“, snad aby
i kometě osvědčen byl německý ráz města. Z české strany bylo
odpovědno hymnou „Hej Slované!“. Němečtí výrostci, poznavše,
že další provokace by se jim špatně vyplatila, stichli a odtáhli pod
ochrannými křídly brněnské policie.
O půl třetí počala se obloha na východě jasnit. Davy diváků neustále
vzrůstaly. O třetí bylo již tak jasno, že moudřejší vzdávali se naděje,
že něco uvidí, a šli spát. O půl čtvrté se úplně rozednilo a jemně
červené a zlaté červánky označovaly místo, kde vyjde slunce. Vyšlo
o ¼ 5 velké krvavě červené, majestátní jako vždy a rychle stoupalo
výše. Po kometě ani stopy… Ani očekávané zabarvení oblohy se
nedostavilo. Mrzutí, rozespalí odcházeli diváci domů a jen z hloučku
vytrvalců, kteří „na to“ obětovali noc, pršely vtipy na nevinnou
kometu.
Lidové noviny

V roce 1911 vznikla nejstarší dochovaná hvězdárna na území města,
dokonce hned na úpatí Kraví hory – při Ústavu nižší a vyšší geodézie
české techniky na ulici Rybkova. Její skutečný rozvoj však nastal
až po roce 1922, kdy Bohumil Kladivo (1888–1943) začal přednášet
astronomii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, na níž byl
od roku 1924 jmenován prozatímním správcem Astronomického ústavu.
Nezbytné přístroje byly dočasně instalovány právě v pozorovatelně
techniky – jednalo se například o refraktor o průměru objektivu
13 centimetrů.

Bohumil Kladivo se také významně angažoval při měření tíhového
zrychlení v prostoru Moravy a v suterénu dnešní budovy A na ulici Veveří
stanovil první referenční tíhový bod pro naše území.
I když se tato vysokoškolská pozorovatelna stala základním
geodetickým bodem pro celé Brno, během druhé světové války bylo její
vybavení buď vráceno na Přírodovědeckou fakultu nebo rozkradeno.
Dnes ji spravuje Ústav geodézie Vysokého učení technického, nachází
se zde časová základna, meteorologická stanice a na původním
astronomickém pilíři i zeměměřičský bod TUBO, který slouží pro síť
Globálního pozičního systému a výzkum místního gravitačního pole
Země. Také díky němu víme, že se euroasijská kontinentální deska,
na které leží i město Brno, posouvá rychlostí 27 milimetrů za rok
směrem na severovýchod.
U příležitosti 60. výročí úmrtí Bohumila Kladiva v únoru 2003 byla
tato pozorovatelna přejmenována na Kladivovu observatoř. Není
sice přístupná veřejnosti, je však viditelná z křižovatky ulic Rybkova
a Žižkova.

Myšlenka na vybudování moravské metropolitní hvězdárny se objevila krátce po první
světové válce. Analogií byl úspěch Československé astronomické společnosti založené
v roce 1917, která vydávala populární časopis Říše hvězd, a která na pražském Petříně
otevřela Štefánikovu hvězdárnu. Dlouhou dobu však v Brně chyběli dostatečně zapálení
nadšenci.
Teprve v roce 1944 se v Přírodovědeckém klubu – zásluhou gymnaziálního ředitele Aloise Peřiny – zformovala Astronomická sekce, z níž se v září 1946 vyloupla Společnost
pro vybudování lidové hvězdárny v zemském hlavním městě Brně. Její ustavující schůze
proběhla v pátek 31. května 1946 v aule Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a v dalších dnech o ni informovaly snad všechny regionální noviny.
Celou akci podpořil grafický list – pozvánka, rozeslaný všem významným brněnským
osobnostem. V provolání se doslova uvádí:

Lidová hvězdárna brněnská přispěje k poučení lidu o hvězdném nebi, šířením
vědecké pravdy mezi lidem umožní boj proti pověře a pavědě, bude sloužiti
k povznesení a k tvoření světového názoru širokých vrstev lidových. … Lidová
hvězdárna brněnská by musela býti řešena úměrně k významu Brna jako hlavního
města Moravy. Skvělé, byť nedosažitelné vzory lidových hvězdáren a plnění jejich
poslání vidíme v SSSR a USA…
Lidová hvězdárna brněnská by vedle poslání kulturně-výchovného plnila i program
vědecký. Prozatím máme na mysli nejen astronomickou práci amatérů, která se
v Brně čile rozvíjí, ale i práci astronomů z povolání, vědeckou službu meteorologickou a jinou…
Lidová hvězdárna brněnská bude kromě toho ozdobou a chloubou města, bude
zdaleka viditelná, bude přispívati k jeho výstavnosti a rozšíří pověst města daleko
přes hranice republiky. Bude památníkem našeho druhého osvobození, vykoupeného krví a utrpením tisíců našich lidí, památníkem národní revoluce doma i za hranicemi, která nám vrátila možnosti kulturního rozvoje.

Nic nebylo ponecháno náhodě – velkou roli hrála publicita, stejně jako politická a ekonomická situace. Mezi čestné členy přípravného výboru společnosti tudíž patřil ministr
školství a osvěty Jaroslav Stránský, brněnský biskup Karel Skoupý či generál letectva
Ludvík Budín. Samozřejmě, že s ohledem na další vývoj nešlo o příliš taktické rozhodnutí – po převratu v únoru 1948 odešel Jaroslav Stránský do emigrace, nepřijatelným
se stal i zástupce kléru.
Společnost na podzim 1948, ve shodě s usnesením krajské konference Komunistické
strany Československa v Brně, ale požádala prezidenta republiky Klementa Gottwalda,
aby budoucí hvězdárně propůjčil své jméno... takže se pokračovalo dál.
Faktickými stvořiteli naší hvězdárny byli místní nadšenci, zejména Oto Obůrka, Alois
Peřina, Karel Raušal a František Šotola. První z nich využil své tehdejší pozice přednosty kulturního referátu Městského národního výboru (dnes bychom řekli vedoucího
odboru kultury Magistrátu města Brna) k prosazení zahájení celého projektu. Druhý se
věnoval především propagaci, třetí fotodokumentaci a poslední jmenovaný architektuře.

Pracovní nasazení Oty Obůrky přitom muselo být neuvěřitelné – později se totiž stal
našim prvním ředitelem a současně i vyučujícím profesorem deskriptivní geometrie
na Vysokém učení technickém v Brně. Takže aby všechno stihnul, musel například
v noci diktovat poznámky na magnetofon, které následně přepisovala jeho manželka.
Alois Peřina byl profesorem matematiky a fyziky, po několik roků i ředitelem gymnázia
na ulici Křenová. Také on se až neuvěřitelně oddal nejen projektu, ale samotné astronomii. V září 1952, na začátku veřejné přednášky v univerzitní posluchárně, jej postihla
mozková mrtvice. Svůj výstup ale dokončil a teprve poté se nechal převést do nemocnice. Už se však nikdy nevrátil do aktivní práce a další vývoj sledoval jen z povzdálí.
Karel Raušal začal svoji kariéru jako právník, z politických důvodů však později vyučoval hru na klavír, především byl ale vynikajícím fotografem, konstruktérem astronomických přístrojů a dle pamětníků i skvělým člověkem. Stavitel František Šotola připravil
všechny konstrukční plány zdarma, provedl zaměření terénu a osobně se podílel
na stavbě první pozorovatelny, kde prý dohromady strávil přes 9 tisíc hodin! Především
těmto čtyřem, ale také všem ostatním podporovatelům, děkujeme za to, že to všechno
začalo. Bez nich by nebyla ani tato knížka.
Členové Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny obnovili odbornou pozorovatelnu
Vysokého učení technického na střeše Stavební fakulty. A samozřejmě vsadili i na osvětu. Nejen, že organizovali přednášky na astronomická témata, ale také propagovali
hvězdárnu samotnou – její úkoly, poslání i dopad na všeobecnou vzdělanost. Profesionálové již tehdy byli organizování v Astronomickém ústavu Masarykovy univerzity,
ale v tomto podhoubí začali rychle růst noví popularizátoři, amatérští pozorovatelé
i budoucí špičkoví vědci.
Současně se velmi intenzivně hledalo nejvhodnější místo budoucí hvězdárny – na Palackého vrchu, Žlutém kopci, v okolí Helgolandu, Červeném kopci a Kraví hoře. Nakonec
vyhrály pozemky v místě, které tehdy neslo označení sad Antonia Gramsciho. Pár
ovocných stromků po zrušených zahrádkách Kraví hory totiž bylo – jenom po krátkou
dobu – pojmenováno podle marxistického teoretika a vůdce italského dělnického hnutí
Antonia Gramsciho. Poznamenejme, že nejstarší písemný záznam o „našem kopci“
pochází již z 20. prosince 1346: …et Haiden pistor cum vinea sua in Chueberck sita…
– … a Haiden pekař se svou vinicí v Kuhbergu (alias na Kraví hoře).
Důvodů pro volbu Kraví hory bylo hned několik. Návětrná strana kopce poskytovala
skvělý výhled i přijatelné pozorovací podmínky, svoji roli samozřejmě hrála dosažitelnost tramvají – už tehdy sem jezdila „čtyřka“. Vyřešeny byly i prostorové nároky – stavební pozemek o výměře 6 500 metrů čtverečních zapůjčilo město Brno. Aby se omezilo
proudění horkého vzduchu, měly se zde vysadit další stromy i keře, také byly omezeny
budoucí stavby v okolí, které by jinak rušily světlem a kouřem z topení.
Vznikaly též první architektonické návrhy naší budovy, situační náčrt připravil osobně
Jindřich Kumpošt, jeden z významných českých architektů první poloviny dvacátého
století.

Je neuvěřitelné prohlížet si více než šest desetiletí staré vizualizace zamýšlené
hvězdárny od architekta Františka Šotoly. Podle původních – vskutku velmi smělých –
plánů měla na Kraví hoře vzniknout třípatrová budova s kamennými prvky a několika
kopulemi. Její součástí měla být meridiánová síň pro přesné určování času a poloh
Slunce, planetárium s umělou hvězdnou oblohou, přednáškový sál, časová služba,
meteorologická stanice a nezbytné zázemí – například byt 3+1 pro ředitele a 2+1 pro
správce. Všemu vévodila otočná kopule o průměru 14 metrů(!) pravděpodobně s obřím
dalekohledem. Zcela vážně se také psalo o pozorovatelně pro pasážník, fotografický
reflektor, rádioastronomický interferometr se základnou dlouhou dvě stě metrů(!), různých typech slunečních hodin volně přístupných v parku anebo pozorovatelské plošině,
snad v podobě rozhledny.
Poválečná ekonomická a politická situace ale ambiciózní představy rychle zredukovala
na dvojici skromnějších, z vnějšku identických pozorovatelen s kruhovým, kamenným
pláštěm a otočnými kopulemi o průměru sedm metrů. Ostatně tak velká astronomická
instituce by s ohledem na středoevropské klima neměla v Brně ani opodstatnění.
Jižní kopule měla být zasvěcena lidové astronomii, počítalo se zde s komentovaným
pozorováním i přednáškami, v severní pozorovatelně hodlala odborné projekty realizovat Masarykova univerzita. V praxi se ale aktivity obou pracovišť samozřejmě prolínaly.
Stavební povolení na obě pozorovatelny bylo vydáno v červenci 1948, první výkop základů jižní kopule proběhl 31. srpna 1948. Dnes bychom podobné hnutí označili za občanský aktivismus, v padesátých letech se ale lidé stávali „úderníky“, chodili na brigády,
zvyšovali produktivitu práce obrovským pracovním nasazením, lepší organizací a nejrůznějšími zlepšováky. Jak dokládají záznamy bez kladení základního kamene, bez poklepů a slavnostních řečí, zabořily se do skály první špičáky. Příznivé počasí i počáteční
nadšení umožnily, aby koncem roku 1948 nad terén vystupovaly okrouhlé stěny obou
pozorovatelen. Mimochodem, z jedné takové brigády má Jiří Grygar, dnes známý český
popularizátor astronomie, na malíčku pravé ruky jizvu z neopatrného ukládání kamenů.
Už od počátku bylo zřejmé, že se jedná o velmi riskantní projekt. V pokladně společnosti nebylo více než pět tisíc korun, předpokládaný rozpočet byl ale 200krát větší! Gottwaldova lidová hvězdárna se tudíž budovala a rozšiřovala spontánně, svépomocně a často
z materiálů „co dům dal“. Z kamenolomu v Líšni, Bystrci a Obřanech bylo získáno
120 kubíků stavebního kamene, jenom pro vyrovnání terénu se odkopalo zhruba
1 200 metrů krychlových skály a několika tisíci auty naopak dovezlo 15 tisíc metrů
krychlových zeminy. Další stavební materiál – cihly, odpadní roury, staré armovací
železo, železné roury, mříže pro dešťové vpustě, železné trubky na zábradlí – pocházel
z bouraných domů. Brigádníci v rámci akce Občané budují své město nám ze svého
volna věnovali více než padesát tisíc hodin, často si přitom nosili vlastní stavební nářadí
– krumpáče, lopaty, vozíky... Peníze se pak dávaly dohromady prostřednictvím iniciativy
Kupte cihlu pro hvězdárnu, do které se zapojily základní a střední školy. Pět set kusů
po pěti korunách například prodala Marešova dívčí střední škola z brněnské Husovy ulice, dalších tři sta cihel Střední škola chlapecká v Maloměřicích. Částkou 100 tisíc korun
přispělo město Brno, ministerstvo informací poslalo rovnou 950 tisíc korun!
Stavbu osobně podpořili nejvyšší brněnští političtí představitelé: jednu říjnovou neděli
roku 1948 zde bylo možné potkat předsedu Městského národního výboru Vladimíra
Matulu a jeho osobního tajemníka J. Horáka. Takové tehdy bylo nadšení!

Hrubá stavba obou hvězdáren byla dokončena již roku 1950, avšak poté došlo ke zdržení výroby otáčivých kopulí v První brněnské strojírně, které představovaly nejkomplikovanější a také nejdražší části celého projektu. Společnost pro vybudování lidové
hvězdárny totiž měla původně slíbeno, že kopule postaví brigádnicky jen za uhrazený
materiál ve výši 70 tisíc korun. Pak se ale situace poněkud zkomplikovala a První
brněnská strojírna požadovala pětkrát tolik! Po dlouhém handrkování se spor sice
podařilo vyřešit, ale jak se později ukázalo, nakonec stejně nebyly kopule vyrobeny
bezchybně. Díky nepřesně stočené kruhové kolejnici se často zablokovaly, takže pracovníkovi nezbývalo nic jiného než vylézt na střechu a páčidlem jí pomoci. A nespadnout
přitom... Ke cti ale slouží, že se v pozorovatelně Hvězdárny a planetária Brno kopule
otáčí dodnes...
Už se však pozorovalo! Svědčí o tom cirkulář č. 1261 vydaný na jaře 1950 Mezinárodní astronomickou unií, ve kterém jsou uvedeny odhady jasnosti Novy Lacertae 1950
od Jana Sitara, Jaroslava Širokého a Vladimíra Vanýska právě od nás z Brna.
S veřejnou produkcí se na Kraví hoře začalo v létě 1953. První návštěva zaznamenaná
v dochované knize exkurzí – v ještě nedostavěné a nezkolaudované hvězdárně – dorazila v pondělí 6. července 1953. Jednalo se o stovku žáků (bohužel nevíme odkud),
kterým se věnovali dobrovolníci Bedřich Onderlička a zřejmě Karel Lang.
Na dalších řádcích pak můžeme číst o jiných pořadech, výjimečných návštěvách i jménech jejich průvodců. Na Kraví hoře se přednášelo, pozorovala denní i večerní obloha,
bez dalekohledů i s dalekohledy se lidé seznamovali s nejjasnějšími hvězdami a nejnápadnějšími souhvězdími, sledovaly se Měsíc i planety, nahlíželo se do vzdálenějšího
vesmíru – na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny i galaxie
Asi tomu chtěla náhoda, ale pro budoucnost naší hvězdárny se stal klíčový astronomický kurz pořádaný na přelomu let 1953 a 1954. Byl o něj obrovský zájem – na úvodní
přednášku v chemické posluchárně Přírodovědecké fakulty prý dorazilo na dvě stě
posluchačů. Nakonec jej úspěšně absolvovaly hned tři desítky kurzistů, kteří měli
nadále touhu se potkávat, dívat se na oblohu a třebas i přispět k výzkumu vesmíru.
Nehledě na možnost odreagovat se bez přímého dozoru tehdy čím dál tím rigidnější
státní kontroly.
Začala se tak spontánně formovat skupina dobrovolných pozorovatelů, z nichž někteří
studovali meteory nebo proměnné hvězdy, jiní pomáhali s večerním provozem (ti se až
do dnešních dob označují jako demonstrátoři) anebo propagací astronomie jako takové.
Zajímavé je, že se téměř výhradně jednalo o muže. Teprve později se prý díky Zdeňkovi
Kvízovi – budoucími astronomovi na chilské observatoři La Silla či australské Siding
Springs – objevilo několik žen, jejichž hlavním zájmem ale zřejmě nebyla odborná pozorování… Zdá se to neuvěřitelné, ale skupina roku 1953/1954 se schází dodnes, i když
už aktivně do dění na Kraví hoře nezasahuje.
Pokud bylo pěkné počasí, docházelo večer na Gottwaldovu lidovou hvězdárnu až několik desítek návštěvníků. Třeba 27. května 1954 přišla po 19. hodině skupina patnácti
žáků z osmileté školy v Trutnově, jimž František Šotola poskytnul výklad o budování
hvězdárny, o dalekohledech a dalších zařízeních. Ve 20 hodin následovala exkurze
z patologie Lékařské fakulty, která si pod vedením demonstrátorů Vandy Janové a jejího syna Jiřího Jana prohlédla nejen planety Merkur, Venuši, Jupiter i Saturn, ale také
některé dvojhvězdy či hvězdokupu M 13 v souhvězdí Herkula.

Nával byl ve středu 30. června 1954, kdy se na polední pozorování částečného zatmění
Slunce shromáždilo asi pět set návštěvníků, kteří pak sledovali průběh celé události
na stínítku coelostatu (tj. soustavy čoček a zrcadel otáčejících se za Sluncem) provizorně instalovaném v přilehlém sadu. Ostatně není divu, vždyť bylo zakryto 84 procent
disku naší denní hvězdy. Přítomen byl Československý rozhlas i Československý státní
film a po zatmění byl v kopuli promítán film Zatmění Slunce 1952 ve Svazu sovětských
socialistických republik. Asi bychom měli dodat, že se Svaz sovětských socialistických
republik v devadesátých letech rozpadl, dnes je jeho nástupcem Ruská federace.
A pak to šlo rychle. Už v listopadu 1953 rozhodl Městský národní výbor o zřízení
kulturně osvětového zařízení – lidové hvězdárny – a zajistil ve svém rozpočtu na další
rok nejnutnější finanční prostředky na jeho provoz. Organizace činnost oficiálně zahájila
1. ledna 1954, k témuž datu Společnost pro vybudování lidové hvězdárny v Brně odevzdala obě kopule československému státu a de facto zanikla.
Ke slavnostnímu otevření naší hvězdárny došlo v sobotu 16. října 1954. Tento den se
nejdříve v historické zasedací místnosti Městského národního výboru sešel předseda
Josef Kalášek se zástupci lidové správy, vědeckých institucí, vysokých škol, hvězdáren
a účastníků konference o stelární astronomii, která právě zasedala v Brně. Pan předseda v proslovu neopomněl vyzdvihnout, jak nové politické zřízení pečuje o vzdělání
obyvatelstva, šíření poznatků pokrokové vědy a vytváření vědeckého světového názoru.
Přišly také pozdravy z ministerstva kultury, Československé akademie věd a zvlášť
srdečně byl přijat dopis, který zaslali horníci z ostravského dolu Hlubina.
Nebylo to ani poprvé, ani naposledy, kdy se do dění na Kraví hoře míchala politika.
Je totiž nezbytné připomenout, že i když hvězdárny představovaly ostrůvky alespoň
relativní svobody, přeci jen vznikaly v atmosféře studené války, domácích represí
a kolektivizace. Nejoddanější stoupenci marxismu-leninismu (např. novinářka a astronomka Luisa Landová-Štychová) dokonce takové instituce považovali za „zbraň“ proti
imperialismu a náboženství, zejména Spojeným státům americkým a Vatikánu. Jelikož
dialektický materialismus připouštěl pouze existenci nekonečně existující nekonečné
hmoty v nekonečně existujícím nekonečném vesmíru, jakékoli úvahy např. o velkém
třesku byly nepřípustné a téměř likvidující kariéru i osobní život. Astronomie se dělila
na mírovou = sovětskou a válečnou = západní. Hlavním rozhodčím nebyl kritický způsob
myšlení, nýbrž výroky Karla Marxe, Bedřicha Engelse, Vladimíra Lenina a Josifa Stalina.
Jakmile 16. října 1954 skončily proslovy na Nové radnici, vydalo se procesí na Kraví
horu, aby si prohlédlo novou pozorovatelnu. Počasí bylo příznivé, takže se návštěvníci
podívali na stejné objekty, na jaké se díváme dodnes. Třeba na Měsíc, Mars, kulovou
hvězdokupu M 13, otevřené hvězdokupy chí a h Persei, galaxii M 31 a dvojhvězdu
Albireo. Univerzitní dalekohled pak mířil na Prstencovou mlhovinu a planetární mlhovinu Činka. Výklad zajistil Jiří Grygar, Jiří Jan, Vanda Janová, Zdenko Langer, Bohuslav
Pavelka a Karel Pavlů. Vydařený večer ukončila až o půl desáté hustá mlha.
Jak tehdy vlastně vypadala naše hvězdárna? Zvenku tak jak dnes: kopule s jednoduchou přístavbou. Za vchodem byla chodbička – vlevo s dveřmi do pokladny, vpravo se
skladem a toaletou. V obou místnostech byla elektrická kamínka a do jejich prostor
o rozměrech 1,5 x 3 metry se tehdy dokázalo namačkat až 14 astronomů! V hlavní
rotundě byl velký dalekohled a také telurium, s nímž se demonstroval pohyb Země
kolem Slunce, resp. Měsíce kolem Země. Na stěnách viselo několik obrazů vesmírných
objektů. Všechno ostatní – lehátka, přikrývky, stativy – se skladovalo ve vlhkém sklepě
pod pozorovatelnou.

Základem každé pozorovatelny je samozřejmě technické vybavení. V padesátých letech
se profesionálně vyráběné dalekohledy sháněly velmi obtížně. Běžnou praxí tudíž bylo,
že si pozorovatelé astronomické přístroje sami stavěli z toho, co se podařilo rozebrat.
V naší kopuli měl být provizorně umístěn dalekohled o průměru objektivu 16 centimetrů, který zapůjčil Jaroslav Císař, za války jeden z tajemníků ministra zahraničních věcí
Jana Masaryka a pracovník univerzitní observatoře St. Andrews ve Skotsku. Jinak též
astronom, básník, diplomat i tlumočník, jenž se stal autorem jména Žvahlav z vlastního
překladu knihy Za zrcadlem a co tam Alenka našla.
Už v roce 1954 se ale používal čočkový dalekohled o průměru objektivu 21 cm s ohniskovou vzdáleností 245 cm. Aby díky otáčení Země neutíkaly ze zorného pole hvězdy, byl
přístroj vybaven motorkem poháněným závažím. Nijak spolehlivý nebyl, ale nic lepšího
tehdy stejně k dispozici nebylo. Pravidelné vytahování závaží a natahování klikou navíc
dávalo veřejným pozorováním punc romantiky.
K dispozici byly i přenosné dalekohledy, především velmi kvalitní dělostřelecký binar
10x80 a Somet binar 25x100. Druhý jmenovaný vznikl po kosmetických úpravách
dalekohledu vyráběného za druhé světové války jako součást dálkoměrů pro zaměřování palby ve výzbroji německé Luftwaffe. Z válečných přebytků montovala Severočeská
Opticko MEchanická Továrna (odtud název Somet) až do padesátých let binary s průměrem objektivu 10 cm a zvětšením 25krát. Jejich cena však odpovídala desetinásobku
průměrné měsíční mzdy!
V průběhu druhé poloviny dvacátého století se se Sometem binarem 25x100 podařilo
objevit řadu komet, používal se ke sledování proměnných hvězd i meteorů, zatmění
Slunce i Měsíce, do nedávna přímo na Kraví hoře také k veřejným pozorováním večerní
oblohy. Opotřebení, ale také snadná dostupnost astronomické techniky, však v devadesátých letech poslala tento legendární přístroj na zasloužený odpočinek. V našem
depozitáři přitom schraňujeme jeden – téměř – kompletní exemplář.
Prvním ředitelem se stal Oto Obůrka, jméno Klementa Gottwalda zmizelo a název se
ustálil na Oblastní lidová hvězdárna v Brně. Finální cena za stavbu dosáhla 1 969 840
korun ve staré měně, 393 968 korun v nové měně a s ohledem na inflaci asi šest a půl
milionu korun v dnešních cenách. Otevřeno bylo každý jasný večer, v neděli se navíc
sledovalo Slunce. Hromadné exkurze se předem objednávaly na telefonickém čísle
51 115, případně večer na čísle 37 454. Jen v roce 1954 dorazilo na Kraví horu 10 698
návštěvníků! Dokonce v kopuli mnohdy postávali posluchači na přednáškách, pro které
se nepodařilo dojednat jiný sál, řada akcí se pak konala na chodníku v parku.
Vstupné na hvězdárnu činilo 1 korunu za dospělého, 50 haléřů za dítě a 60 haléřů
za jednoho člena hromadné výpravy. Úžasné je, že tento ceník více méně vydržel následujících třicet let! Také vystoupení demonstrátorů byla honorována – dostávali za hodinu od tří do šesti korun. Za stejnou cenu šlo koupit bochník chleba nebo dojet vlakem
z Brna do Vyškova, takže se jednalo o docela slušnou brigádu. Z dnešního úhlu pohledu
bylo pozoruhodné i to, že demonstrátoři pracovali bez jakýchkoli smluv a honorář se
jim vyplácel „na dřevo“. Snad si na to finanční úřad už nevzpomene.
Provoz naší hvězdárny zajišťovala hrstka pracovníků na částečný úvazek, kterým
pomáhala řada demonstrátorů. I když studenti místních středních a vysokých škol, byli
to výjimeční talenti, kteří začínali profesionální vědeckou kariéru. Třeba již zmíněný
Jiří Grygar nebo Luboš Kohoutek, autor katalogu planetárních mlhovin, který se stal
nejcitovanějším astronomickým dílem 20. století.

Už v pondělí 8. listopadu 1954 dorazila jedna z nejvýznamnějších návštěv v celých
dějinách naší hvězdárny. V ranních hodinách se totiž na Kraví horu přišel podívat Boris
Vasilijevič Kukarkin. Ve své době výjimečně slavný sovětský astronom, který mimo jiné
založil Všeobecný katalog proměnných hvězd – až do konce dvacátého století základní
referenční dílo při zkoumání nejrůznějších typů proměnných hvězd. V letech 1955 až
1961 byl také víceprezidentem Mezinárodní astronomické unie, celosvětově uznávané
organizace sdružující několik tisíc profesionálních astronomů.
V listopadu 1954 začaly vycházet tištěné Zprávy Oblastní lidové hvězdárny v Brně,
jejichž poslední 74. číslo spatřilo světlo světa za dalších 28 roků. Posílaly se na živelně
vznikající hvězdárny a astronomické kroužky po celé jižní Moravě, které informovaly
o dění na Kraví hoře i zajímavostech z astronomie a kosmonautiky. Dnes už si může
kdokoli vydat cokoli, tehdy ale byla každá potištěná stránka malým vítězstvím – nad
úřední mašinérií, technikou i nedostatkem materiálu. Ostatně, v několika případech
museli naši vydavatelé vzít za vděk psacími stroji, několika kopíráky a velmi tenkými
průklepovými papíry. Význam Zpráv, ale i dalších publikací připravovaných v dalších
desetiletích našimi pracovníky, tkví především v tom, že zajišťovaly spojení se světem.
V mnoha případech se v nich dokonce objevily cenné odborné články.
Dne 9. února 1956 bylo v Brně nejchladněji: –25,2 °C (od roku 1946 do roku 2018).
Meteorologická měření v našem městě ale sahají až do roku 1891, takže víme, že
11. února 1929 v Bohunicích klesla teplota dokonce až na –34,8 stupně Celsia!

Samozřejmě, že svůj vývoj měla i pozorovatelna Astronomického ústavu Masarykovy
univerzity, již od počátku profesionální pracoviště odborně kvalifikovaných pracovníků.
Prvním vedoucím byl Josef Mohr, kterého lze považovat za zakladatele české stelární
astronomie, jeho pokračovateli pak byli Luboš Perek a Vladimír Vanýsek. Právě dle
návrhu Luboše Perka a z optiky vybroušené Vilémem Gajduškem zde vznikl zrcadlový dalekohled o průměru objektivu 62 centimetrů a ohniskové vzdálenosti necelé tři
metry, který byl až do roku 1967 největším astronomickým dalekohledem na území
tehdejšího Československa! Zkušenosti ze stavby tohoto přístroje se navíc zužitkovaly
na mnoha dalších amatérských i profesionálních hvězdárnách.
Univerzitní dalekohled – ve spojení s technicky neustále zdokonalovanými detektory – sloužil k přesnému měření jasností hvězd. Celá desetiletí se pak tímto způsobem
zkoumaly orbitální parametry zákrytových dvojhvězd, doplněné o další výjimečné systémy jako jsou rekurentní novy či uhlíkové hvězdy. Luboš Perek v sedmdesátých letech
nakonec odešel do Organizace spojených národů, kde se podílel na vypracování definice
kosmického prostoru, geostacionární dráhy i smlouvy o využití Měsíce pro mírové účely.
Jako jeden z prvních také upozorňoval na nebezpečí spojené s kosmickým smetím.

Speciální a obecná teorie relativity, otevírání nových „oken do vesmíru“ v rádiovém,
infračerveném, ultrafialovém i rentgenovém oboru elektromagnetického spektra,
odvážné teorie o vzniku vesmíru, předpovědi existence exotických těles – to všechno
tehdy rýsovalo první komplexní obraz podoby vesmíru. Jeho komentování na přednáškách či během večerních pozorováních vyvolávalo mimořádný zájem veřejnosti
o astronomii a stalo se hnacím motorem pro samotné pracovníky a jejich pomocníky.
Nečekaný úspěch například zaznamenala přednáška ing. Krále s názvem o Einsteinově
zvláštní theorii relativity (o prostoru a času), na kterou v roce 1956 do chemické posluchárny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity dorazilo tři sta návštěvníků. Její
pokračování na téma O obecné theorii relativity (křivý prostor) se pak odehrálo rovnou
pro pět set osob v sále Domu armády (tehdy i dnes Besední dům).

Jedním z hlavních úkolů naší hvězdárny bylo již od počátku zprostředkovat laické veřejnosti přibývající znalosti o vesmírném prostředí. Rychle se však rozvíjel také amatérský
astronomický výzkum – tedy aktivní poznávání světa kolem nás. Zpočátku se zjišťovalo,
co všechno lze v polních podmínkách vůbec studovat. Proto se spontánně zformovalo několik odborných skupin – meteorická, planetární, zákrytová, proměnářská či
sluneční, které brzo vykrystalizovaly v několik celostátních projektů, jejichž přirozeným
centrem se stala právě naše hvězdárna. Studovaly se „padající hvězdy“, planety Mars,
Jupiter i Saturn, stopovaly zákryty hvězd Měsícem, kreslily světelné křivky hvězd měnících jasnost, monitorovaly počty slunečních skvrn apod.
Například první pokusy o odborná pozorování meteorů přímo z Kraví hory proběhly
už v srpnu 1953 v souvislosti s rojem Perseid. Hned následující rok se začalo také
s jejich fotografováním. Pod vedením Luboše Kohoutka vzniklo unikátní technické
zařízení kombinující fotoaparáty s rychle se otáčející dvojicí trojúhelníkových desek (tato
nadstavba se nazývá rotující sektor), která asi stokrát za sekundu zakrývala objektivy.
Když letěl meteor, byl obraz zaznamenané dráhy rytmicky přerušován, čímž bylo možné
odvodit úhlovou rychlost „padající hvězdy“ a z toho další zajímavé vlastnosti. Problém
byl ale v tom, že zařízení vydávalo hluk srovnatelný s leteckým motorem…
Luboš Kohoutek také sestavil speciální testovací aparaturu: Žárovička, kterou různou
rychlostí vozila po kolejničkách lokomotiva dětského vláčku, vytvářela na vnitřní straně
kopule umělé meteory. Ty snímaly stejné fotoaparáty, jako reálné „padající hvězdy“.
Hluk rotujícího sektoru v uzavřeném prostoru byl ale tak veliký, že si experimentátoři
museli dávat vatu do uší…
I přes všechny tyto testy zůstávaly hlavním „náčiním“ lidské oči. Problém byl ale v tom,
že člověk je značně nespolehlivé a velmi subjektivní „zařízení“, jehož „měření“ ovlivňuje
celá řada jevů, vč, nálady a únavy. Není tedy divu, že se projekty založené na sledování
vesmírných objektů pouhýma očima – a samozřejmě i interpretované výsledky – díky
nedůvěře profesionálů ve vědeckém světě prosazovaly jen obtížně. Strůjci pozorovacích programů se ale snažili chyby vnášené lidským zrakem kompenzovat vhodnými
postupy a také systematickým získáváním velkého množství pozorování. Nakonec byli
i odborníci mnohdy rádi, že si dané události alespoň někdo všimnul.
V průběhu následujících desetiletí se pořádaly desítky pozorovacích akcí, označovaných
též expedice, kde se sbíraly jak zkušenosti, tak informace o nejrůznějších astronomických jevech. Navíc se jednalo o jedinečné společenské akce. Výsledky těchto studií se
pak prezentovaly na četných seminářích i v odborných časopisech (například Bulletin
of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia nebo v pozdější době vlastními silami
vydávaných Pracích Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně).
S odstupem několika desetiletí je však zřejmé, že důležitější než odborné výsledky
byl – původně nezamýšlený – motivační a vzdělávací charakter těchto projektů. Stovky
nadšených amatérů z celé republiky totiž poznávaly základy vědecké práce, mnohdy
z nich vyrostli špičkoví odborníci a své znalosti předávali další generaci začátečníků.
Výčet takto odchovaných odborníků by určitě zabral řadu dalších stránek...

Skutečně výjimečným se stal Mezinárodní geofyzikální rok, během kterého vědci
z několika desítek států světa mezi červencem 1957 a prosincem 1958 (ano tento „rok“
trval rok a půl) spolupracovali při výzkumu planety Země a jejího přilehlého okolí. Hlavním cílem bylo studium různých zajímavých úkazů, například polárních září, nočních
svítících oblaků a jasných meteorů.
A že bylo na co se dívat! Díky mimořádné aktivitě na povrchu Slunce se v lednu, březnu
a dubnu i z České republiky sledovaly jasné polární záře. V dubnu 1957 se na obloze
dokonce objevila velmi nápadná kometa Arend-Roland. Poprvé se ji na Kraví hoře
podařilo spatřit 21. dubna a od té chvíle za každého jasného večera. A nedívali se na ni
jen hvězdáři – vždyť šlo o nejjasnější kometu pozorovanou na severní polokouli od průletu komety Halley v roce 1910! Během pár dní nakonec dorazilo 6 722 návštěvníků!
Vladimír Vanýsek při té příležitosti také organizoval fotografický výzkum anomálního
chvostu, který byl tenký jako jehla a směřoval směrem ke Slunci. Škoda jen, že se
kometa Arend-Roland pohybovala po takové dráze, která ji navždy vynesla ven ze
Sluneční soustavy.
Na sklonku léta se přidala neméně jasná, navíc československá kometa Mrkos, objevená Antonínem Mrkosem 2. srpna 1957 z pozorovatelny na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách. I když se zařadila mezi nejvýraznější vlasatice druhé poloviny dvacátého
století, její pozorování ztížilo dlouhodobě nepříznivé počasí. Bez dalekohledu přestala
být patrná už ve druhé polovině září.
A pak, v pátek 4. října 1957. začal kolem Země kroužit dlouho očekávaný Sputnik 1.
Oslavné články a reportáže zahltily noviny, rozhlas i televizi, ale o charakteru dráhy letu
první umělé družice bylo jenom minimum informací. Zákony nebeské mechaniky však
platí pro každého, takže naši pracovníci rychle sestavili drátěný model, s jehož pomocí
určovali přibližnou polohu dráhy a čas přeletu Sputniku 1. Pozorovatelé si nakonec sedli
k malým dalekohledům, z nichž každý mířil jiným směrem, a pátrali ve vytipované části
nebe po letícím objektu.
První lov nebyl úspěšný, ale už 10. října 1957 prolétl Sputnik 1 zorným polem dalekohledu, u kterého seděl Jiří Sedláček. Tehdy žák 11. třídy Jedenáctileté střední
školy na třídě kapitána Jaroše, jinak též aktivní pozorovatel meteorů, později student
matematiky a fyziky na brněnské univerzitě, který nakonec vyrostl v docenta Fakulty
elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Naši pracovníci tehdy byli doslova bombardováni telefonáty, spěšně se organizovaly
semináře pro pedagogy i veřejné přednášky po celém kraji a u dalekohledů na Kraví
hoře stály fronty návštěvníků. Paradoxní je, že Sputnik 1 byl s ohledem ke svým rozměrům na hranici viditelnosti bez dalekohledu, takže bylo mnohem snadnější zahlédnout
poslední stupeň jeho nosné rakety R-7. Tohle první kosmické smetí bylo stejně nápadné
jako třeba hvězdy z obrazce Velkého vozu.
Z počátku se konala i odborná pozorování přeletů Sputniku 1 – očima a fotograficky.
Cílem bylo zachytit přesnou polohu jeho letu mezi hvězdami, kódované záznamy se
vzápětí odesílaly telegraficky do Sovětského svazu. Studoval se tak vliv zemské atmosféry a sluneční činnosti na let umělých satelitů. Navíc dál rostla všeobecná popularita
naší hvězdárny, investovalo se do nákupu nových dalekohledů a začalo se hovořit
o stavbě větší budovy. Když odstartovala druhá sovětská družice – Sputnik 2 – podařilo
se dokonce vysílat na tehdejší rozhlasové stanici Hlas Moravy předpovědi jejích přeletů
nad Československem.

Nelétaly jen umělé družice. V roce 1958 naši pozorovatelé pod vedením Jiřího Grygara, Luboše Kohoutka, Zdeňka Kvíze a Jaromíra Mikuška odhalili dosud neznámý
meteorický roj alfa-Lyridy. Mezi 10. a 25. červencem 1958 zaznamenali několik set
meteorů, převážně pozorovaných dalekohledy. Nezávisle jej detekovali i astronomové
v sovětském Simferopolu. Zřejmě se jednalo o jakýsi oblak meziplanetárních částic
uvolněných v minulosti ze zaniklé a dosud neidentifikované komety. Podruhé a zřejmě
naposledy byl tento meteorický roj nachytán v činnosti v roce 1969.
V roce 1954 vznikly na Kraví hoře dvě pozorovatelny – jako malá část původně mnohem
rozsáhlejšího areálu. Stísněné podmínky, rostoucí zájem veřejnosti a rozšiřující se aktivity amatérských pozorovatelů však pomohly získat argumenty pro vybudování ještě
větší, původně zamýšlené hvězdárny. Ale snadné to opět nebylo. Vznikaly nejrůznější
projekty, schvalovaly se investiční úkoly, vyhlašovaly deklarace, udělovaly souhlasy,
probíhala čilá korespondence se zástupci města i některých ministerstvech a ... i tak se
nic nedělo.
Počátkem roku 1957 ale naše hvězdárna od Ministerstva školství a kultury získala
projektor planetária ZKP-1 (tj. Zeisskleinplanetarium 1) vyrobeného firmou Carl Zeiss
Jena (výrobní číslo 00426) v Německé demokratické republice (tehdy východní, tzv.
socialistické části dnešního Německa). Muselo však zůstat v bednách ve skladišti Československé státní automobilové dopravy, jelikož neexistovala místnost s nezbytnou
kopulí, kde by se mohlo provozovat.
První myšlenkou bylo, že se planetárium provizorně umístí do již existující budovy
– třeba v bývalém kinu Excelsior na Šilingrově náměstí, v prostorách užívaných starokatolickou církví k bohoslužbám na ulici Kobližná anebo v barokním refektáři kláštera
Minoritů. Nakonec však nezbylo nic jiného než postavit novou budovu přímo na Kraví
hoře. Chce se poznamenat – naštěstí!
V listopadu 1957 se projektu planetária ujal architekt František Šteflíček, který navrhl
menší budovu oddělenou od původních kamenných kopulí, v níž měla být i přednášková místnost a pozorovatelny. Pod různými taktickými záminkami se ale Oto Obůrkovi
podařilo budovu prodloužit, částečně ji podsklepit a kopuli planetária zvětšit o třetinu
z původních šesti na osm metrů.
V pondělí a úterý 14. a 15. dubna 1958 zahájily výkop základů žákyně druhé třídy I. Vyšší
hospodářské školy na ulici Pionýrská, které zde následně odpracovaly 170 brigádnických
hodin. S ohledem na jejich počet každá z nich věnovala budoucí hvězdárně a planetáriu
dvakrát dvě hodiny. Slavnostně stavbu zahájil až o deset dní později ing. Hradilík, který
při té příležitosti promluvil o významu akce Z, o planetáriu a o projektech v sousedství
hvězdárny. Do práce se pak tentýž den zapojila hned stovka brigádníků, jimž k dobré
náladě hrála hudba dobrovolného požárního sboru z nedalekého Komína.
Malá poznámka na okraj: jako akce Z se označovala neplacená brigáda místních
obyvatel. Její výhodou bylo, že se na ni pohlíželo poněkud shovívavě, takže se ledasco
mohlo provést bez velkého papírování anebo zcela „na černo“. Jak už bývalo zvykem,
vinou bezradnosti projektanta, neschopnosti stavbyvedoucího a nedostatku stavebního
materiálu, se celý projekt stejně protahoval.
Nakonec se ale na podzim 1958 podařilo dokončit alespoň hrubou stavbu, o půl roku
později doplněnou kopulí planetária a pojízdnou střechou dodanou z Královopolských
strojíren. Nesmrtelné zásluhy si tak odnesl především ředitel Oto Obůrka, jehož zoufalá
korespondence se všemi zúčastněnými je dodnes zachována.

Otevření nové budovy hvězdárny a planetária proběhlo v neděli 30. srpna 1959 v 10 hodin a 30 minut. Akt zahájily famfáry, poté promluvil Josef Rajda, předseda Obvodního
národního výboru Brno II. Koho by napadlo, o jak výjimečnou událost se jedná? A jaká
lavina se pak spustí? První návštěvníci dorazili tentýž den v 16 hodin a 30 minut.
Zakladatelské představy z roku 1946 se tak – alespoň z velké části – staly realitou.
Za stavební práce bylo oficiálně vydáno 711 612 korun, v dnešních cenách by se jednalo
zhruba o 10 milionů.
Nová budova kladla důraz na maximální funkčnost. Od hlavního vchodu na jedné straně,
po sál malého planetária na straně druhé se táhla široká chodba, kterou ozdobily světelné vitríny a později otáčivá mapa hvězdné oblohy o průměru téměř dva metry. Dnes
její funkci zastane aplikace v mobilním telefonu, ale ve své době to bylo první místo,
kam šel pracovník zjišťovat, co v danou dobu a kde na nebi uvidí. Oblíbená však byla
také u malých dětí, kteří s ní zběsile točily, takže jako unikátní kulisa utkvěla v paměti
mnoha dalších návštěvníků (vydržela zde až do roku 2001).
Možná náhoda, možná záměr tomu chtěl, aby se v poloze hlavní chodby ukrylo jedno
astronomické poselství. Její osa míří stejným směrem, jakým 21. prosince zapadá
Slunce. Jinak řečeno, v době zimního slunovratu zasvítí večerní Slunce napříč budovou
až do sálu malého planetária. A to platí dodnes – orientace (dnes již pomocné) chodby
zůstala zachována i po přestavě v letech 2010 a 2011.
K chodbě přiléhal přednáškový sál se stropem vyzdobeným historickými kresbami
doplněnými citáty od Karla Marxe a Bedřicha Engelse. V průběhu následujících let se
zdejší projekci z diapozitivů i filmových pásů podařilo částečně automatizovat, takže se
tady několik desítek návštěvníků dívávalo na čím dál tím komplikovanější audiovizuální
díla. Součástí přednáškového sálu byl i heliostat, tedy dalekohled vestavěný do budovy,
který měl před objektivem zrcadlo. S jeho pomocí bylo možné promítnout obraz Slunce
o průměru až osmdesát centimetrů na plátno do přednáškového sálu. Běžně tak byly
pozorovatelné různě veliké temné skvrny (chladnější místa na povrchu Slunce), granulace (zrnění způsobené vzestupnými a sestupnými proudy plynu) a světlá fakulová pole
(rozsáhlé teplejší plochy). Zařízení je v provozu dodnes.
Nechyběla ani nová pozorovatelna s pohyblivou střechou, která na kolejnicích odjela
do boku a odkryla nerušený výhled na celou oblohu. Pod ní byl čočkový dalekohled
o průměru objektivu 15 centimetrů, doplněný koronografem ke sledování Slunce (především protuberancí – proudů horkého plynu – viditelných na okraji slunečního disku).
Vedle stávala malá fotografická komora. Bohužel, film do ní se musel v temné komoře
stříhat z folií, navíc ji poháněl nespolehlivý hodinový stroj. Pozorovatel pak musel
několik desítek minut, ale někdy i pár hodin, sedět u exponujícího dalekohledu a ručně
jej navádět.
Rozvíjela se i časová služba. Mnohá astronomická pozorování jsou totiž závislá
na přesném času a jeho zjišťování bylo v padesátých letech více než obtížné a také
značně nepřesné. Dlouho se používal postup „oko-ucho“: V okamžiku, kdy nastal daný
astronomický jev, zmáčkl pozorovatel mechanické stopky, pak šel k přijímači vysílání
časových značek (tj. pípání), podle kterých vypočítal hledaný čas úkazu. Pozorovateli se
ale nesměly „klepat ruce“, měl totiž jen jeden pokus.
Později se podařilo sestavit důmyslnější zařízení pro opakovaná měření, až se od Československých státních aerolinií z letiště Ruzyně získal vyřazený přijímač vysílání přesného času OMA 50. Dnes hodiny řízené rádiovým signálem koupíme v supermarketu
a v astronomii se používá ještě přesnější a snadno dostupná GPS navigace.

Největším hitem nové budovy se každopádně stalo projekční planetárium ZKP-1, které
dokázalo na sádrové klenbě o průměru osm a půl metru vytvořit iluzi hvězdného nebe
v libovolnou roční dobu z různých severních zeměpisných šířek. Z dnešního pohledu šlo
samozřejmě o velmi jednoduché zařízení kombinující mechanické a optické součástky,
díky geniální konstrukci však zůstalo v provozu dodnes!
Základem instalace byla „stelární koule“ o velikosti fotbalového míče, na povrchu s 31
objektivy s clonkami, ve kterých byly stovky různě velikých dírek. Stačilo tedy rozsvítit
silnou žárovku v centru koule a promítnout tak na strop asi pět tisíc umělých stálic
jasnějších než 6 magnitud ze severní a částečně i jižní oblohy. Tedy tolik, kolik je za příznivých podmínek viditelných očima bez dalekohledu. Jasnost hvězd ale byla zvýrazněna různou velikostí promítaných kotoučků, což samozřejmě v přírodě, kde jsou hvězdy
noční oblohy bodové, neplatí.
Pod „stelární koulí“ byl „koš“ s reflektory s naklápěcími zrcátky, které vytvářely obrazy
jednotlivých planet Sluneční soustavy, Slunce i Měsíce (vč. změn jeho fází). Aby hvězdy
či planety nesvítily na sedící diváky, byly před objektivy umístěny pohyblivé clonky
nebo světla vypínaly rtuťové spínače. Jednoduše řešené byly i další doplňky… Mlhavý
pás Mléčné dráhy promítal kotouček s celuloidovým stínítkem a schematické kresby
souhvězdí malý diaprojektor pohybující se na kloubovém rameni. K dispozici byly také
světlé čáry demonstrující některé nebeské souřadnice – místní poledník, ekliptiku,
nebeský rovník, deklinační kružnici apod. Hranu kopule navíc ozdobilo kašírované
panorama města zobrazující vybrané brněnské dominanty.
Zájem veřejnosti o nové projekce umělé hvězdné oblohy předčil veškerá očekávání.
V podstatě okamžitě přestalo platit, že zde existuje „hvězdárna s planetáriem“, nýbrž
„planetárium s hvězdárnou“. Vždyť se také jednalo o druhou „kamennou“ instalaci
v tehdejším Československu, předběhl nás totiž o pár měsíců pouze Hradec Králové.
Za první tři měsíce dorazilo neuvěřitelných 21 316 návštěvníků, už 21. září 1960 byl
přivítán padesátitisící návštěvník – žák Základní devítileté školy z Kloubouk u Brna.
Všechno tehdy zvládalo devět zaměstnanců a několik brigádníků. V dopoledních hodinách přicházely výpravy každou celou hodinu, takže moderátoři byli nejen secvičeni
na přesné střídání, ale také vybírali vstupné, prodávali upomínkové předměty a obsluhovali šatnu. Pro veřejnost se zpočátku uváděl pořad Co dokáže planetárium, vzápětí se
přidávala tematická představení. Všechny byly vykládány moderátorem, který stál uprostřed místnosti a ovládal projektory pomocí několika spínačů a kliček. Teprve později
se ve výbavě objevil magnetofon, diaprojektor, filmová promítačka a nakonec i datový
projektor. Naši technici také sestavili projektor umělé družice (nejen, že se světlý bod
pohyboval mezi hvězdami, ale dokonce charakteristicky pípal), meteorů, celooblohových záběrů či polárních září (tlumená žárovka ve skleněné láhvi od Coca Coly).
Není divu, že se naše organizace stala „výkladní skříní“ města Brna, které od šedesátých let na Kraví horu zvalo řadu významných návštěv. Podle sdělení Ri The Suka,
pracovníka Ministerstva školství a kultury Korejské lidově demokratické republiky,
měla být hvězdárna i planetárium dokonce vzorem pro organizaci populárně-vědecké
práce v tehdejší Severní Koreji! V roce 1960 jsme navíc obdrželi Cenu osvobození města
Brna za popularizaci poznatků moderní astronomie, šíření materialistického světového
názoru, propagaci ateismu a péči o všeobecné i odborné vzdělání občanů.

Výraznou proměnu naši organizace definitivně potvrdil rok 1960, kdy na Kraví horu
dorazilo 66 841 návštěvníků, tedy sedmkrát více v porovnání s „bezplanetárním“ rokem
1957. Jenom do Klubu mladých astronomů podalo přihlášku 240 školáků(!), kteří museli být z kapacitních důvodů rozděleni hned do několika skupin. V tomto vzdělávacím
cyklu se objevil i malý Vladimír Remek, jenž se s odstupem dvou desetiletí vydal jako
první Čechoslovák do vesmíru.
Náš Vladimír Remek je po občanech Spojených států amerických a tehdejšího Svazu
sovětských socialistických republik zástupcem třetího státu světa, který vzlétl do vesmíru. Je jedním z bezesporu nejslavnějších lidí, kteří se kdy pohybovali kolem Kraví
hory, dokonce se za několik desetiletí stal neoficiálním patronem naší hvězdárny.
A čas dál běžel… Kraví hora je jeden z nejvyšších vrcholů v okolí, takže není divu, že tu
a tam její plechové kopule nahrazují hromosvod. První úder blesku do střechy malého
planetária byl zaznamenán 7. června 1961 v 15 hodin a 35 minut. Fortelná elektronika
a efekt Faradayovy klece však zabránily jakýmkoli škodám.
Od roku 1961 začal pod taktovkou Jitky Petrželové a Rudolfa Morawitze vznikat systém
vzdělávacích pořadů, s pomocí kterého pedagogové nahrazovali výuku astronomie
v hodinách fyziky a zeměpisu. Navíc se pořádaly semináře, na nichž se probírala aktuální astronomická témata i nová představení nabízená hvězdárnou. Díky zájmu učitelů
o planetárium se tak proměnila skladba docházejících návštěvníků. V padesátých letech
přicházela hlavně veřejnost, pak ale začaly dominovat školní výpravy, v sedmdesátých
letech tvořila školní mládež dokonce 70 procent všech návštěvníků. V současnosti je
poměr obou skupin „půl na půl“.
V roce 1963 se v původní sedmimetrové kopuli z roku 1954 objevil nový dalekohled
s profesionální montáží s elektrickým pohonem od společnosti Carl Zeiss Jena. Díky
špičkové kvalitě jeho objektivu o průměru 20 centimetrů a ohniskové vzdálenosti 3 metry
se s ním skvěle pozorovala tělesa Sluneční soustavy, především krátery na Měsíci,
oblačné útvary v Jupiterově atmosféře a povrch planety Mars. Vše organizoval mladý
Zdeněk Pokorný, náš budoucí ředitel. Navíc se na dalekohled věšely první typy fotoelektrických fotometrů, malé fotografické komory apod., takže se zde chvílemi pozorovatelé
a technici doslova přetahovali. Dalekohled i montáž jsou ostatně v provozu dodnes.
Svým vývojem prošla i představení v planetáriu pro běžnou veřejnost. Zkoušely se
nové formy duo-programů, při nichž se pod umělou oblohou střídali dva moderátoři,
autorská představení zaměřená na nové astronomické poznatky, historii astronomie,
pohádky pro děti, řecké báje o hvězdách i klasické básně. Recitovali zde přední umělci,
třeba Vlasta Fialová, Josef Karlík, Ladislav Lakomý, Jaroslav Dufek nebo Andrea Čunderlíková. Dráty nápovědy se tehdy táhly z planetária do nedaleké ředitelny, herci byli při
recitaci osvětlováni bodovými reflektory a poté, za úplné tmy, se v neznámém prostoru
přesouvali po malém sále. Často tudíž bloudili mezi návštěvníky nebo rozpačitě čekali,
až je na příslušné místo zavedou sami moderátoři.
Na přelomu let 1962 a 1963 mohli obyvatelé Brna zažít nejdelší souvíslé ledové dny
20. století - od 19. prosince 1962 do 3. ledna 1963, a pak hned od 8. ledna až do 9. února 1963 nevystoupala teplota nad 0 stupňů Celsia. Celkem se jednalo o 49 dní!

Kromě planetária se od roku 1963 začaly školním výpravám nabízet také komentované
experimenty z geometrické a vlnové optiky, na které se nezbytné pomůcky zpočátku
nosily z Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně (dnes Univerzita obrany).
V dobách „největší slávy“ na tyto pořady docházelo v každém školním roce až několik
tisíc žáků, ostatně v naší nabídce zůstaly do současnosti.
Značně populární byly přednášky na kosmonautická témata a pod vedením Pavla
Petržely také odborněji zaměřený Klub kosmonautiky. Jelikož však v průběhu šedesátých let začaly v letech do vesmíru dominovat Američané, potýkali se naši pracovníci
čím dál tím častěji s výtkami o ideologicky nevyvážených prezentacích. Například už
roku 1959 se jeden z našich spolupracovníků díky takovému „přečinu“ zodpovídal přímo
na Městském výboru Komunistické strany Československa. Problém byl ale v paranoidním utajování sovětských technologií, jelikož samozřejmě souvisely s vojenskými
aktivitami. A těžko bylo možné mluvit o úspěších komunistického bloku třeba ve studiu
vnějších oblastí Sluneční soustavy, když sem posílali sondy pouze Američané.
Že nešlo všechno hladce, názorně dokumentuje také seznam nápravných opatření
sledující zvýšení návštěvnosti a zlepšení organizovanosti návštěv z roku 1963, pod který
se lze podepsat i po půl století: 1. K dalšímu zkvalitnění práce planetária budou všechna
témata pořadů v planetáriu podrobně projednána s lektory, stanovena názorná osnova
a určeny názorné pomůcky. 2. Pracovníci planetária budou usilovat nejen o vědeckou
úroveň, ale i atraktivnost pořadů. 3. Osnovy tematické školní výuky budou školám opět
zaslány v podrobnějším znění. 4. V plánu 1964 nutno stanovit počty přednášek ve městě
a Jihomoravském kraji ve shodě s danými možnostmi. 5. Po zkušenostech z minulých
2 let je nutno pečovat zvýšenou měrou o plnění návštěvnosti v prvních dvou měsících
roku, aby nedocházelo k neplnění plánu. 6. Prohloubit spolupráci s učiteli, aby bylo
dosaženo zcela pravidelné návštěvy školních skupin. 7. Rozvinout ještě ve větší míře
tiskovou propagaci hvězdárny a planetária (letáky, plakáty, novinové články).
Z černé kroniky je zpráva z poloviny šedesátých let, kdy se jeden z pracovníků hvězdárny rozhodl dobrovolně odejít ze života. Oběsil se na kravatě na zábradlí vedle schodů
vedoucích na ulici Tůmova mezi dvěma kamennými kopulemi. Nebyla to rozhodně
poslední smutná událost, ale to už k životu prostě patří…
Vraťme se ale raději pod skutečnou oblohu. V podvečerních hodinách 7. listopadu
1960 se Merkur ocitl mezi Sluncem a Zemí, takže bylo možné po dobu několika hodin
sledovat jeho temný kotouček na pozadí zářivého slunečního disku. I když rušily mraky
a dokonce větve vzrostlých stromů, podařilo se Karlu Raušalovi průběh úkazu dokumentovat fotograficky. Bohužel, tyto záběry se nedochovaly.
V ranních hodinách 15. února 1961 proběhlo velmi zajímavé zatmění, při kterém bylo
zakryto téměř 94 procent slunečního disku. S výjimkou podobného úkazu v roce 1999
se jednalo o největší zatmění pozorovatelné v českých zemích ve 20. století. Hvězdárna
se na něj samozřejmě rozsáhle a velmi důkladně připravovala – pracovníci byli rozdělení
do několika skupin (časová služba, seřízení chronografů a radiopřijímače, přednášková, demonstrátorská, fotografická skupina), dalekohledy byly nejen na Kraví hoře ale
i na náměstí Rudé armády (dnes Moravské náměstí), měla se provádět meteorologická
pozorování, radioamatérské kroužky sledovaly změny v příjmu vybraných rozhlasových
stanic. Nakonec ale bylo téměř po celou dobu úkazu beznadějně zataženo, částečně
zakryté Slunce se zahlédlo a fotografovalo jen po pár kratičkých okamžiků. Zatmění se
tak projevilo především dlouhotrvajícím ranním šerem. I přes nepříznivé počasí k nám
dorazilo na 450 osob, kterým však musel stačit výklad profesora Jaroslava Procházky.

V noci z 24. na 25. června 1964 bylo jasno, takže nic nebránilo pozorování úplného
zatmění Měsíce. Jelikož předtím explodovala indonéská sopka Mount Agung na ostrově
Bali, díky zaprášené atmosféře naší planety to bylo jedno z nejtmavších zatmění v novodobých dějinách. V dalších letech se navíc rozběhl projekt, který se zaměřil na studium
souvislosti změn průhlednosti zemské atmosféry a průběhu těchto úkazů (měřily se
okamžiky kontaktů měsíčních kráterů s okrajem plného zemského stínu). Bohužel,
shromážděná data nebyla nikdy zcela analyzována.
O kvalitě naší astronomické techniky se mohli v polovině šedesátých let přesvědčit
všichni pozorovatelé hvězdy Sirius B. Nejen, že se jedná o průvodce jedné z nejbližších
hvězd, ale navíc o bílého trpaslíka! Tedy horké jádro zaniklé hvězdy s hmotností srovnatelnou se Sluncem, průměrem jenom deset tisíc kilometrů a povrchovou teplotou
25 tisíc stupňů Celsia. Normálně se ztrácí v oslnivé záři Siria A, nejjasnější hvězdy
pozemské noční oblohy. Jednou za šest desetiletí se ale dostane tak daleko, že je
Sirius B viditelný i dalekohledy z Kraví hory.
Jak už bylo řečeno, amatérští pozorovatelé sloužili již od padesátých let jako „pilné
včelky“ shromažďující informace o nejrůznějších astronomických jevech. Tu a tam
se podařil výjimečný objev, zpravidla se ale jejich záznamy stávaly součástí mnohem
rozsáhlejších přehledů. Některé studie také vedly do slepých uliček, poskytovaly jen
mlhavé výsledky, nebyly vůbec zpracovány anebo dotaženy až k publikaci. Oddanost
a pracovní nasazení všech ale zůstávalo nepředstavitelné – vysilující bdění u dalekohledu střídalo neméně náročné zpracování, vše ve spartánských podmínkách za minimálního finančního přispění. Až do konce devadesátých let se pozorovalo s dalekohledy
z druhé světové války, z doby krátce po ní, z vyřazených vojenských zásob anebo s tím,
co bylo po ruce. Pomocí telegramu a dálnopisu (což byl více méně psací stroj ve spojení s telefonem) se předávaly jen nejnutnější, velmi stručné informace o nejnovějších
objevech, vše ostatní se šířilo s patřičným zpožděním běžnou poštou anebo pomocí
tištěných časopisů.
Z počátku byla k dispozici jen logaritmická pravítka a mechanické kalkulačky. Už v roce
1961 ale někteří naši nadšenci (především Jan Kučera) pracovali s počítačem LGP-30
Vysokého učení technického v Brně. Ten disponoval pamětí v podobě otáčejícího se
magnetického bubnu a byl ovládán elektrickým psacím strojem. Sloužil nejen k analýze
získávaných dat, ale také k přípravě a plánování budoucích pozorování. První stolní
počítač si pak naše hvězdárna pořídila až ve druhé polovině osmdesátých let – za cenu
několika set tisíc tehdejších korun s výkonností horší než dnešní mobilní telefon.
Z původní řady zájmových skupin amatérských nadšenců v průběhu šedesátých let
zůstaly tři bezesporu nejúspěšnější skupiny: demonstrátoři, pozorovatelé meteorů
(tzv. meteoráři) a pozorovatelé proměnných hvězd (tzv. proměnáři). Kromě snahy
přispět k poznání vesmíru měly tyto aktivity i významnou sociální funkci a zakládaly
celoživotní přátelství....

Demonstrátorská skupina se sice nezabývala základním výzkumem, ale na rozdíl
od ostatních dodnes ovlivňuje chod naší hvězdárny. Jedná se totiž o spolek studentů středních a vysokých škol, stejně jako již pracujících nadšenců, kteří ve večerních
hodinách zajišťují veřejná pozorování večerní oblohy. Kromě skromné výplaty je největší
odměnou získávaná praxe z veřejného vystupování před naprosto neznámým, velmi
různorodým publikem. Právě odtud se také rekrutovali tří poslední ředitelé – Zdeněk
Mikulášek, Zdeněk Pokorný a Jiří Dušek.

U faktického zrodu systematického pozorování meteorů stál Luboš Kohoutek, Jiří
Grygar a Zdeněk Kvíz. Cílem bylo studium vlastností meziplanetární hmoty vyskytující
se v bezprostředním okolí dráhy naší planety. Drobné prachové částice – pozůstatky
po průletech komet anebo vzájemných srážkách planetek – totiž ve vysokých rychlostech vlétají do zemské atmosféry, prudce se zahřejí a zpravidla bezezbytku vypaří.
Na obloze pak můžeme zahlédnout meteor, lidově řečeno „padající hvězdu“. Někdy se
Země s částicemi meziplanetární hmoty potkává nahodile, jindy prolétá skutečnými
proudy prachových částic – meteorickými roji. Zcela výjimečně se jedná o tak velká
tělesa, že průlet atmosférou přežijí a dopadnou až na zemský povrch jako meteorit.
Zpočátku výzkumníkům stačily vlastní oči (odtud vizuální pozorovatelé, též vizuálové). Čtyři dobrovolníci se dívali na čtyři světové strany, pátý směrem do zenitu, a když
náhodou někdo zahlédl meteor, zaznamenal čas této události. Jen o něco později se
monitorovaly pouze vybrané části nebe – ohraničené třeba upevněnými ráfky od kola,
navíc se sbíraly další informace. Aby se pozorovatelé zbytečně neoslňovali a nerozptylovali, byl k dispozici zapisovatel, který hlášení o meteorech zaznamenával do připravených protokolů.
Nejdříve stačilo zvolat „stop“ a poté diktovat. Aby se ale vyloučilo vzájemné ovlivňování,
vznikla brzo světelná signalizace aktivovaná pozorovatelem, který zahlédl na obloze
meteor. Dráty vedly do dřevěné budky nazývané familiárně krmítko, u kterého seděl
zapisovatel. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se dráhy meteorů
dokonce začaly zakreslovat do map hvězdné oblohy. Po celá desetiletí se přitom jednalo o velmi oblíbenou aktivitu: vizuálové v průběhu jedné hodiny sice zpravidla zahlédli
jen několik málo meteorů, ale byl čas na diskuze a ve vyhřátých spacácích se pěkně
usínalo.
Obloha se studovala také na výpravách za tmavou oblohou v odlehlých částech Československa. O rozsahu prováděných studií názorně vypovídá třeba program soustředění u slovenského Hlohovce, které se v srpnu 1960 zaměřilo na sledování Slunce,
proměnných hvězd, družice Echo, počasí a především meteorů. Mimochodem během
akce došlo k neuvěřitelné scéně. Při exkurzi do Slovakofarmy Hlohovec se podařilo
získat kofeinový prostředek Panergen, který měl povzbudit uživatele v dlouhodobé
bdělosti. Skutečně, první noc přivedl pozorovatele do skvělé pohody. Bohužel, po jeho
užití nenásledoval potřebný odpočinek, a když byl naordinován další noc, projevily se
u poloviny nadopovaných jasné známky otravy – přišla kocovina provázená vidinami
a nekontrolovatelnými pohyby (doslova bouchali jsme hlavami do binarů).
Od poloviny šedesátých byl klíčovým meteorářem Vladimír Znojil, jehož zásluhou se
významně rozvíjelo sledování meteorů s dalekohledy s velkým zorným polem (tzv. teleskopické pozorování). Přístroj v takovém případě mířil konkrétním směrem a pozorovatel buď hlásil spatřené jevy anebo je sám zakresloval do mapky. O každé události se
navíc vedla řada údajů, která charakterizovala dráhu meteoru po obloze, jeho jasnost
a barvu, případně i další efekty. Své místo zde mělo i subjektivní hodnocení objektivity
takové události.

S dalekohledem bylo samozřejmě možné vidět mnohem slabší a tedy častěji létající
meteory, avšak díky omezenému zornému poli se zaznamenávalo zhruba srovnatelné
množství úkazů jako u vizuálů. Jednalo se však o velmi fyzicky náročnou a vyčerpávající
techniku: dobrovolník po celou dobu u dalekohledu seděl, zíral do okulárů, navíc musel
s přístrojem otáčet za pomalu se pohybujícím hvězdným polem. Aby toho nebylo málo,
často byly vidět falešné meteory (tj. mžitky), proto se tomuto stylu pozorování říkalo
také duchařina.
Meteoráři se nakonec rozdělili na dvě „nesmiřitelné frakce“. Vizuálové se dokonce zpočátku přezdívali kujebáci, zatímco příznivci teleskopického pozorování čučurinci. Původ
těchto názvů je ale nejasný, ví se jen to, že jako kujebáci byli v minulosti označováni
obyvatele Vysokého Mýta.
Vladimír Znojil vytvořil jeden z nejpromyšlenějších a nejrozsáhlejších výzkumů meziplanetární hmoty na světě. Své metody měl podchyceny i teoreticky, při analýze dat používal nejrůznější statistické metody a zásadně přispěl k tvorbě kvalitních pozorovacích
pomůcek. Mezinárodně populární byl jeho Gnómonický atlas Brno 2000.0 vydaný v roce
1987. Obsahoval všechny hvězdy viditelné bez dalekohledu, ve vhodných případech
s uvedením jasnosti, a v takovém zobrazení, aby se do map mohly meteory zakreslovat
jako úsečky. Celé mapové dílo přitom Vladimír Znojil sestavil pomocí vlastních programů a vykreslil na digigrafu, tj. kreslícím stolu s médiem upnutým pomocí elektrostatického náboje na skleněné desce.
V průběhu čtyř desetiletí se v různých stadiích vyhodnocení ocitnulo na sto tisíc záznamů o letu „padajících hvězd“. Snad nejvýznamnější byly letní akce v letech 1972 a 1973,
kdy se meteory souběžně pozorovaly lidskýma očima, fotograficky a také radarem
Astronomického ústavu v Ondřejově.
Zpracování získaných materiálů však bylo více než komplikované: Vladimír Znojil
vytvořil analytické programy pro počítače Ústavu fyzikální metalurgie opečovávané
Janem Kučerou, Čestmír Greger se obětoval a ručně vyhodnotil filmové pásy z radaru,
ostatní „děrovali“ data na pásky a štítky. Výsledkem byly tři obsáhlé články v Bulletin of
Astronomical Institutes of Czechoslovakia, z nichž poslední vyšel až v roce 1985.
S počátkem 21. století ale tento způsob poznávání meziplanetární hmoty – vizuálně
i teleskopicky – ztratil smysl. Nahradily ho na dálku řízené elektronické kamery, které
monitorují dění na nebi bez ustání a s velkou mírou objektivity.
Hnutí pozorovatelů meteorů, vlastně svébytná skupina milovníků hvězdného nebe,
ale nemůže být zapomenuto. V průběhu desetiletí vycházely nejrůznější časopisy
a bulletiny, od roku 1953 se až do roku 1977 psala tzv. meteorářská kronika, skládaly
se písničky na známé melodie a v době volna či nepříznivého počasí hrály nejrůznější
hry. V šedesátých letech prý byla nejoblíbenější hra „na vraha“, v osmdesátých letech
vystřídaná „čankajškem“ a „žouželením“.

Výraznou skupinou dobrovolných výzkumníků byli také pozorovatelé proměnných
hvězd, tedy systémů, které z různých důvodů mění jasnost. Například proto, že se v jejich atmosférách tvoří neprůhledná oblaka, že pravidelně pulsují nebo že se navzájem
zakrývají. Některé tyto proměny jsou pravidelné, jiné nikoli, v mnoha případech si jich
všimneme i bez speciálních detektorů.
Úkolem amatérů bylo sledovat změny jasností různých hvězd srovnáváním s hvězdami
považovanými za stálé. Program se brzo zaměřil výhradně na zákrytové dvojhvězdy,
tedy systémy složené ze dvou navzájem se zakrývajících stálic obíhajících kolem společného těžiště. Na rozdíl od meteorářů přitom byla velkou výhodou relativní jednoduchost měření a možnost získat hmatatelný výsledek v průběhu jedné noci. Stačilo
vykreslit na tzv. milimetrový papír světelnou křivku proměnné hvězdy – průběh pozorované jasnosti s časem – a velmi jednoduše odhadnout okamžik, kdy došlo k největšímu
zákrytu (tzv. okamžik minima).
Naše hvězdárna organizovala tréninkové akce i semináře, vydávala rady i mapky
hvězdné oblohy. K zásadnímu posunu ale došlo po roce 1972, kdy se vedení programu
pozorování proměnných hvězd ujal Zdeněk Pokorný, který spolu s Jindřichem Šilhánem
a Karlem Raušalem vydal rozsáhlý návod pro pozorovatele a snažil se získaná data
průběžně digitalizovat. V roce 1982 se stal vedoucím Zdeněk Mikulášek, jenž prohloubil
nezbytné odborné základy a dál rozšiřoval množinu sledovaných objektů. V roce 1992
jej vystřídal Miloslav Zejda, mimo jiné hlavní autor populárního návodu Pozorování
proměnných hvězd. Vrcholem byly mezinárodní konference, na nichž se v roce 1997
a 2001 sešlo více než sto astronomů z celého světa. Ve finále se podařilo shromáždit,
publikovat a zpřístupnit přes šestnáct tisíc pozorovacích řad, sestávajících z téměř
400 tisíc odhadů či měření.
I když profesionální astronomové i v tomto případě k výsledkům pozorováním přistupovali s nedůvěrou, jejich hodnota s časem jenom roste. Informace získané československou komunitou jsou totiž považovány za jedny z nejhodnověrnějších na světě. Stojí
na nich studie astrofyzikálně zajímavých soustav, např. analýzy dokumentující přenos
látky mezi hvězdami nebo přítomnost třetího tělesa. Ve 21. století jsou však takové
studie minulostí, věrohodnějšími detektory jsou totiž snadno dostupné elektronické
kamery. S nimi lze nebe sledovat prakticky kdekoli, dokonce i z města.

Od roku 1958 sice existovala nová budova, avšak návštěvnický komfort nebyl nijak
úžasný. Například se topilo starými plynovými kamny, které zapínal první přicházející
pracovník. V sále, kancelářích a na chodbě, jinak by návštěvníkům byla zima. V malém
planetáriu pak byla za sedadly elektrická topná tělesa, někdy se ještě přitápělo infrazářičem. Plamínky u kamen samozřejmě zhasínaly a při znovuzapálení to často pěkně
bouchnulo. Proto se na podzim 1968 instalovalo jak ústřední topení, tak elektroinstalace a dokonce přibyla technická dílna, ve které bylo možné vyvíjet další zajímavá zařízení.
Naši pozorovací techniku obohatily i nejrůznější rádiové přijímače, například radioteleskopy přijímací šum generovaný Sluncem. Nakonec nejúspěšnější byl radiometr pracující na frekvenci 38 GHz, který vznikl v sedmdesátých letech. Bohužel, jeho automatický
provoz byl natolik drahý, že se zapínal jen po upozornění z Astronomického ústavu
v Ondřejově na zajímavé dění na povrchu naší denní hvězdy. Velkou hračkou se stal
i optický dálkoměr anebo třímetrová parabola, která až do devadesátých let zdobila naši
střechu. Většinu těchto technických zařízení tehdy rozvíjeli Karel Jehlička a Jaroslav
Medek.
Kuriozitou je, že se na sklonku šedesátých let 20. století vážně uvažovalo o zřízení naší
pobočky na jadranském ostrově Hvar, odkud bychom se spolu s dalšími českými odborníky věnovali studiu Slunce. Bohužel, chorvatští hostitelé si pletli turistické a astronomicky vhodné podmínky, takže z celého projektu rychle sešlo. Naši pracovníci během
průzkumné expedice na Jadranu alespoň ukazovali oblohu a Karel Jehlička s Janem
Kučerou západoněmeckým turistům v jednom z luxusních hotelů komentovali přímý
přenos výstupu Neila Armstronga na Měsíc.
Jelikož se první přistání člověka na povrchu našeho kosmického souseda odehrálo
v noci z 20. na 21. července 1969, nikdo tuto událost přímo na Kraví hoře intenzivně
neprožíval. Avšak poté se začala s neuvěřitelným úspěchem promítat komentovaná
pásma kosmonautických filmů věnovaná projektům Gemini i Apollo, které se půjčovaly
téměř ilegálně z velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Projekce se opakovaly až několikrát denně a fronty na vstupenky se táhly do poloviny kopce od hvězdárny
k náměstí Míru. Symptomem doby bylo, že je musely doplňovat dokumenty o úspěších
sovětské kosmonautiky. Ke změně došlo až po sovětsko-americkém letu Sojuz-Apollo,
kdy byla západní kosmonautika vzata na milost.
Po roce 1970 začal vývoj nového dalekohledu pod odsuvnou střechou. Základem byla
vidlicová montáž, na kterou se pověsil tubus dalekohledu se zrcadlovým objektivem
o průměru objektivu 40 centimetrů a ohniskové vzdálenosti 1,65 metru. K němu pak
byl připojen fotoelektrický fotometr pro měření jasností proměnných hvězd. Díky permanentnímu vývoji se z něj v devadesátých letech nakonec stal prakticky automatický
přístroj, který bylo možné pohodlně ovládat na dálku.

Významným milníkem v dějinách hvězdárny se samozřejmě stal 21. srpen 1968. Po obsazení brněnských studií okupačními vojsky ze Sovětského svazu vytipovali pracovníci
rozhlasu a televize několik míst, odkud by mohli dál vysílat. Jednou z možností byla
kopule naší hvězdárny, dokonce sem dorazil přenosový vůz, který se „ukrýval“ v místní
zeleni. Přišla také normalizace, tedy návrat k poměrům před relativně svobodomyslným obdobím šedesátých let. Pracovníci hvězdárny museli projít tzv. kádrovými prověrkami, tedy hodnocením jejich politických názorů a postojů. Vrátil se důraz na ateistickou a protikapitalistickou propagandu, na náslechy například chodili inspektoři odboru
kultury Městského národního výboru, kteří kontrolovali, zda žáky vedeme k vědeckému
světovému názoru.
Na Kraví hoře to naštěstí nebylo tak zlé, dokonce se pro mnohé zkrachovalé existence
stala poslední záchranou. Z Vysokého učení technického byl pro své antikomunistické
názory vyhozen Zdeněk Mikulášek a z Prostějova se ze stejného důvodu vrátil Zdeněk
Pokorný. Přesto ale řada talentovaných spolupracovníků raději emigrovala do zahraničí.
V srpnu 1971 došlo k přiblížení Marsu k Zemi (označuje se jako velká opozice), takže
bylo možné našimi dalekohledy na jeho povrchu obdivovat různě tmavé skvrny a světlé
polární čepičky. Bohužel, současně došlo na sousední planetě ke vzniku rozsáhlé prachové bouře, která dlouhodobě zastřela většinu těchto detailů. Naštěstí se takto velká
pozice opakuje jednou za 12 až 15 roků, takže se nám další příznivý výhled na Mars
nabídnul jak na sklonku osmdesátých let, tak počátkem 21. století.
V roce 1972 navštívil hvězdárnu sovětský kosmonaut Viktor Gorbatko, který měl za sebou pětidenní výpravu na lodi Sojuz 7 a před sebou další dvě podobné mise v letech
1977 a 1980. Díky organizačním zmatkům se ale Viktor Gorbatko objevil o hodinu
dříve než vítající žáci. Slavná návštěva to však brala s nadhledem. Pro běžný život bylo
mnohem důležitější, že díky jeho příjezdu získal park na Kraví hoře asfaltovou polevu
a opěrné zdi kolem kopulí zdobné betonové límce…
Ve středu 7. března 1973 objevil Luboš Kohoutek, tehdy již působící v emigraci na observatoři v Hamburku, nenápadnou kometu. Následující pozorování naznačila, že se
v prosinci téhož roku přiblíží ke Slunci na pouhých dvacet milionů kilometrů a tudíž
i výrazně zjasní. Ty nejoptimističtější odhady hovořily dokonce o tom, že bude patrná
na denní obloze. Kombinace vánočního období, opojení z probíhajících kosmických
výprav, přehnaného optimismu ze strany odborníků i honbě médií za senzací, zaujala
hromadné sdělovací prostředky.
Organizovala se celosvětová Operace Kohoutek, během které se na kometu zaměřilo
několik tisíc odborníků a bezprecedentní množství pozemských i kosmických observatoří, včetně kosmonautů na stanici Skylab a lodi Sojuz 13. Mimořádný zájem doprovázel
zvýšený prodej astronomických dalekohledů, organizování speciálních výletů či tradiční
apokalyptická proroctví. Nevyzpytatelná Kohoutkova kometa ale veřejnost zklamala –
bez dalekohledu byla sotva viditelná. Amatérské pozorovatele však odměnila pohledem
na několik stupňů dlouhý chvost a odborníci u ní odhalili organické molekuly, které vedly k úvahám o možnosti příchodu života na Zemi z vesmíru. V duchu popkultury se tato
výjimečná vlasatice promítla také do řady uměleckých děl, například skladeb skupin
Pink Floyd, Kraftwerk, R. E. M., či jedné epizody seriálu The Simpsons.

Naše organizace měla v průběhu desetiletí nejrůznější názvy: Začalo to Gottwaldovou
lidovou hvězdárnou v Brně, poté následovala Oblastní lidová hvězdárna v Brně, pak
Lidová hvězdárna a planetárium v Brně až to na sklonku šedesátých let dospělo
k názvu Hvězdárna a planetárium v Brně. Bohužel, na začátku sedmdesátých let vznikla
myšlenka, že bychom se měli více přihlásit k probíhající politické normalizaci a zavděčit
se „bratrským“ sovětským vojskům. Proto se vážně uvažovalo o pojmenování po první
sovětské kosmonautce Valentině Těreškovové anebo ještě bizarnější variantě Hvězdárna
a planetárium československo-sovětského přátelství v Brně.
Ve snaze tomu předejít se pracovníci jako tonoucí stébla chytli pětistého výročí narození
Mikuláše Koperníka. Faktem ale je, že i když jsme měli (a dodnes máme) s polskými
astronomy velmi dobré vztahy, slavný astronom Brno nikdy nenavštívil a neměl s jihomoravskou metropolí jakoukoli souvislost.
Slavnostní akt přejmenování proběhl 19. dubna 1973 za přítomnosti ministra kultury
České socialistické republiky Miloslava Brůžka (měsíc poté byl odvolán z funkce), velvyslance Polské lidové republiky Lucjana Motyky, polského generálního konzula v Ostravě, místopředsedy jihomoravského Krajského národního výboru, tajemníka krajského
výboru Komunistické strany Československa a dalších představitelů veřejného života.
V projevech byla oceňována cílevědomá, soustavná kulturně-výchovná, pedagogická,
metodická i odborná činnost naší hvězdárny, její ideová úroveň a rekordní návštěvnost.
Kromě prohlídky budovy mohli hosté tenkrát v planetáriu shlédnout pořad Boj
a vítězství, který vyprávěl o životě a díle Mikuláše Koperníka, stejně jako o zápasu
Galilea Galileiho s církví. Jako viditelný doklad čestného pojmenování Hvězdárna
a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně pak byly na budově až do roku 2010 umístěny
dva bronzové reliéfy od výtvarníků Miloše Slezáka a Miroslava Šimordy.
Kupodivu nikomu tenkrát nevadilo, že Mikuláš Koperník byl římskokatolický duchovní,
vyzdvihovalo se pouze jeho astronomické dílo, které dle dobových názorů přineslo revoluci myšlení a pomohlo lidstvu vymanit se ze zajetí starověké filosofie, jejích dogmat
a přežitků. Koperník měl být symbolem pokroku, svobodného myšlení a neúplatné
lásky k poznané vědecké pravdě, zakladatelem materialistického chápání světa a marxistického světového názoru...

Od roku 1973 organizoval následující desetiletí Zdeněk Pokorný jedinečné Letní školy
astronomie – vždy pro tři desítky středoškoláků a vysokoškoláků. Vyučujícími tehdy byli
převážně vědečtí a pedagogičtí pracovníci astronomických ústavů akademie věd a univerzit. Kromě zaručené kvality výkladu tak absolventi osobně poznali odborníky, kteří
se přímo podíleli na astronomickém výzkumu. Také podkladový materiál představoval
většinou vhodně upravená reálná pozorování. Obsahově se však letní školy astronomie
nezabývaly celou astronomií, ale vždy jen nějakou její částí, například fyzika Slunce
a Sluneční soustavy, spektroskopie, fotometrie, používání kalkulátorů nebo jednoduchých prostředků v astronomii.
Od 7. února 1974 se staly skutečným fenoménem – přetrvávající šest desetiletí –
přednášky Žeň objevů, v nichž Jiří Grygar poskytoval stručný souhrn nejdůležitějších
a nejzajímavějších objevů na poli astronomie i kosmonautiky v uplynulém roce. Určitě
je nezbytné zdůraznit, že podobně rozsáhlé a dlouhodobě budované přehledy jsou
naprosto unikátní i v celosvětovém měřítku!
Jiří Grygar byl tehdy již známý popularizátor – například jeho kniha Vesmír (spoluautoři
Zdeněk Horský a Pavel Mayer) vyšla v roce 1979 a 1983 v neuvěřitelném nákladu sto
tisíc výtisků. Když se ale v osmdesátých letech stal scénáristou i moderátorem výjimečně úspěšného televizního cyklu Okna vesmíru dokořán, byl o jeho vystoupení takový
zájem, že posluchači běžně stávali pod otevřenými okny přednáškového sálu.
Později technici zajišťovali zvukový přenos k reproduktorům zavěšeným na stromech
v parku a instalovali televizní okruh pro černobílé obrazovky umístěné v planetáriu.
Od jisté doby mají tyto unikátní proslovy v Brně premiéru, a i když se přenesly do větších sálů a zazní v jeden den hned dvakrát, stále nejsou schopny uspokojit všechny
zájemce.
Koncem srpna 1975 explodovala v souhvězdí Labutě Nova Cygni 1975, která byla
zřetelnější než hvězdy obrazce Velkého vozu a zařadila se tak mezi nejjasnější události
tohoto druhu ve 20. století. I když se označuje jako „nova“, ve skutečnosti se nejednalo
o novou hvězdu. Šlo o těsnou dvojhvězdu složenou z bílého trpaslíka a červeného obra,
z jehož řídké atmosféry proudil na povrch bílého trpaslíka horký vodík. Spodní vrstvy
vodíkové obálky trpaslíka se pak stlačovaly a zahřívaly, až se zde zapálily termonukleární reakce následované prudkým nárůstem jasnosti. Bohužel, událost v roce 1975
proběhla velmi rychle – trvala jen několik málo dní a zaznamenala ji tudíž jen hrstka
pozorovatelů.
Jelikož veřejnost nezapomněla na fiasko s Kohoutkovou kometou, prakticky nikdo
nevěnoval pozornost vlasatici, kterou v listopadu 1975 nalezl Richard M. West. Ta
však na nic nedbala a na jaře 1976 ozdobila ranní oblohu vějířem chvostů sahajících až
35 úhlových stupňů daleko. Nakonec se přímo na Kraví horu přišlo na Westovu kometu
podívat asi sto padesát nejvěrnějších návštěvníků.
V téže době začaly pod redakcí Zdeňka Pokorného vycházet útlé publikace edice
nazvané Kapitoly z astronomie, které byly určené pro pracovníky hvězdáren a členy astronomických kroužků. Každé číslo se věnovalo jednomu tématu – např. Planeta Mars,
Stavba a vývoj hvězd, Modely vesmíru anebo Vývoj galaxií. Zajímavé dramaturgické
a vzdělávací počiny předváděla také skupina pracovníků pod vedením Zdeňka Okáče –
podařilo se jí produkovat originální, důmyslně skládané audiovizuální pořady využívající
systém několika diaprojektorů řízených impulzy z magnetofonu. Některé se přitom
věnovaly i poněkud „atypickým“ tématům, např. čím dál tím aktuálnější ochraně přírody.

V roce 1976 navrhl výtvarný umělec a grafický designér Jan Rajlich naše první skutečné
logo. Mělo podobu stříbrného měsíčního kotouče stylizovaného do poslední čtvrti, který
se jemně dotýkal zlatě zářícího slunečního disku. V letech 1976 a 1977 bylo logo veřejnosti představeno ve formátu A1, v praxi se ale používaly především plakáty s růžovým
a světle modrým podkladem ve formátu podélné poloviny A1. Na ně se dotiskovaly
informace v grafické úpravě a fontu pod dohledem právě Jana Rajlicha.
Idea byla taková, že budou vylepovány vedle sebe – na růžovém měl být program denní
a dětský (planetárium), na modrém večerní (hvězdárna). I když se to příliš nedodržovalo, používaly se až do poloviny devadesátých let 20. století. Plakát s logem byl také
hojně vystavován po celém světě a reprodukován v grafických publikacích a časopisech
i ročenkách, například na mezinárodním Bienále užité grafiky v Brně v roce 1978.
V roce 1977 byl ředitel Oto Obůrka odvolán. Zřejmě pro vyškrtnutí z komunistické
strany a také pro trik s pojmenováním po Mikuláši Koperníkovi. Nakrátko jej zastoupil
Zdeněk Mikulášek, který ale naopak do komunistické strany odmítl vstoupit, takže jej
vzápětí vystřídal Josef Kohout. Ten byl sice poněkud jiného politického ražení než zbytek osazenstva, ale také úžasně tvrdohlavý, což se ukázalo klíčové v dalším stavebním
a technickém rozvoji.
Na sklonku sedmdesátých let se u nás objevili noví, velmi nadaní odborníci. Především
Milan Wudia, jenž převzal a sám vyvíjel řadu technických projektů, a Miloslav
Druckmüller, který se věnoval fotografii. Zatímco první se záhy stal našim kmenovým
zaměstnancem, z druhého vyrostl profesor Vysokého učení technického v Brně. Jeho
oborovým zaměřením je nyní matematika, ale velkým koníčkem zůstala astronomie. Například zásadním způsobem zdokonalil matematické metody analýzy obrazů
sluneční koróny a dnes je tvůrcem nejlepších záběrů úplných zatmění Slunce na světě.
Za těmito úkazy přitom cestuje po celé planetě.
Ne vždy ale byli naši pracovníci vizionáři. Svědčí o tom dochovaný „strategický dokument“ z roku 1977 popisující technické vybavení hvězdárny v roce 2000. Koho by tenkrát
napadlo, že přijdou počítače, dataprojektory a Internet? Největším „výkřikem“ měly
být čtyři barevné televizory připojené na kameru v planetáriu a episkop, který dokázal
na bílé plátno promítnout i neprůhledné předlohy (např. knihy či časopisy). Krásný precedens pro všechny další i dnes hojně vypracovávané koncepce a studie…
Jiné vize se ale naplnit podařilo. Počátkem osmdesátých let se objevila myšlenka
na centralizované uspořádání hvězdáren na jižní Moravě. Pod brněnskou instituci, která
by zajišťovala personální i odborné vedení, se měly převést její menší „sestry“, například
ve Veselí nad Moravou, Ždánicích, Žďáru nad Sázavou, Blansku či Gottwaldově (dnes
Zlín). Vždyť metodickou pomoc pro tyto a další hvězdárny, jakožto i malé pozorovatelny
či školní kroužky, naši pracovníci stejně vykonávali již od padesátých let. Nakonec se
v lednu 1986 k „Brnu“ připojila pozorovatelna ve Vyškově na okraji čtvrti Marchanice.
Vybudována byla v letech 1970 a 1971 na návrh Adolfa Neckáře (jinak ředitele prostějovské hvězdárny). Pod její odsuvnou střechou se nacházel velký zrcadlový dalekohled
o průměru objektivu 30 centimetrů. Větší vzdálenost od centra Vyškova sice nabízela příznivější pozorovací podmínky, ale díky horší dostupnosti také stabilně malou
návštěvnost. Brzo bylo zřejmé, že se jedná o nesystémový a ve svém důsledku pro
obě strany nešťastný krok. Návrat k původnímu vlastníkovi – městu Vyškov – se však
realizoval až v červenci 2008. Od té doby tamní hvězdárna prošla mnoha stavebními
úpravami, dnes je pobočkou vyškovské zoologické zahrady a v jejím okolí je instalována
velmi populární expozice modelů pravěkých ještěrů.

Pro malou nadmořskou výšku a středoevropské klima je typické počasí nevhodné
pro přesná astronomická pozorování. Konkrétně na Kraví hoře bývá nanejvýš několik
desítek bezoblačných nocí do roka. A bohužel, to není to nejhorší... Ještě koncem
šedesátých let minulého století byla obloha nad Brnem tak temná, že bychom na ni
pouhýma očima zahlédli až dva a půl tisíce hvězd. Díky narůstajícímu počtu pouličních
lamp, reklam i reflektorů mířících na brněnské památky se však výhled zhoršoval. Snad
největší zlom přišel v roce 1974, kdy byly hromadně v pouličních lampách instalovány
rtuťové výbojky, brzy nahrazené horšími sodíkovými zdroji světla s charakteristickým
oranžovým odstínem, které dnes střídají ještě horší osvětlení LED. S ohledem na jejich
nízké provozní náklady totiž jako nákaza zaplavily celé město...
Dnes proto z Kraví hory uvidíme nanejvýš několik stovek hvězd a pozorování galaxií,
mlhovin, komet či meteorů je velmi obtížné, pro náhodného pozorovatele takřka nemožné. Z přesných měření dokonce vyplývá, že obloha nad městem má trvale vyšší jas
než jaký nastává po nautickém soumraku, kdy je Slunce více než 12 stupňů pod obzorem. Jinak řečeno, nikdy u nás nenastane přírodní tma. Ostatně jako ve zbytku Evropy.
Právě světelný smog vyhnal naše pozorovatele v osmdesátých letech za Brno. Díky
Janu Hollanovi, Zdeňkovi Mikuláškovi a Miroslavu Šulcovi vznikla jižně od Brna u obce
Tetčice malá pozorovací stanice. Jednalo se o stavební buňku umístěnou u hájenky Na Bučině, která byla vybavena elektřinou, několika palandami a přenosnými
dalekohledy. S ohledem na komplikovanou dostupnost – buď osobním automobilem
anebo pěšky zhruba čtyři kilometry od nádraží v Tetčicích – však nebyla příliš využívána
a zhruba po patnácti letech zanikla. Obloha zde ale byla náramná, ještě na sklonku
existence pozorovatelny jste mohli zahlédnout hvězdy slabé 7 magnitud jenom několik
stupňů nad obzorem!
Kuriozitou je, že od roku 1981 jsou součástí komplexu hvězdárny a planetária i zbytky
prvorepublikového vodojemu s dolní přečerpávací stanicí (dnes Středisko volného času
Lávka). Vznikl v roce 1913 kvůli zásobování okolní vilové zástavby, v polovině šedesátých let byl ale nahrazen jinými rozvody, veškeré technické zařízení bylo demontováno
a nyní slouží jako provizorní skladiště.
V podvečerních hodinách 30. května 1984 se nízko nad obzorem sledovalo částečné
zatmění Slunce. I když nebylo nijak výjimečné, několika desítkám pozorovatelů se tehdy
naskytla úžasná podívaná na Slunce vykrojené temným Měsícem obklopené kupovitou
oblačností.
Návrat Halleyovy komety v roce 1986 byl spíše zklamáním, její reputaci zachránily pouze prolétající meziplanetární sondy, které se na ni podívaly ze vzdálenosti jen několika
set kilometrů. Mohlo se tak obdivovat její jádro v podobě „burského oříšku“ o rozměrech 15x8x8 kilometrů, sestávající z osmdesáti procent z vodního ledu, patnácti procent
tuhého oxidu uhelnatého i uhličitého a drobné příměsi složitějších látek.
Přesto všechno se každý dubnový večer přišlo na Halleyovu kometu podívat několik
desítek návštěvníků, aby se na pár desítek sekund v dalekohledu kochali pohledem
na nezřetelnou mlhavou skvrnku. Mnohem lepší výhled budeme mít z Kraví hory
až při příštím návratu, škoda, že se tak stane v roce 2061. Naše hvězdárna se také
významnou měrou podílela na projektu International Halley Watch, který propojoval
profesionální a amatérské astronomy, kosmické agentury i vládní organizace. Jedním
z mezinárodních koordinátorů byl Vladimír Vanýsek, jenž v padesátých letech pozoroval
právě na Kraví hoře.

Zvládnout nabitý provoz pro školy a veřejnost nebylo po celá šedesátá i sedmdesátá
léta nijak snadné. V letních a podzimních měsících bylo od osmi hodin ráno do osmi
hodin večer obsazené jak planetárium, tak přednáškový sál, denně se u nás vystřídalo
až několik stovek návštěvníků. Například jen 8. června 1973 jich dorazilo 571! Náročné
byly zejména pořady v malém planetáriu. Jednoduchý a velmi hlučný větrák – později
familiárně označovaný „vichr z hor“ – zajišťoval pouze primitivní ventilaci mezi krátkými
přestávkami, takže se malé prostory podobaly spíše sauně. Není divu, že se naši pracovníci několikrát za den převlékali, mnozí učitelé si v planetáriu „schrupli“ a děti občas
vyprázdnily obsah žaludků.
O stavbě nové budovy se sice hovořilo již od roku 1959, chyběly však peníze anebo
stavitel, mnohdy obojí. Vznikla řada nejrůznějších projektů, dokonce i polystyrénových
modelů, psaly se žádosti, petice a studie. Některé byly velmi ambiciózní, podobně jako
v padesátých letech, jiné naopak skromnější. K původní budově z roku 1959 se měl
přistavět komplex dalších přednáškových sálů, kluboven i dílen, kterým vévodily výstavní prostory a samozřejmě větší planetárium. Naštěstí se tak nestalo a nepříliš podařené
návrhy zůstaly pouze u studií tlejících v našem archivu.
Když ale 12. ledna 1982 prošel dveřmi miliontý návštěvník – Václav Valášek, žák sedmé
třídy Základní devítileté školy Merhautova Brno, bylo všem zřejmé, že situace je už
skutečně neúnosná a musí se nějak řešit.

Opět se začalo nákupem nového projektoru hvězdné oblohy. Klíčovou roli tentokrát sehrála Marie Tomanová, tehdy naše výpomocná uklízečka a hlavně milá paní, jejíž manžel jako místopředseda Krajského národního výboru rozhodoval o velkých investičních
akcích (jednalo se o předchůdce dnešního úřadu Jihomoravského kraje). Tak se přece
jen – ve středu 25. května 1983 – podařilo získat příslib na nezbytné finanční prostředky.
Planetárium typu Spacemaster měla dodat společnost Carl Zeiss Jena za cenu 336 561
rublů, s ohledem na tehdejší politickou situaci žádný jiný dodavatel ani v úvahu nepřicházel. Poněkud netradičně ale naši pracovníci požadovali projekční kopuli o nejvyšším
možném průměru 17,5 metru, zatímco standardně byl projektor zaostřen na kopuli
o pět metrů menší. Nakonec však dodavatel naši podmínku splnil.
Události pak dostaly nečekaně rychlý spád – firma Carl Zeiss Jena se totiž rozhodla
do Brna dodat přístroj s výrobním číslem 377 původně určený pro Mexiko City, kde ji
zkrachovalo obchodní jednání. Ve středu 16. listopadu 1983 tak na brněnské hlavní
nádraží dorazil vagón s deseti bednami, který musel být okamžitě vyložen. Nepříjemnou situaci zachránil nákladní automobil operativně zapůjčený brněnskou zoologickou
zahradou, který celou zásilku převezl do skladu vlny národního podniku Mosilana
na ulici Radlas.
Příběh samotné budovy odstartoval na jaře 1984 slavnostním poklepáním na základní
kámen z leštěné šedomodré žuly... po kterém se všechno zastavilo. Atypická zakázka
totiž nestála stavebním firmám za povšimnutí. Odbor kultury Městského národního výboru nakonec přistoupil k malé výměně. Společnost Průmyslové stavby Brno
byla ochotna budovu planetária postavit za podmínky, že ji město postoupí prostory
tehdejšího kina Úderka. To se nacházelo v centru Brna na náměstí Svobody a stavební
podnik si právě v něm hodlal vytvořit Síň tradic. Tedy výstavku fotografií zasloužilých
pracovníků, ikon komunistických filozofů, realizovaných staveb socialistické estetiky
a umělohmotných karafiátů. Uzavření oblíbeného kina však vyvolalo nevoli u běžných
občanů a naše hvězdárna prý byla vláčena i v novinách.
Architektonický návrh od Jiřího Janíka původně počítal s velkorysým objektem s několika přednáškovými místnostmi, řadou kanceláří, kupolí s dalekohledy, občerstvením
atd. Nakonec se ale zvolila reálnější varianta se sálem velkého planetária a několika
pracovnami, v podobě přístavby ke stávající budově. Klíčový byl ale vklad našich pracovníků, zejména Jaroslava Medka, Zdeňka Okáče a Milana Wudii, kteří zúročili nejen své
letité zkušenosti.
Díky jejich invenci byl projekční přístroj umístěn na hydraulické plošině, takže se mohl
– i přes hmotnost 900 kg – dle potřeby schovat do spodního patra a nevadil divákům
v přímém výhledu na projekční plochu. To v kombinaci s nestandardně umístěnou zadní
promítací kabinou a stupňovitým uspořádáním řad sedadel, vytvořilo unikátní sál s univerzálním využitím – nejen pro astronomické projekce, ale také přednášky či koncerty.
Připomeňme, že se tehdy planetária konstruovala především s kruhovým uspořádáním
sedadel, tzv. divadelní varianta se stala mezinárodním standardem až v novém tisíciletí.

První terénní úpravy pro stavbu velkého planetária proběhly v prosinci 1984 a poslední práce v interiéru za následujících sedm let! Chce se poznamenat – nic nového pod
Sluncem... Vše totiž komplikovala naprostá neochota, dokonce lze říci neschopnost
stavební firmy. Jeden příklad za všechny: Když se v roce 1985 projednával příchod dělníků na stavbu, nebyl pro ně zajištěn jakýkoli přístřešek. Nezbývalo tedy nic jiného než
nabídnout vlastní budovu (ale pak ji zavřít pro veřejnost) anebo pro zedníky sehnat jinou
provizorní boudu. Nakonec se podařilo „splašit“ mobilní stavební buňku. Sice neměla
podvozek, ale za to měla prohnilou podlahu i střechu. Naši pracovníci maringotku dopravili na Kraví horu, vyspravili strop, izolovali stěny, položili novou podlahu, instalovali
vytápění, osvětlení a vodovodní přípojku. To všechno za pouhé čtyři dny!
Zástupce generálního dodavatele Průmyslové stavby Brno však poté jednoduše konstatoval, že pro nedostatek dělníků stejně stavět nezačne. Když se přeci jen na konci
roku 1985 akce rozběhla, došlo k sesuvu půdy, který zničil zhruba sto metrů oplocení
přilehlé zahrádkářské kolonie. Takže se uklidňovali i právem rozezlení sousedi.
Trápení se stavební firmou nemělo konce... V roce 1986 bylo možné na stavbě potkat
pouze dva dělníky, mistra a stavbyvedoucího. Když počátkem roku 1987 ředitel Josef
Kohout vyvinul mimořádný tlak na všechny zainteresované strany, přišlo dalších 15
zedníků. Chyběly ovšem cihly, až se počátkem září 1987 podařilo sehnat čtyři tisíce cihel
(po urgenci na generálním ředitelství cihlářského průmyslu), které však stačily na pouhé tři dny práce! Dodávky stavebního materiálu byly obnoveny v říjnu 1987, pak se ale
hledali řemeslníci. Buď totiž přišli s několikaměsíčním zpožděním anebo vůbec, dávali
totiž přednost politicky sledovanějším projektům.
Hrubá stavba, vč. vnější kopule o průměru 21 metrů od společnosti Drevina Turany, byla
dokončena až na sklonku roku 1989. Teprve pak se instalovala projekční plocha ve tvaru
polokoule, na níž se promítaly hvězdy sledované diváky. Měla průměr 17,5 metru, hmotnost 10 tun a vytvořilo ji 742 plechových dílů přichycených 17 tisíci vruty. Navíc byly
plechy z akustických důvodů perforovány přibližně 60 miliony miniaturních otvorů.
Ani tím ale trápení neskončilo. Bylo potřeba oživit dlouhodobě skladované audiovizuální technologie projektoru Spacemaster a také dokončit všechny interiéry. Například
křesla společnost OPP Humenné přivezla namísto v únoru až v listopadu 1990(!), řadu
úprav vnitřních prostor pak raději udělali sami pracovníci.
Mezitím probíhal svár v tvůrčím týmu našich budoucích moderátorů, který se bohužel
rozpadl na dvě nesmiřitelné skupiny. Dle představ první z nich, řekněme tradiční, měly
pořady velkého planetária navazovat na učební osnovy a vypadat podobně jako v původním malém sále. Tedy sestávat z jednoho delšího audiovizuálního pásma, ke kterému by
moderátor přidal víceméně volný výklad o orientaci na hvězdné obloze. Naopak druhá
skupina – pod vedením Zdeňka Pokorného – navrhovala výrazné rozdělení každého
představení do částí, které kombinovaly několik živých výstupů střídaných s kratšími
projekcemi. V takovém případě se ale moderátor držel scénáře, který úzce korespondoval s promítaným obrazem. Zdeněk Pokorný navíc věnoval mimořádnou pozornost
výběru témat, hledal odpovědi na časté otázky kladené návštěvníky a jím tvořené
pořady měly podobu uzavřených celků s literárními zápletkami pouze volně navazující
na školní učivo.
Poněkud specifický přístup ředitele Josefa Kohouta k pracovníkům, vypjatá atmosféra
probíhající diskuze o podobě pořadů i deziluze z průtahů stavby ale vedla k naprostému
rozkladu pracovního kolektivu, takže ještě před otevřením velkého planetária odešla
většina kmenových pracovníků za jiným zaměstnáním.

Nakonec ale projekt dospěl do cíle. V pátek 17. listopadu 1989 se na nebi objevila výrazná polární záře, snad jako předzvěst mnoha dalších změn, které neminuly ani Kraví
horu. V této souvislosti je vhodné zmínit, že do průběhu brněnské sametové revoluce
významně zasáhl náš cyklostyl, tajně odvezený na filozofickou fakultu tehdy ještě
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (předtím a dnes Masarykova univerzita). Tento
jednoduchý tiskařský stroj vychrlil hodně přes sto tisíc letáků.
V květnu 1990 se do našeho čela postavil Zdeněk Mikulášek, který reinkarnoval
novátorský duch instituce. Velké planetárium bylo – za účasti ministra kultury Milana
Uhdeho, primátora města Brna Václava Mencla a mnoha dalších hostů – otevřeno
4. října 1991. Nezapomenutelným se stal především velmi milý projev pana ministra,
jenž navázal na předcházející hudební vystoupení – pěvecký doprovod k inauguraci
planetária zajistila tehdy ještě zcela neznámá Magdalena Kožená.
Prvním zhlédnutým představením velkého planetária se stalo Zrozeni v chladu a ohni
(scénář a režie Zdeněk Pokorný) o objevu supernovy ve Velkém Magellanově mračnu v roce 1987. Jednalo se o hvězdu s hmotností asi dvacet hmotností Slunce, která
na sklonku své zářivé existence jednoduše explodovala. Takže, i když se nacházela
168 tisíc světelných let daleko, tedy za hranicemi naší Galaxie, byla bez problémů viditelná bez dalekohledu. Nakonec pohasla a zbylo po ní pouze drobné jádro, o průměru
pouhých 20 kilometrů, označované jako neutronová hvězda.
Druhé představení Zkáza přichází z kosmu se věnovalo tématu ohrožení života na Zemi
prolétajícími planetkami a kometárními jádry (autorem byl opět Zdeněk Pokorný). Jen
v roce 1991 proběhlo 81 repríz, na které zavítalo přes 6 600 diváků.
Základní kámen velkého planetária, na který se poklepávalo v roce 1984, se nakonec
proměnil v krychlové sluneční hodiny s několika číselníky. Koncepci navrhl Zdeněk
Mikulášek, čáry a nápisy byly zhotoveny v kamenické firmě, kde se takřka výhradně
vyráběly pomníky pro Ústřední hřbitov. Stopou z minulosti je nápis na zadní straně hodin – Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně – a špatně udané zeměpisné
souřadnice. Někdy v polovině padesátých let 20. století totiž zřejmě vznikla chyba, která
naši budovu umístila o tři sta metrů dál jihovýchodním směrem. Nesrovnalost byla
odhalena až v roce 2000, kdy byl zpřesněn navigační systém GPS.
Účet za stavbu budovy zněl na 10 361 297 korun a 92 haléřů (ano, s takovou přesností je vyčíslena), za planetárium Spacemaster a projekční plochu 4 501 594 korun.
V dnešních cenách bychom zaplatili 65, resp. 30 milionů. Nadlidskou trpělivost se
všemi dodavateli projevil tehdejší ředitel Josef Kohout, ve finále pak Zdeněk Mikulášek.
S odstupem desetiletí je třeba všem „hrdinům“vyseknout obrovskou poklonu. Je totiž
evidentní, že bez tohoto kvalitativního skoku by naše organizace chřadla, pokud by
vůbec přežila další roky. Nový programový prostor velkého planetária však udržel naši
pozici významného hráče na poli vzdělávacího a kulturního života ve městě i regionu.
Jediné, co se tehdy nepodařilo, bylo dispoziční řešení nového objektu. Problém byl
v přístavbě, která oddělila obě programová centra – na jedné straně zůstal původní
přednáškový sál s malým planetáriem, na druhé nové foyer s velkým sálem. Výsledkem
byl komplikovaný provoz a neustále bloudící návštěvníci. Lišila se i vnější úprava obou
staveb. Stará měla fasádu z klasického brizolitu s lesklými kousky slídy, novou ozdobily
hnědé kachličky se světlým a tmavým odstínem, takže připomínala „inverzní bazén“.
Jedinou „astronomickou okrasou“ byla otočná kopule o průměru pět metrů pro nový
dalekohled na střeše centrální přístavby. Tento přístroj ale nebyl nikdy dokončen...

Jak tehdy vypadal sál velkého planetária? Příchod do rozsáhlého prostoru s klenutým
stropem vyvolával podobné pocity jako „vstup do chrámu“. Uprostřed navíc stála světle
modrá futuristická skulptura, která dokázala vykouzlit realistické nebe plné hvězd…
Také zde bylo několikanásobně více místa: 200 sedadel a dalších až 200 míst na stání…
Hlavní projektor Spacemaster sice pracoval na stejném principu jako starší ZKP-1,
na rozdíl od něj ale dvojice „hvězdných koulí“ vykouzlila asi devět tisíc hvězd z celého
severního a jižního nebe, včetně několika mlhovin, galaxií a hvězdokup. Jelikož obrazy
těles Sluneční soustavy generoval systém menších projektorů natáčených správným
směrem mechanickými převody, mohla se snadno ukázat obloha v období několika
desetiletí v minulosti i budoucnosti. Ve výbavě nechyběl ani projektor Mléčné dráhy,
nejjasnější hvězdy noční oblohy – Siria, planety Jupiter s obíhajícími měsíci, projektory
kreseb souhvězdí, různých typů zatmění Slunce, modelu Sluneční soustavy při pohledu
z nadhledu, mraků, meteorů, barevné duhy, zemských kontinentů i různých systémů
souřadnic.
V repertoáru našeho nového planetária se záhy objevily pořady věnované modernímu
pohledu na Zemi, Sluneční soustavě i vzdálenějšímu vesmíru. Vše pod přísným dohledem Zdeňka Pokorného. Začaly se zde také organizovat vědecké konference, setkání
s významnými osobnostmi a koncerty. Irena Vykoupilová po celá devadesátá léta
připravovala koncerty z alternativní scény doplňované projekcí hvězdné oblohy. Přivítali
jsme třeba Ivu Bittovou, Glena Hansarda, Vladimíra Václavka, Pavla Fajta, skupiny Už
jsme doma, Majerovy brzdové tabulky, Psí vojáci či Dunaj.
V devadesátých letech bylo čím dál tím snazší dostat se k informacím všeho druhu
(předtím se například pravidelně jezdívalo do knihovny Astronomického ústavu v Ondřejově) a přicházely také další a další objevy z blízkého i vzdáleného vesmíru. V kreativní
atmosféře se tehdy objevila další vlna amatérských pozorovatelů, podporovaná trojicí
našich odborných pracovníků – Jan Hollan inspiroval návratem ke klasické pozorovací
astronomii, Zdeněk Mikulášek zajistil teoretické základy a Zdeněk Pokorný „štábní
kulturu“.
Počátek této generace najdeme na Celostátním astronomickém pozorovacím praktiku
Čingov 87, které ve Slovenském ráji organizoval Jan Hollan a Peter Augustín (Slovenská
ústřední hvězdárna v Hurbanově). Cílem bylo přivést k astronomickému výzkumu, co
nejvíce středoškoláků (např. Ondřeje Zindulky) a vysokoškoláků. Díky kombinaci tmavé
oblohy, příznivého počasí, kvalitních instruktorů i řady odborných materiálů vznikl
precedens pro podobné akce organizované až do dnešní doby.
Zřejmě nejvýznamnějším počinem byla reedice Atlasu Coeli Skalnaté Pleso 1950.0
od Antonína Bečváře. Mimochodem na přípravě původního vydání z roku 1948 spolupracoval i Jan Sitar, demonstrátor naší hvězdárny. Tyto skvělé mapy obsahují většinu
objektů vzdáleného vesmíru viditelných malými dalekohledy. Oproti předloze ale byly
v atlase vyznačeny jasnosti některých hvězd, které pomáhaly při pozorování meteorů i proměnných hvězd. Aby toho nebylo málo, byla nová verze o formát zmenšena,
takže se s ní u dalekohledu mnohem lépe manipulovalo. Atlas Coeli byl už sám o sobě
přelomovým dílem, ale ve variantě „z Čingova“ se stal relikvií každého poctivějšího
pozorovatele.

V devadesátých letech se především rozvíjelo seskupení Amatérská prohlídka oblohy,
které si kladlo za cíl sestavit spolehlivého průvodce po nejzajímavějších objektech
vzdáleného vesmíru (tzv. deep sky). Ty se totiž nejen ukazovaly při večerních procházkách přímo na naší hvězdárně, ale mohl si je prohlédnout každý, kdo měl chuť se dívat
na nebe. Zakladatelé Amatérské prohlídky oblohy – především Leoš Ondra za podpory
Jiřího Duška a Tomáše Rezka – kolem sebe shromáždili několik desítek nadšených
pozorovatelů, kteří pořídili tisíce záznamů o stovkách vesmírných těles. Nešlo přitom
pouze o popis jejich vzhledu (vč. kreseb) v různých dalekohledech za různých pozorovacích podmínek, nýbrž o jejich komplexní poznání a zasazení do astrofyzikálních
i historických souvislostí.
U dalekohledů anebo jen tak pod hvězdnou oblohou se trávily stovky hodin. Studovaly
se barevné odstíny hvězd, podoby halových jevů, velikosti slunečních skvrn, odstíny
soumrakové oblohy, úhlové rozlišení dvojhvězd, jasnosti mlhavých objektů, spektra
nápadných hvězd, viditelnosti světlých i temných mlhovin, zákryty hvězd planetkami
anebo problematika světelného znečištění. Smyslem ale nebylo odborně zkoumat vesmír, nýbrž zažít radost z poznávání jeho vlastností na základě osobních zkušeností.
Novou československou vlnu amatérských astronomů (tak trochu podobnou komunitě
meteorářů a proměnářů) tmelil zpravodaj Bílý trpaslík i slovenský časopis Kozmos,
stejně jako srazy organizované pod různými záminkami na řadě hvězdáren. Vysněný
průvodce po krásách vesmíru nakonec nevznikl, shromážděné zkušenosti se však
promítnuly do stovek článků, desítek knih a několika multimediálních výtvorů. Pár
tehdejších „apačů“, jak se familiárně označovali členové Amatérské prohlídky oblohy,
se dokonce začalo astronomii věnovat profesionálně. Mezi výjimečné osobnosti se
zařadil především Kamil Hornoch, který se nejdříve jako amatér věnoval pozorování
komet a meteorů, později hledáním nov v galaxiích M 31 a M 81 a dnes je profesionálním astronomem.
Důležité se staly Astronomické expedice, které se dodnes konají v areálu podkrkonošské Hvězdárny v Úpici. Tato letní škola pozorovací astronomie je určena středoškolákům a vysokoškolákům, kteří se v noci dívají na oblohu (večerka bývá o půl třetí ráno),
dopoledne spí a odpoledne se učí astronomii. Vedoucím odborného výcviku byl nejdříve
Leoš Ondra, poté Jiří Dušek a později Jan Píšala – všichni naši pracovníci. Expedice
přitom „poznamenala“ i řadu dalších, např. astronomy Michala Švandu nebo Petra
Scheiricha, fyzika Martina Rybáře nebo slovenského pozorovatele Mariana Urbaníka.
Stejně jako Atlas Coeli několik roků předtím, sehrál významnou roli v dalším poznávání
vesmíru atlas Uranometria 2000.0 se všemi hvězdami viditelnými na pozemské obloze
menšími dalekohledy. Zdá se to neuvěřitelné, ale v celém tehdejším Československu
– právě u nás na Kraví hoře – existoval jeden jediný exemplář tohoto díla. Aby se s ním
mohlo pozorovat i během vlhkých nocí, byl různě kopírován a v nouzi ručně obkreslován
na pauzovací papír. Leoš Ondra v něm dokonce identifikoval a ručně popsal názvy několika tisíc dvojhvězd patrných našimi dalekohledy! Poznamenejme, že američtí autoři
Wil Tirion, Barry Rappaport, George Lovi otevřeně přiznávali že se Uranometrie 2000.0
inspirovala právě českým Atlasem Coeli.
Tomu všemu nahrávalo i dění na obloze. V roce 1988 se opakovala velká opozice Marsu,
takže se pod vedením Marka Vorla mapovaly povrchové detaily oranžové planety.
S pomocí dalekohledu s objektivem 20 centimetrů, který byl od roku 1963 umístěn
v nejstarší kopuli, také vznikla studie změn atmosférických útvarů v atmosféře planety
Jupiter.

V letech 1988 až 1993, v souvislosti s návratem komety Swift-Tuttle, organizoval Petr
Pravec poslední velkou kampaň zaměřenou na pozorování meteorů dalekohledy. Prachové částice z jádra této vlasatice uvolňované při průletech kolem Slunce totiž doplňují
meteorický roj Perseid, s nímž se naše planeta pravidelně potkává kolem 12. srpna.
Nakonec se podařilo shromáždit záznamy o několika tisících meteorech, které však
dodnes čekají na důkladnější analýzu. Přesto všechno – obzvlášť v létě 1992 a 1993
– předvedly Perseidy výjimečnou podívanou. Petr Pravec se později stal špičkovým
odborníkem na výzkum planetek prolétajících kolem Země.
V polovině března 1989 se pozorovala jedna z největších slunečních skvrn druhé poloviny dvacátého století – označovaná jako AR 5395. Zakrývala 3600miliontin slunečního
disku (typická skvrna je desetkrát menší), přičemž ji doprovázela řada geomagnetických bouří způsobujících rozsáhlé výpadky elektrického proudu v kanadském Quebecku
a také dočasnou ztrátu kontroly nad některými umělými družicemi.
V únoru 1992 vzplanula v souhvězdí Labutě Nova Cygni 1992 – jedna z nejjasnějších nov
druhé poloviny dvacátého století. Díky řadě moderních observatoří, včetně Hubblova
kosmického dalekohledu, patří mezi nejlépe studované objekty svého druhu. Naši
pozorovatelé pak shromáždili několik stovek odhadů její proměnné jasnosti, které se
staly součástí řady mezinárodních databází.
Ve středu 9. prosince 1992 se opět pozorovalo velmi tmavé a vůbec „podivné“ zatmění
Měsíce v průběhu celého dvacátého století. Podle mnohých pozorovatelů byla zvláštní
již polostínová fáze, kterou obvykle nelze vůbec rozeznat. Tentokráte byl ale zřetelný
nazelenalý odstín zemského stínu. Největší překvapení nastalo při úplném zatmění, kdy
se Měsíc zcela ztratil z oblohy. Viditelný byl až v malých dalekohledech jako bezbarvý
kotouč.
Jiná exploze – v tomto případě ovšem hvězdy zhruba třicetkrát hmotnější než je naše
Slunce – proběhla na sklonku března 1993 v galaxii M 81 v souhvězdí Velké medvědice.
Jednalo se o druhou nejjasnější událost tohoto druhu ve dvacátém století (prvenství drží
ta z roku 1987), takže se supernova přirozeně dostala do centra pozornosti nejen astronomů, ale po několik týdnů se na ni dívali i naši návštěvníci. V největším dalekohledu
vypadala jako drobná hvězdička na okraji kruhové skvrnky (oné galaxie M 81). Na první
pohled nic zvláštního, ale díky vzdálenosti asi deseti milionů světelných let se stala pro
většinu pozorovatelů nejodlehlejší hvězdou, kterou kdy spatřili pouhýma očima.
V roce 1993 byla nalezena kometa Shoemaker-Levy 9, která se nejen pohybovala
kolem Jupiteru (normálně vlasatice obíhají kolem Slunce), ale dokonce se pod jeho gravitačním vlivem rozpadla na menší části, jež se v létě 1994 s planetou srazily. Jednotlivé
fragmenty kometárního jádra padaly do Jupiterovy atmosféry od 16. do 22. července
1994. Všechny shořely jako obří meteory, ale ty největší zanechaly nepřehlédnutelné
temné skvrny, patrné několik následujících týdnů i našimi dalekohledy. Nejen, že
šlo o jedinečnou podívanou, ale poprvé se podařilo spojit pozorování reálné oblohy
s připraveným představením pod umělou oblohou planetária. Zdeněk Pokorný při
této příležitosti totiž uvedl pořad Srážka s Jupiterem. Do premiéry tohoto představení
– 26. května 1994 – navíc kuriózně zasáhla sama příroda. Finále Srážky s Jupiterem
doprovázela bouřka a když do konce chybělo posledních pár minut, udeřil blesk do nedalekého areálu Vysokého učení technického a způsobil tak několikahodinový výpadek
elektrického proudu. Pozvaní hosté proto vyvrcholení celé show už nezahlédli.

Ve středu 22. listopadu 1995 byla přímo z Kraví hory pozorována sprška meteorů
z roje alfa-Monocerotid. Během pouhých deseti minut zazářilo asi šest desítek slabých
„padajících hvězd“. Znovu se podobné představení může zopakovat až v roce 2019.
Pozorování pořízená Kamilem Hornochem právě na naší terase pak byla citována v řadě
odborných pracích.
Mimořádný zájem vyvolaly průlety komet Hyakutake v roce 1996 a Hale-Bopp v roce
následujícím. První z nich se podařilo objevit 31. ledna 1996 a už 25. března prošla pouhých 15 milionů kilometrů od Země. Tehdy se promítala poblíž severního nebeského
pólu a její chvost se táhl přes půlku oblohy. Jenom o pár týdnů později ale zase zmizela
z dohledu. Její velkolepost dokumentuje přiložený snímek 28. března 1996 z celooblohové komory Astronomického ústavu v Ondřejově (pozorovatel Vlastimil Marx).
Hale-Bopp byla poprvé spatřena už v červenci 1995, kdy se nacházela mezi dráhou
Jupiteru a Saturnu. Následná pozorování naznačila, že půjde o výjimečně nápadnou
vlasatici. Vždyť jenom její jádro mělo průměr kolem šedesáti kilometrů, tedy desetkrát
více než u komety Halley. Optimistické prognózy se potvrdily. Bez dalekohledu byla pozorovatelná po celých 18 měsíců, během nichž se podařilo v našem planetáriu připravit
představení pro dospělé Kometa století (autoři Jiří Dušek, Zdeněk Mikulášek) a pro
menší děti příběh Jak kometa šla do světa (autorka Jitka Petrželová). Ve finále pak
Hale-Bopp předvedla dva nápadné chvosty o délce až třicet úhlových stupňů, doplněné
spirálovými výtrysky kolem jádra, pozorovatelnými dokonce i našimi dalekohledy.
Není divu, že v obou případech hvězdárna čelila obklíčení: Jenom 28. března 1996 se
na kometu Hyakutake podívalo 702 lidí. Kometa Hale-Bopp se v únoru 1997 sledovala už před rozbřeskem, vždy v sobotu od 4 do 6 hodin ráno. Pokaždé dorazilo
několik desítek návštěvníků! Pak se přesunula na večerní oblohu, takže ji za celé jarní
období pozorovalo více než 15 tisíc lidí! Hned několikrát se tudíž opakovalo „přívalové
pozorování“, kdy od konečné tramvaje na náměstí Míru směrem na Kraví horu proudily
davy návštěvníků a naši pracovníci se jen zoufale snažili alespoň částečně zvládnout
náročnou situaci.

V roce 1996 vydali Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a Jan Hollan publikaci Báječný svět hvězd
– návod k aktivnímu pozorování vesmíru. Její součástí byl jeden z prvních průvodců
po Měsíci, objektech Sluneční soustavy i vzdáleného vesmíru, jednoduchý astronomický
atlas a řada pozorovacích historek. Čtenář se přitom stával spoluautorem, jelikož byl
na stránkách prostor pro plnění praktických úloh. Je neoddiskutovatelným faktem, že
tato knížka v dalších letech ovlivnila desítky nových astronomů a na dlouho dobu se stala jediným takovým „pracovním sešitem“, který měli začínající pozorovatelé k dispozici.
V květnu 1997 se začala budovat síť telekomunikačních družic Iridium zajišťující
z orbitální dráhy ve výšce necelých sedm set kilometrů telefonní spojení z libovolného
místa naší planety. Krátce poté se ukázalo, že jejich antény skvěle odrážejí sluneční
světlo a „házejí na nás výrazná prasátka“, která jsou jako krátká zjasnění pozorovatelná dokonce i na denní obloze! Na naší hvězdárně se tak obnovilo pozorování umělých
satelitů – nejen Iridií, ale také orbitální základny Mir (zanikla v roce 2001) a Mezinárodní
kosmické stanice (od listopadu 1998). Nikoli však z vědeckých důvodů, nýbrž jen tak
pro zábavu.
Naši pracovníci také pomáhali identifikovat řadu „tajemných jevů“. Třeba v pondělí
4. listopadu 1991 pozorovaly tisíce lidí v celé Evropě zářící objekt, který po několik desítek sekund putoval oblohou a postupně se rozpadal na řadu menších těles. Šlo o zánik
posledního stupně nosné rakety Gorizont 21.
S aktivitami člověka na oběžné dráze souvisel i neidetifikovaný létající předmět (tj. UFO)
sledovaný 3. května 1994. Měl podobu rozmazané skvrny jasnější než Venuše, v dalekohledu ve tvaru „anděla s křídly“, který se rychle zvětšoval a rozplýval. Záhy se podařilo
vysvětlit, že šlo o „utajovaný“ start rakety Titan IV, přičemž zbytky jejího ionizovaného
paliva vytvořily umělou kometu.
Svoji skeptickou roli sehráli naši odborní pracovníci také při „výzkumu“ kruhů v obilí
– několik našich nadšenců pár podobných agrosymbolů vyrobilo a poté se nechalo
vystavit konfrontaci pseudobadatelů těchto „fenoménů“. Po celá desetiletí jsme pak
sváděli sisyfovský souboj s astrologií. Samozřejmě marně...
Výjimečná událost se na nebi odehrála v noci z 16. na 17. listopadu 1998, kdy meteorický roj Leonid připravil podívanou v podobě záplavy velmi jasných meteorů. V průběhu
několika málo hodin byly pozorovány desítky velmi jasných meteorů (tzv. bolidů), jejichž
stopy dohasínaly více než čtvrt hodiny! Bohužel, jednalo se o událost, kterou nebylo
možné předpovědět, takže jedinečnou noc prožilo jen několik málo našich pozorovatelů
v Lelekovicích u Brna.
Počasí přálo, proto 11. srpna 1999 krátce po poledni naši návštěvníci obdivovali, jak
temný měsíční kotouč zakryl 96 procent slunečního disku. Oblast úplného zatmění
Slunce procházela přes nedaleké Rakousko či Maďarsko – v propagaci tohoto unikátního nebeského představení bezesporu sehrála důležitou roli právě brněnská hvězdárna.
V planetáriu se promítalo představení Jeden den pro Slunce (autor Jiří Dušek, Zdeněk
Mikulášek), vznikly www stránky i speciální publikace, prodávaly se brýle s bezpečnostními filtry… Přímo z Kraví hory se dívalo zhruba tři tisíce lidí, včetně řady představitelů
veřejného života v čele s primátorem Petrem Duchoňem a ústavní soudkyní Dagmar
Lastoveckou.

Po celou dobu existence velkého planetária probíhala díky Milanu Wudiovi jeho
technická inovace. V prvních letech se vše řídilo jednoduše – obsluha ručně ve stejný
okamžik spustila dva kotoučové magnetofony. Jedna stopa obsahovala namluvený
komentář, na zbývajících byly akustické signály, které zajišťovaly synchronizaci obrazu
promítaného z diaprojektorů. Pohyby planetária ve vhodné okamžiky ovládala obsluha.
Naštěstí pro tehdejší pracovníky se už v roce 1995 přešlo na modernější řídicí systém,
kdy analogový počítač – tj. planetárium se všemi pomocnými projektory – poslouchal
povely z klasického digitálního počítače.
Vrcholem technického umu byla soustava pěti dvojic diaprojektorů, u kterých se
individuálně volila doba svícení, jas a okamžik výměny jednoho záběru za druhý. Spolu
s černým maskováním každého políčka (tuto technologii téměř k dokonalosti přivedl
Jaroslav Luner) bylo možné promítat obrazy mezi hvězdy a vytvářet tak složité koláže.
Velkým trápením ale byly nezaskakující diapozitivy v příliš tlustých rámečcích. Než se
přešlo na spolehlivější typ, existovala funkce „zastrkávače diáků“. Jiným problémem
byly chlupy a další nečistoty ulpívající na sklíčkách, takže byl ustaven i „ofukovač“.
Z počátku byla nouze o obrazové podklady. V devadesátých letech proto zahraniční
časopisy Sky and Telescope a Astronomy nejdříve putovaly k fotografovi, který z nich
okopíroval všechny zajímavé ilustrace předtím, než se na nich ocitly mastné otisky prstů následujících čtenářů. Původně se také promítalo z klasických filmových projektorů,
tudíž naši pracovníci absolvovali promítačské kurzy. Už v roce 1996 ale sestavu doplnil
projektor s videopřehrávačem, později přišla zařízení s vyšším rozlišením i kvalitou
obrazu, vrcholem se stal špičkový HD projektor od společnosti BARCO.
Planetárium Spacemaster konstrukčně pocházelo ze sedmdesátých let a jeho projekční
plocha tudíž nepočítala s projekcí kontrastních a jasných obrazů z diaprojektorů, natožpak datových projektorů. Ke kvalitativní změně došlo až v novém tisíciletí, kdy naši
technici přední část kopule jednoduše vytapetovali bílým papírem. Bohužel, současně
s tím se výrazně zhoršily akustické vlastnosti celého sálu. Kupodivu, návštěvníci přijali
„zubatou“ projekční plochu bez mrknutí oka.
Z dnešního pohledu je neuvěřitelné, že obrazovou projekci později zajišťoval prezentační program Powerpoint od společnosti Microsoft. Řídicí počítač ovládal analogové planetárium, spouštěl hudbu a v definovaných okamžicích simuloval „kliknutí myši“ právě
pro Powerpoint. Vše probíhalo v reálném čase – pokud byla v 58. minutě z šedesátiminutového programu nalezena a opravena chyba, musel se celý pořad projet od počátku.
Jelikož nebylo možné představení testovat jinde než v sále velkého planetária, všechny
zkoušky probíhaly výhradně v noci. Tvůrci pak museli znát nejrůznější „magické“
konstanty – například optimální jas diapozitivů na 36 procentech, minimální čas
mezi výměnou dvojice záběrů sedm sekund a dojezd zdvihadla projektoru planetária
49 sekund. Na profesionální software obsluhující několik videoprojektorů současně se
přešlo až v roce 2008, tedy na sklonku existence velkého planetária (realizoval Michal
Dvorský).
Moderní audiovizuální technika se od roku 2002 testovala také na „digitální výstavě“
Průhledy do budoucnosti. Několik počítačových monitorů a velkoplošných panelů
nabízelo výhledy a vize budoucnosti. Co zajímavé se odehraje na obloze, které velké
astronomické a kosmonautické projekty se uskuteční, jak může vypadat další vývoj
pozemské civilizace z pohledu astronoma. Získané zkušenosti – realizační i provozní –
pak ovlivnily všechny naše další interkativní projekty.

Změny se odehrávaly také na poli popularizace. To, že technika není hlavním cílem,
nýbrž prostředkem k prezentaci astronomie, názorně předváděl po celá devadesátá léta
20. století Zdeněk Pokorný. Své představy přitom formuloval i teoreticky – v podobě
několika odborných prací. Také se stal autorem řady populárně vědeckých publikací,
z nichž lze připomenout především Sto astronomických omylů uvedených na pravou
míru (spoluautoři Zdeněk Horský, Zdeněk Mikulášek), Záludné otázky z astronomie
(spoluautor Zdeněk Mikulášek) a Příběh nesmrtelných poutníků. Poslední jmenovaná
kniha vyprávěla o dvojici meziplanetárních sond Voyager, která v sedmdesátých a osmdesátých letech zkoumala periferii Sluneční soustavy.
Zdeněk Pokorný vytvořil promyšlený astronomický kurz pro žáky základních a středních
škol, který se v letech 1996 a 1998 proměnil v unikátní dvojdílné multimediální dílo
Astro 2001: Báječný vesmír a Astro 2001: Jak vesmír funguje. Na rozdíl od jiných
poznával uživatel základní informace o blízkém i vzdáleném vesmíru systematicky, dle
předem dané navigace. Ve své době šlo o průkopnický čin na poli domácího vzdělávání
s využitím multimediální počítačové techniky, na jehož podporu dorazil do České
republiky významný britský popularizátor astronomie Patrick Moore. Astro 2001
nakonec vyšlo v řadě verzí i jazykových mutací, včetně hindštiny.
Jak je uvedeno v příslušné výroční zprávě, už v listopadu 1993 byla brněnská hvězdárna
zapojena do „mezinárodní informační sítě zvané E-mail“. Doslova bylo zapsáno: Provoz
sítě je bezplatný, což vedlo k úspoře na telefonních hovorech a poštovném v objemu asi
10 tisíc Kč. Adresa hvězdárny tehdy byla mikulas@csbrmu11.bitnet.
Na počátku byl zoufale pomalý telefonní modem, který ale již v polovině roku 1994
nahradil laser mířící na Ústav přístrojové techniky na ulici Žižkova. Datový přenos se tak
sice zrychlil, avšak stačil hustší déšť nebo mlha a bylo po spojení. Vše vyřešil až optický
kabel, který na vrcholek Kraví hory dorazil o několik roků později… Je přitom evidentní,
že Internet i vnitřní počítačová síť od počátku patřily mezi naše nejdůležitější pracovní
nástroje. Dálkové řízení nové budovy dnes dokonce umožňuje odbavit až tisíc návštěvníků během jediného odpoledne pouhou trojicí našich pracovníků.
Internet do provozu hvězdárny poprvé významně zasáhl v červenci 1994, když se srážela rozpadlá kometa Shoemaker-Levy 9 s planetou Jupiter. Ze serveru americké Jet
Propulsion Laboratory se kopírovaly záběry největší planety Sluneční soustavy pořízené
Hubblovým kosmickým dalekohledem s odstupem pouze několika málo hodin. Snímky
stop zanikající vlasatice se pak tiskly na černobílé tiskárně a návštěvníci je obdivovali
přišpendlené na polystyrenové nástěnce…
Když se 4. července 1997 pomocí Internetu sledoval přímý přenos z přistání sondy
Pathfinder s vozítkem Sojourner na povrchu Marsu (v kritický okamžik spojení samozřejmě vypadlo), zrodily se Instantní astronomické noviny, vycházející na adrese
http://www.ian.cz pod redakčním vedením Jiřího Duška, Rudolfa Nováka a Zdeňka Pokorného. Jejich prvotním posláním bylo informovat širokou veřejnost o zajímavém dění
v astronomii a kosmonautice, později se ale přidala vážněji míněná vědecká žurnalistika, tvorba tištěných publikací i DVD. Zajímavý počin skončil počátkem nového tisíciletí,
avšak jako první internetový portál v historii získal jméno jedné z planetek – Inastronoviny (s pořadovým číslem 9665). Těleso pohybující se mezi Marsem a Jupiterem pokřtili
jeho objevitelé, manželé Tiší z Observatoře na Kleti.

Do února 1999 bylo možné nalézt velmi strohé stránky se základními informacemi
o naší hvězdárně na adrese http://www.sci.muni.cz/obsbrno/, poté se však registrovala
exkluzivní doména http://www.hvezdarna.cz, na které Rudolf Novák vytvořil naši první
profesionální prezentaci.
Jelikož je z Kraví hory pěkný výhled, zprovoznil Milan Wudia v roce 2005 na vrcholu
kopule velkého planetária elektronickou rozhlednu, která nepřetržitě sledovala nejen
okolí, ale i zajímavé nebeské úkazy. Třeba 10. ledna 2007 ulovila kometu McNaught,
která byla patrná jen několik desítek minut nízko nad západním obzorem. Po přestavbě
budovy v roce 2014 vznikl nový systém kamer s meteorologickou stanicí . Rutinně tak
zaznamenáváme například meteory, blesky či halové jevy. Autory této sestavy jsou
Tomáš Hladík, Ondrej Kamenský, Jan Píšala.

Technické změny se nevyhnuly ani našemu největšímu dalekohledu s objektivem o průměru 40 centimetrů ze sedmdesátých let – původní fotoelektrický fotometr střídaly
stále lepší CCD kamery. Například se s ním 3. července 1989 podařilo sledovat velmi
vzácný zákryt jasné hvězdy 28 Sagittarii Saturnovým měsícem Titan. Anebo v noci
ze 4. na 5. září 2004 Ondřej Pejcha – jako první v České republice, detekoval přechod
exoplanety přes hvězdu označovanou TrES-1 ze souhvězdí Lyry.
TrES-1 je exoplaneta v souhvězdí Lyry vzdálená od Země 500 světelných let. Hmotnost
a poloměr této planety napovídají, že se jedná o plynného obra, který je svým složením
podobný našemu Jupiteru. Na rozdíl od něj ale obíhá jen 6 milionů kilometrů daleko
své mateřské hvězdy (což je oranžový trpaslík), takže se řadí do kategorie známé jako
„horké Jupitery“.
Zmíněný dalekohled je dodnes v provozu, po přestavbě budovy naší hvězdárny ale
v roce 2010 putoval do Vyškova, v pozorovatelně ve Vyškově, dnes se nachází
na hvězdárně v Prostějově.

Významným počinem se stal Astronomický festival 1999, během kterého několik desítek profesionálů shrnulo změny ve svém oboru za celé dvacáté století a nastínilo výzvy
století nadcházejícího. Organizátorům pod vedením Miloslava Zejdy se tehdy podařilo
do Brna pozvat téměř celý výkvět československé astronomie. S přehledovými referáty
vystoupil Zdeněk Ceplecha (na téma meziplanetární látka), Marcel Grün (kosmická
astronomie), Petr Harmanec (stelární astronomie), Petr Jakeš (planetární geologie),
Luboš Kohoutek (mezihvězdná látka), Jiří Langer (kosmologie), Jan Palouš (galaktická
a extragalaktická astronomie), Luboš Perek (astronomická diplomacie), Zdeněk Pokorný (planetární astronomie), Vojtech Rušin (Slunce), Zdeněk Sekanina (kometární astronomie), Jan Vondrák (astrometrie) a Josef Zicha (astronomie pozemními prostředky).
Na počátku nového tisíciletí se začal pozitivně měnit také vztah profesionálů k amatérským pozorovatelům. Stačilo si totiž pořídit CCD kameru (laicky řečeno speciální digitální fotoaparát), namontovat ji na kvalitní dalekohled a už jste se mohli začít věnovat
skutečnému základnímu výzkumu. To platilo obzvlášť při pozorování proměnných hvězd
– měření, dříve dosažitelná pouze s dalekohledy o průměru objektivu jeden a více metrů, šlo nyní s moderní technikou získávat i na balkoně vlastního domova. Elektronické
detektory totiž vliv světelného znečištění částečně kompenzují, takže i z Kraví hory nyní
zachytíme hvězdy až milionkrát slabší než jaké uvidíme bez dalekohledu. Samozřejmě
ale pohled pouhýma očima zůstává nevalný...
V noci z 6. na 7. dubna 2000 bylo možné se z Kraví hory podívat na výjimečně jasnou
polární záři, která ozdobila seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu a Saturnu. Obloha tehdy
„hořela“ sytě červenou barvou s řadou světlých pruhů, které kolmo k obzoru vybíhaly až
do zenitu. Náš pracovník Jan Šafář z této události stihl pořídit několik úžasných záběrů,
z nichž jeden se objevil (jako druhý český v historii) na populární stránce Astronomy
Picture of the Day.
Jenom o měsíc později, 6. května 2000 krátce před druhou hodinou odpolední, proletěl
po nebi velmi jasný meteor, který byl i na denní obloze viditelný z mnoha míst České republiky, Slovenska i Polska. Bezprostředně po přeletu dopadlo do okolí beskydské obce
Morávka několik desítek, možná stovek kamenných meteoritů o celkové hmotnosti
zhruba 150 kilogramů. Pět exemplářů bylo také nalezeno. Naše hvězdárna – prostřednictvím Instantních astronomických novin – sehrála významnou roli při informování
veřejnosti o celém jevu, dokonce se tak vypátral jeden z náhodně pořízených videozáznamů této jedinečné události.
Celý astronomický svět – Kraví horu nevyjímaje – v březnu a dubnu 2001 překvapila
obrovská sluneční skvrna AR 9393, jejíž plocha dosáhla 2400miliontin slunečního disku.
Nejen, že byla viditelná pouhým okem, ale v jejím okolí došlo k sérii explozí, během
nichž se z povrchu Slunce uvolnila řada rozsáhlých oblaků nabitých částic. Tyto útvary
zaplavily prostor Sluneční soustavy a několik z nich se dokonce potkalo s magnetickým
polem naší planety. Volné elektrony, protony i alfa částice se pak za velkých rychlostí
srážely s atomy v naší atmosféře a výsledkem byly polární záře pozorovatelné v noci
z 31. března na 1. dubna 2001 i na světlé brněnské obloze.
Fotografie polární záře pořízená kolegou Janem Šafářem se dokonce stala jednou
z prvních českých Astronomických snímků dne (tzv. Astronomy Picture of the Day),
pravidelně publikovaných od roku 1995 nadšenci z americké NASA.

V sobotu 27. října 2001 zavítali na hvězdárnu američtí kosmonauti Eugene Cernan
a John E. Blaha doprovázení Vladimírem Remkem. První z nich pilotoval výpravu
Gemini 9, poté testoval Apollo 10 těsně u Měsíce (k jeho povrchu se přiblížil na pouhých
16 kilometrů) a nakonec s Apollo 17 na Měsíci také přistál. Eugen Cernan je dokonce
posledním člověkem, který navštívil našeho kosmického souseda. Projekt pilotovaných
letů Apollo byl totiž poté ukončen. John E. Blaha se vydal do vesmíru hned pětkrát –
jako pilot anebo velitel čtyř výprav raketoplánu a navíc strávil čtyři měsíce na palubě
orbitální stanice Mir. Hořkou dohrou výjimečného setkání bylo, že Eugen Cernan spolu
s Vladimírem Remkem a Marcelem Grünem druhý den po návštěvě Brna havarovali
ve vojenském vrtulníku na cestě k jihočeskému Táboru.
Zdeněk Mikulášek, který stál v čele naší hvězdárny po celá devadesátá léta, odešel
na začátku nového tisíciletí na Masarykovu univerzitu, kde se v roce 2012 stal jedním
z mála českých profesorů astronomie. Na jeho místo tak v roce 2002 nastoupil Zdeněk
Pokorný.
Diskuze, zda by se naši pracovníci měli věnovat spíše propagaci astronomie nebo odbornému výzkumu, probíhala už od počátku padesátých let. A nejen to – v permanentním sváru byli i lidé z „planetária“ s lidmi z „hvězdárny“. I když naše pozorovatelny vždy
přitahovaly romantické milovníky hvězdné oblohy, velké úsilí se vkládalo do rozvoje
amatérského výzkumu. Hlavním cílem návštěvníků se ale od šedesátých let stalo malé,
od devadesátých let i velké planetárium. A prodávané vstupenky na počátku nového
tisíciletí začaly hrát podstatnou roli také v ekonomice naší organizace. Rostly i ambice
dramaturgických pracovníků tvořících čím dál tím zajímavější audiovizuální díla.
Všechna dilemata se vyřešila sama. Na počátku nového tisíciletí bylo planetárium vnímáno jako skutečné vesmírné divadlo. Výhled na reálnou hvězdnou oblohu degradovalo
světelné znečištění, lidské oči nahradily digitální kamery, tištěné publikace Internet
a spolkové aktivity sociální sítě. Odborné projekty se logicky přesunuly buď na univerzitní či akademickou půdu anebo se staly doménou amatérských spolků. Zdeněk
Pokorný tak začal klást přirozený důraz na popularizaci vědy a kritického způsobu
myšlení.
V pondělí 10. března 2003 se v našich prostorách uskutečnilo setkání kosmonautů
a odborníků na kosmonautiku. Šlo nejen o vzpomínkovou akci k 25. výročí letu československého kosmonauta Vladimíra Remka, ale také o netradiční posouzení perspektiv
dalších pilotovaných letů do vesmíru. Kromě oslavence dorazili Alexej Gubarev, Vitalij
Sevasťjanov, Ivan Bella a Valerij Tokarev. Začala tak dlouhodobá spolupráce
s Vladimírem Remkem, která dosud neskončila.
V úterý 6. května 2003 u nás hořelo. Pozorovatelnu pod odsuvnou střechou stylově
zapálil dalekohled mířící na Slunce. Jelikož byl tehdy přístroj bez dozoru, na požár upozornil štáb televize Nova, který shodou náhod připravoval reportáž o parku Kraví hora.
Ke cti jim slouží, že kameraman sice natáčel plameny šlehající z pozorovatelny, ale
reportér volal o pomoc. Škody byly naštěstí minimální: pár ohořelých prken a očouzený
dalekohled. Situaci totiž zachránil kýbl špinavé vody paní uklízečky.
Nakonec se celá situace pojala jako reklama na výjimečný úkaz, který měl nastat další
den. Očouzený dalekohled se umyl, vyměnilo se pár prken podlahy, a protože bylo pěkné počasí, mohla se 7. května ze stejných míst sledovat temná silueta planety Merkur
přecházející přes sluneční kotouč.

V ranních hodinách 31. května 2003, nastalo netradiční zatmění. Zákryt totiž probíhal
už během východu Slunce (schováno bylo 85 procent disku), takže 250 pozorovatelů jej
muselo vyhlížet z trávníku na východní straně naší budovy.
Koncem srpna 2003 byl Mars po patnácti letech opět ve velké opozici, během které se
oranžová planeta ocitnula jen 56 milionů kilometrů daleko – nejméně za posledních
60 tisíc roků. I když rozdíl oproti jiným velkým opozicím nehrál ve výhledu prakticky
žádnou roli... Úkaz byl ovšem v médiích prezentován tak, že se na Mars mělo smysl podívat pouze v jediný den – 27. srpna 2003. Výsledkem byly neuvěřitelné fronty, celkem
na Kraví horu krátce před dnem „D“ dorazilo asi pět tisíc lidí. Zhruba dvě desítky z nich
se dokonce před budovou shromáždily v pravé poledne, kdy byl předpovězen okamžik
minimální vzdálenosti obou planet. Samozřejmě, že už 28. srpna 2003 večer naše pozorovatelny opět zely prázdnotou. Nepoučení pozorovatelé měli navíc přehnané představy
o možném vzhledu planety – takže oranžový kotouček s několika světlými a tmavými
skvrnkami byl pro ně velkým zklamáním... Od té doby také po internetu koluje známý
hoax o „srpnovém“ přiblížení Marsu k Zemi a jeho velikosti srovnatelné s Měsícem.
Mimořádný úspěch zaznamenal pořad Kde se vzalo Brno? (scénář a režie Pavel
Gabzdyl) o geologické minulosti našeho města. Jeho součástí byly nejen rekonstrukce dávné minulosti, ale i zajímavé snímky současných lokalit v Brně a jeho okolí, jak
se měnily v průběhu poslední půl miliardy roků. Ihned po premiéře 3. března 2004 se
velkým planetáriem „přelila“ vlna 5 437 návštěvníků.
Pořadem Kde se vzalo Brno? byl také inspirován stejnojmenný dokument, který mnohokrát vysílala kabelovka Brněnská 1 a jenž se stal v diváckém hlasování nejúspěšnějším pořadem této televize v roce 2004. Formát dokumentu odehrávajícího se v důvěrně
známém českém prostředí, jsme poté mnohokrát opakovali. A jak se také ukázalo, stal
se inspirací pro jiné tvůrce...
V poledne 8. června 2004 přešla Venuše přes sluneční disk. Z odborného hlediska
neměla událost žádný význam, ale veřejnost fascinovala její unikátnost. Naposledy proběhl v roce 1882, takže žádný z obyvatelů této planety jej určitě až do tohoto okamžiku
neviděl. K úkazu byl připraven speciální pořad Černá Venuše (autoři Zdeněk Pokorný,
Jiří Dušek), zprovozněny internetové stránky a vydán kompaktní disk, který byl netradičním suvenýrem i vstupenkou na další tři úkazy v letech 2012, 2117 a 2125. Díky velmi
příznivému počasí se nakonec na několikahodinový přechod temné Venuše přes Slunce
podívalo více než šest set návštěvníků.
V roce 2005 veřejnost velmi příznivě přijala sérii vystoupení Dobrodružná věda, která
hravou formu tzv. science show představovala dva přírodovědné obory – fyziku a chemii. Představení tvořily experimenty s kratičkým vysvětlením, fyzikální část sestavil
a reprodukoval Tomáš Tyc, chemickou Jan Píšala. Podobný formát vzdělávacích pořadů
se stal standardem až za několik roků, takže tehdy byla všechna vystoupení beznadějně
vyprodána, promítla se do speciální publikace, novinových seriálů i úvah o další podobě
naší organizace.

V letech 2007 až 2009 jsme spoluorganizovali Fyzikální cirkus pro družstva středních
a vysokých škol, která z PET lahví stavěla rakety poháněné stlačenou vodou. Hlavním
úkolem bylo navrhnout takovou konstrukci, která se nejdéle udrží ve vzduchu. Rekordní
raketa se vznášela nejméně padesát vteřin, během nichž se ztratila z dohledu časoměřičů nad přilehlými zahrádkami.
Technické dovednosti zúčastněných byly neuvěřitelné. Historicky největší úspěch zaznamenal v roce 2009 pětičlenný tým Úchyláci s. r. o. studentů Fakulty strojního inţenýrství
Vysokého učení technického v Brně. Při dvou startech se obě rakety tohoto týmu vždy
po 50 vteřinách ztratily z dohledu diváků i časoměřičů a vydaly se do ulic a zahrad
za Kraví horu. Po dlouhém hledání se podařilo nalézt pouze jednu raketu.
Soutěžilo se také ve stavbě zdi z deseti cihel tak, aby ve vodorovném směru dosáhla
do největší možné vzdálenosti, aniž by se ale dotýkala podlahy. „Marsochodu“ – vozítek
poháněných pastičkou na myši – cílem bylo ujet nejrychleji třímetrovou vzdálenost.
V dalším ročníku pak doplněné i „kosmonautem“ – křepelčím vajíčkem.
V září 2007 byly naše prostory poprvé nabídnuty studentům Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity k uspořádání Evropské noci vědců. Následující rok se u nás
odehrála také Brněnská muzejní noc. Počet návštěvníků ale v tomto případě v dalších
letech prudce narůstal, až v sobotu 19. května 2012 na Kraví horu dorazilo odhadem
osm tisíc lidí. Situaci vymykající se kontrole pomohla řešit Policie České republiky.
Noc vědců ale pořádáme dodnes – pokaždé poslední zářijový pátek dorazí několik tisíc
vědychtivých návštěvníků.
Mezi přívalové akce se v roce 2009 zařadila i výstava Vesmír – dobrodružství objevů,
sestávající z téměř pěti desítek velkoformátových záběrů objektů Sluneční soustavy,
stejně jako těles na konci viditelného vesmíru, které pořídily ty největší astronomické
observatoře. Instalována byla na Malinovského náměstí ve dnech 2. dubna až 15. června
2009. Záštitu nad brněnskou instalací převzal primátor statutárního města Brna
Roman Onderka, který se spolu s Janem Paloušem z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky zúčastnil slavnostní vernisáže. Expozici, která vzbudila
mimořádný a nečekaný zájem veřejnosti, odhadem zhlédlo na 75 tisíc lidí.
Výstava byla součástí Mezinárodního roku astronomie pořádaného Mezinárodní astronomickou unií ve spolupráci s Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).
Cílem bylo připomenout rozvoj astronomie za posledních 400 let (od prvního použití
dalekohledu Galileo Galileem), přiblížit význam a objevy astronomie nejširším vrstvám
obyvatelstva a rozšířit povědomí o důležitosti astronomie pro lidskou společnost.
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Po náhlém úmrtí Zdeňka Pokorného v prosinci 2007 se v červenci 2008 stal našim
dalším ředitelem Jiří Dušek. V té době již bylo více než zřejmé, že se tradiční podoba
hvězdárny a planetária musí změnit. Patrný byl i tlak zřizovatele na efektivitu provozu,
stále vyšší očekávání návštěvníků a jejich kritický přístup k nabízené kvalitě.
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Jiří Dušek zahájil restrukturalizaci, která měla naší organizaci posunout blíže k formátu
science centra. Tomuto vývoji ostatně nahrála samotná astronomie, v níž se čím dál tím
častěji prolínaly nejrůznější vědní obory, např. chemie, geologie, fyzika, matematika,
filozofie, biologie či etika. Prvořadým úkolem všech pracovníků se tudíž stalo po „kouscích“ skládat informace z mnoha různých zdrojů a výsledky veřejnosti předkládat v ucelené, srozumitelné i atraktivní podobě. Na první místo se tak dostala pozitivní motivace,
nikoli výuka nebo výzkum.
Prvořadým cílem bylo obměnit náš pracovní kolektiv, instalovat digitální planetárium
a změnit budovu dispozičně nevhodnou pro další rozvoj. Cestu nám usnadnila jedinečná
konstelace – snadná dostupnost audiovizuálních technologií a období masivních dotací
z rozpočtu Evropské unie. V následujících letech se podařilo do rozvoje hvězdárny
a planetária investovat téměř dvě stě padesát milionů korun, které významně změnily
nejen vnější podobu naší instituce..
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Celý projekt rekonstrukce naší budovy dostal krkolomný název Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně.
Označení exploratorium se přitom použil více méně z taktických důvodů – bylo nezbytné
použít slovo dostatečně vědecké, ale přitom tematicky nesvazující. Později se však
ukázalo, že ho nemůžeme změnit a tak zůstalo dodnes.
Základní kámen exploratoria položilo 7. října 2009 hned čtrnáct kosmonautů z Bulharska, České republiky, Polska, Ruské federace, Slovenska a Spojených států amerických
a jedna kosmonautka z Jižní Koreje – konkrétně Viktor Afanasjev, Vladimir Aksjonov,
Sergej Avdějev, Alexander Baladin, Ivan Bella, Roger Crouch, Jake Garn, Miroslaw
Hermaszewski, Georgi Ivanov, Oleg Kotov, Vladimír Ljachkov, Richards Richard, Jerry
Ross, Alexander Serebrov, Yi Soyeon. Kosmonauty a jejich manželky přivítal primátor
Roman Onderka, který je osobně provázel historickými sály Nové radnice. Stihli se také
setkat s veřejností, povečeřet na pozvání hejtmana Jihomoravského kraje a poslechnout si koncert Filharmonie Brno. V logisticky komplikované akci figurovalo několik
desítek organizátorů, vč. městské policie zajišťující hladké průjezdy, čestné stráže
na radnici, šestice autobusů a více než 850 návštěvníků.
Součástí happeningu v planetáriu bylo uzavření časové schránky, ve které jsou nejrůznější artefakty od primátora, rektorů brněnských univerzit a zástupců významných
brněnských organizací. Pouzdro je umístěno v základním kameni nové budovy s latinským nápisem Quaere et invenies – Hledej a najdeš a otevřeno bude až v roce 2109.

Brno se vůbec stalo v prvním desetiletí 21. století populární destinací pro mnohé
kosmonauty. Například v roce 2010 se sletěli středoevropští kosmonauti Ivan Bella,
Bertalan Farkas, Georgi Ivanov, Sigmund Jähn, Vladimír Remek a Franz Viehböck.
Americký astronaut Andrew Feustel se v roce 2009 po Brně procházel téměř nepozorovaně, avšak o dva roky později – se stejným úspěchem jako velká rocková hvězda – již
zaplnil sněmovní sál Nové radnice do posledního místa. Navíc sebou dovezl plyšovou
postavičku krtka, která byla vyrobena právě v Brně a na palubě raketoplánu Endeavour
letěla k Hubblově kosmickému dalekohledu.
Projekt přeměny naší hvězdárny podpořila řada dalších akcí. V říjnu 2009 byla na jediný
večer v předsálí planetária vystavena Nobelova cena za chemii udělená Jaroslavu
Heyrovskému v roce 1959 za objev polarografie. Ve stejných prostorách bylo možné
zhlédnout československou státní vlajku, kterou Eugene Cernan dovezl na Měsíc a zpět,
anebo vzácné meteority či tektity dovezené z celého světa.
Zásadní rekonstrukci hvězdárny i planetária navrhl tým Martina Rudiše. Jeho úkolem
přitom nebylo vytvořit pouze dům se zajímavými exponáty a programy, ale také budovu
demonstrující zájem o přírodu a přírodní vědy. Architekt oproti naši původní představě konzervativní dostavby foyer a kancelářských prostor navrhl radikálně odstranit
nefunkční trakt, „ohlodat“ zbývající budovu až na dřeň a vše postavit znovu.
Jediným místem, kde nakonec neprobíhaly stavební aktivity, se tak stal sál velkého
planetária. Výsledná architektura, její důraz na minimalismus a estetiku prostoru, pak
neplánovaně udala další směr rozvoje naší organizace – stimulovala výraznou změnu
dramaturgie, míru otevřenosti i způsob naší práce.
I tentokrát se ale narazilo na nečekané potíže – průtahy s vydáním územního rozhodnutí
způsobené sociálně ekologickým sdružením Nesehnutí. Podané námitky ale nebyly
uznány za podstatné, takže stavba mohla v červenci 2010 skutečně začít.
V návaznosti na tyto kroky proběhla v říjnu 2010 po čtyřech desetiletích změna našeho
názvu. Mikuláš Koperník „zmizel“ a my se vrátili k původnímu označení Hvězdárna
a planetárium Brno. Ve veřejné soutěži bylo také vybráno logo a s ním související
vizuální styl. Návrh Renaty Hovorkové a Sofie Samarevy zaujal originalitou, množstvím
nečekaných variací i možností implementace přímo v interiéru budovy.

Novou budovu postavila za pouhých deset měsíců společnost Skanska pod vedením
stavbyvedoucího Romana Havlína. A nešlo o malé zásahy. Prostřední část s kancelářským blokem a nikdy nepoužívanou kopulí byla zbourána. V proluce se vybagrovalo
podzemní patro a následně vztyčil třípodlažní blok se suterénem, přízemím a nadstavbou. Na severní straně sálu velkého planetária se navíc objevily nové kancelářské
prostory v tzv. pavlačovém uspořádání.
Prozraďme přitom, že v původních plánech spodní část nijak nefigurovala. Když se
ale rozhodlo umístit plynovou kotelnu pod podlahu vstupní haly, objevila se myšlenka
na rozšíření přístupového koridoru v nový programový prostor o výměře čtyři sta metrů
čtverečních. Díky velkorysému přístupu města Brna, za nemalého navýšení původního
rozpočtu, se něco tak odvážného skutečně realizovat podařilo.
Kvůli podzemnímu podlaží bylo vyvezeno 3 500 metrů krychlových horniny, v budově
instalováno 80 kilometrů kabelů a návštěvnické prostory se zvětšily na dvojnásobek.
Jedinečný plášť nové fasády ozdobily plechové kazety s 8 576 389 dírkami, které
odkazují na přírodní motiv lesa, díky částečné transparentnosti mění odstíny a dodávají
objektu křehkou, odlehčenou estetiku.

S průběhem stavby souviselo i stěhování nepoužívané, pětimetrové kopule. Řemeslně kvalitní výrobek bylo škoda zničit, takže jej pro svou pozorovatelnu získal jeden
nadšený amatér. Přesun objemné a nerozložitelné kopule proběhl v neděli 17. dubna
2011 vrtulníkem Mi-8, který ji během několika desítek sekund uchopil do připravených
lan a odnesl směrem na Vysočinu. Drobnou kuriozitou je, že tentýž vrtulník v dopoledních hodinách nad Brnem létal s křížem připomínajícím návštěvu papeže Benedikta XVI.
Jako kdybychom „neutralizovali katolický náboj“ tehdy vygenerovaný nad městem…
Nová budova Hvězdárny a planetária Brno se nyní vyznačuje snadnou orientací, zřetelnou jednoduchostí, záměrnou strohostí a nabízí úžasné výhledy na Brno. V interiéru
upoutává pozornost obří grafická stěna s rozměry 7x11 metrů, na které je reálný
snímek části souhvězdí Plachty se stopami po explozích dvou supernov (před 12 tisíci
a jedním milionem roků). Portrét sestavil Davide De Martin v roce 2007 na základě fotografických záběrů zhotovených v roce 1974 na Anglo-australské observatoři dalekohledem o průměru objektivu 1,2 metru. Originální verze má rozlišení 1 gigapixel a v surové
podobě zabírá 3 gigabajty.
V astronomické pozorovatelně s repasovanou pojízdnou střechou jsou nyní dva
dalekohledy. Původní z šedesátých let s objektivem o průměru 15 centimetrů stále
slouží k prohlížení těles Sluneční soustavy. Hned vedle stojí počítačově řízený přístroj
s průměrem objektivu 36 centimetrů, který je vhodný pro sledování objektů vzdálenějšího vesmíru. Rekonstrukcí prošla také sádrová kopule malého planetária, samotný
projektor z roku 1958 ale zůstal na místě a dnes slouží pro živý pořad Co byste dnes
večer spatřili, kdyby bylo pěkné počasí.
V podzemním sále exploratoria se objevila interaktivní expozice Příběh Sluneční soustavy navržená Pavlem Gabzdylem, díky které bylo možné – ve vzájemných souvislostech
– poznat nejbližší okolí naší planety. Návštěvníci zde nalezli meteorit, který se před jedním milionem roků zřítil za polárním kruhem v oblasti dnešního Švédska, audiovizuální
kouli o průměru 1,2 metru, sérii mechanických exponátů (například modely Foucaultova kyvadla, atmosféry plynné planety, vodního víru) a řadu velkoplošných ilustrací.
Největší zájem ale vyvolaly váhy demonstrující tíži na různých kosmických tělesech
– na planetách Sluneční soustavy, jejich měsících, na kometárních jádrech, planetkách
a dokonce fiktivním povrchu některých hvězd (autor Michal Dvorský).

Těsně před otevřením nové budovy pro veřejnost však jeden z exponátů exploratoria
připravil našim pracovníkům horké chvilky. V průběhu tiskové konference, krátce
po odchodu pana primátora, několik hodin před příchodem hostů a dva dny před zahájením ostrého provozu, avšak před zraky četných novinářů, se zřítila skleněná vitrína
se vzácnými meteority. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění, ale titulky a komentáře
o rachotu tříštícího se skla doprovázely snad všechny články a reportáže o Hvězdárně
a planetáriu Brno.
Za účasti mnoha významných hostů byla nová budova slavnostně otevřena 10. listopadu
2011. Zásadní podíl na úspěchu projektu měl primátor statutárního města Brna Roman
Onderka, který celou dobu razil cestu vpřed, architekt Martin Rudiš a jeho ateliér,
v němž se zformovala základní architektonická koncepce, generální ředitel společnosti Skanska Daniel Ťok, jenž se svými pracovníky proměnil sny v kvalitní realitu. Své
představy a zkušenosti do realizace vložili především Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a Jan
Píšala. Složitou administrativu bychom nezvládli bez Radka Řeřichy, Vladimíra Petlacha
a Radima Golda z magistrátu města Brna a Marty Valešové, ředitelky regionálního operačního programu Jihovýchod, Důležitou roli sehrál i Vladimír Remek, jehož charisma
pomáhalo „otevírat dveře“ a udržovat pozornost veřejnosti.
Celková výše stavební investice dosáhla 92 miliónu korun, z toho 65 miliónů korun
přišlo z evropských fondů a 27 miliónu z rozpočtu statutárního města Brna. Prozraďme,
že původní odhad investičních nákladů z roku 2006 činil zhruba 21,6 milionu korun...
Příslibem úspěchu bylo 126 tisíc návštěvníků v roce 2012, ocenění Nejlepší investice
soutěže Top Invest 2011, Stavba roku České republiky 2011 a nominace na evropskou cenu za moderní architekturu Mies van der Rohe Awards 2012. Expozice Příběh
Sluneční soustavy pak obdržela 1. místo v soutěži Science Approach 2012 organizované
Akademií věd České republiky.
Prvním shlédnutým představením v nové budově, avšak stále ještě v původním sále
velkého planetária, bylo Neuvěřitelné Brno od Pavla Gabzdyla. Díky němu se diváci opět
přenesli do doby, kdy na území našeho města zuřily sopky, proháněli se obří žraloci
anebo vznikalo brněnské podzemí. Pořad byl mimořádný nejen svým tématem, ale také
zpracováním. Kvůli časosběrným animacím vzniklo 45 tisíc fotografických záběrů, které
byly následně sestaveny do jedinečných videozáběrů. Podobným způsobem se na město Brno zřejmě do té doby nikdo „nepodíval“.
Zájem veřejnosti byl opět výjimečný – po čtyřech měsících byl v nové budově přivítán
50 000. návštěvník a 22. listopadu 2012 dokonce prošel branami Hvězdárny a planetária
Brno 3 000 000. návštěvník, počítáno od otevření 16. října 1954. Nositelem tohoto pěkného pořadového čísla se stal Marek Žák ze Základní školy Zachar v Kroměříži, který
spolu se svojí třídou zavítal na vzdělávací pořad Měsíc pod umělou oblohou velkého
planetária.
Do rutinního provozu byla v témže roce uvedena i nová odborná pozorovatelna –
s dalekohledem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity o průměru objektivu
35 centimetrů se CCD kamerou a filtry uvby Strömgrenova fotometrického systému.
V jeho zorném poli se začaly opět objevovat především proměnné hvězdy.

Neopakovatelným zážitkem bylo pozorování druhého přechodu planety Venuše přes
sluneční disk 6. června 2012, tedy úkazu, jenž za našich životů již zcela jistě nezahlédneme. Díky mimořádně příznivému počasí se v ranních hodinách komentovaného
pozorování zúčastnilo asi pět set nadšenců, včetně několika významných osobností
města Brna.
V polovině roku 2012 byla zrekonstruována sedmimetrová kopule z roku 1954, tedy
původní brněnská hvězdárna. Dodnes zde zůstává v provozu přístroj z roku 1963, jež
ale doplnil nový dalekohled pro sledování Slunce a slunečních protuberancí. Během
slavnostního aktu 2. října 2012 byla odhalena pamětní deska s latinským nápisem
Hac via itur astra – Tudy se kráčí ke hvězdám připomínající čtyři otce zakladatele: Oto
Obůrku, Aloise Peřinu, Karla Raušala a Františka Šotolu.
První den roku 2013 chybělo málo k tomu, aby se nové exploratorium díky prasklé
zavlažovací trubce proměnilo v další brněnský bazén. Totéž, tentokráte po přívalovém
dešti, se zopakovalo 31. července 2014. Škody naštěstí byly v obou případech minimální
a my tak začali spolupracovat s brněnskými hasiči na jiných, méně destruktivních
projektech.
V polovině března 2013 se po delší době opět na nebi objevila nápadná kometa – nízko
nad západním obzorem bylo možné zahlédnout jasnou C/2011 L4 PanSTARRS. V sobotu 16. března 2013 pořídil její unikátní snímek na brněnskou přehradou kolega Pavel
Karas.
V dubnu 2013 naši zástupci poprvé zavítali na Academia Film Olomouc, který patří mezi
nejvýznamnější evropské festivaly v oblasti populárně-vědeckého filmu. Představuje
vědu jako atraktivní, dynamickou a rozmanitou sféru, do přehlídky se každoročně
přihlašují stovky dokumentárních filmů a televizních pořadů, vč. renomovaných stanic
BBC, Discovery Channel nebo National Geographic. Jiří Dušek byl od té doby několikrát
členem poroty vybírající nejlepší český dokument, přednášel zde Pavel Gabzdyl, vedli
jsme speciální sekci věnovanou fulldome produkce a Antonín Reňák uvedl dokument
Blíže ke hvězdám.
V sobotu 3. srpna 2013 byla v Brně zaznamenána nejvyšší teplota ve stínu (měřeno
od roku 1891). Na meteorologické stanici v nedalekých Žabovřeskách se stupnice
teploměru vyšplhala na +38,5 stupně Celsia!
V pátek 13. září a v sobotu 14. září 2013 Hvězdárna a planetárium Brno poprvé organizovala Festival vědy – ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně, Vysokým učením technickým v Brně a Univerzitou obrany. Titulárním
partnerem se tehdy stala společnost RWE, záštitu poskytli Roman Onderka (primátor
statutárního města Brna), Mikuláš Bek (rektor Masarykovy univerzity), Jaroslav Hlušek
(rektor Mendelovy univerzity v Brně), Karel Rais (rektor Vysokého učení technického
v Brně) a Bohuslav Přikryl (rektor Univerzity obrany). Vědecké, výzkumné a badatelské
předvedla Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže JUNIOR, Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO Brno), Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy
univerzity, Městská policie Brno, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany.
I přes velmi nepříznivé počasí, které si vyžádalo operativní přesunutí všech akcí přímo
do budovy Hvězdárny a planetária Brno, dorazilo 5 100 návštěvníků.

I přes všechny tyto proměny zůstal středobodem veškerých aktivit sál velkého planetária. S ohledem na rozvoj audiovizuální techniky a také změny ve způsobech přírodovědného vzdělávání však bylo čím dál tím zřetelnější, že stávající projektor Spacemaster
od společnosti Carl Zeiss Jena odchází do technologického důchodu.
Nenávratně pryč byly doby, kdy jste se v planetáriu podívali na iluzi hvězdné oblohy,
po které poskakovalo laserové ukazovátko mířící na hvězdy a souhvězdí. Logickým cílem se stal nový projekční systém – digitální planetárium. Tedy nástroj, který neposlouží pouze k zobrazování vesmírných objektů, ale který diváky zavede na stěží dostupná
místa anebo na místa, jež existují pouze v naší fantazii.
Financování ambiciózního projektu potvrdilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na sklonku roku 2011. V únoru 2012 do Brna dorazila trojice středoevropských
kosmonautů – Sigmund Jähn, Vladimír Remek a Miroslaw Hermaszewski, která
spustila symbolické odpočítávání startu digitalizace. Heliem plněné balonky se vzkazy
o novém planetáriu, které tehdy houfně vypouštěli naši hosté, nakonec doletěly až
do Chorvatska či Srbska.
V dalších týdnech i měsících bylo nezbytné vyřešit komplikovanou administrativu
spojenou s čerpáním evropské dotace (velký dík patří Petru Halámkovi) i následným
mezinárodním výběrovým řízením. Nakonec vyhrálo mezinárodní konsorcium Nowatron Elektronik a RSA Cosmos.
Poslední představení v sále velkého planetária s původním projektorem Spacemaster proběhlo v sobotu 30. března 2013. Na programu byl restaurovaný pořad Zrozeni
v chladu a ohni, který měl premiéru v říjnu 1991. Hned další den byl původní systém
jednou provždy vyřazen z provozu – charakteristická „činka“ putovala do skladu (dnes
je v depozitáři Technického muzea v Brně) a projekční plocha do sběrných surovin.
Zeissovo analogové planetárium Spacemaster bylo během dvou desetiletí v provozu
zhruba 15 tisíc hodin. Naši pracovníci pro něj vytvořili 86 originálních představení,
které celkem navštívilo 1 250 000 diváků. Například Výprava na Měsíc pro první stupeň
základních škol (autoři Zdeněk Pokorný, Miloslav Zejda) se dočkala 1 103 repríz pro
134 290 diváků, starším ročníkům určené Vesmírné divadlo (Jaroslav Luner, Jitka
Petrželová, Miloslav Zejda) zhlédlo na 891 projekcích 107 678 žáků.

Harmonogram instalace digitálního planetária byl více než napjatý a v klíčových
okamžicích rozpočítaný na pouhé hodiny. Vše se muselo stihnout za sedm měsíců,
uprostřed již zrekonstruované budovy, jejíž zbývající část zůstala v provozu, navíc v součinnosti řady českých i zahraničních subdodavatelů. Opět se přitom postupovalo podle
minimalistického návrhu architekta Martina Rudiše.
Ihned po odstrojení původního sálu vznikalo nové hlediště se 189 místy k sezení, které
má oproti původnímu sklon téměř 10 stupňů. V červenci a srpnu 2013 britští pracovníci
americké společnosti Spitz montovali novou projekční plochu NanoSeam, která má
podobu bílé polokoule o průměru 16,76 metru.
Během projekce nejsou na nové ploše patrné „švy“, takže obraz diváky překvapuje realistickou podobou, hloubkou ostrosti a dokonce iluzí třetího rozměru. I přes své rozměry má NanoSeam celkovou hmotnost pouze čtyři tuny, takže byla zavěšena na šestnácti
profilech instalovaných v betonovém věnci obvodové zdi. Návštěvníci tudíž mají pocit,
jakoby se nad nimi vznášela. Kvůli nezbytnému akustickému útlumu je perforována
48 miliony milimetrových dírek, proto se při vhodném nasvětlení jeví poloprůhledná.
Bílá korekční barva ještě nezaschnula a od počátku září 2013 japonský technik ze
společnosti GOTO a francouzští inženýři ze společnosti RSA Cosmos instalovali hybridní
sestavu, která kombinuje digitální a analogovou projekci. V obou případech se jednalo
o nejlepší zařízení tohoto druhu na světě. A aby došlo k jednoznačnému odlišení od původního planetária, začal se nově vybavovaný sál označovat jako digitárium.
Obraz digitária vytvářely dva speciální datové projektory, které dohromady poskytly
rozlišení 13,17 milionu pixelů (tj. sedm televizních obrazovek v HD rozlišení) s frekvencí
až 60 snímků za sekundu. Typ takové projekce se označuje jako fulldome (česky celooblohová). Systém pracuje buď s hotovými videopořady ve speciálním formátu anebo
v reálném čase vykresluje model vesmírného prostoru. Ten generuje speciální software
SkyExplorer, jenž zvládne nejen pohled ze Země, ale z kteréhokoliv místa známého
vesmíru. A to včetně těles Sluneční soustavy, komet, planetek, mlhovin, hvězdokup
i celé naší Galaxie. Také umožňuje plynulou změnu měřítka – od největších struktur
ve vesmíru (1028 metru) po molekuly (10-18 metru). S pomocí velkého výpočetního výkonu řady grafických stanic pak diváci putují nejen „nadsvětelnými rychlostmi“, ale také
v rozmezí mnoha desítek milionů roků do minulosti či budoucnosti.
Analogový projektor Chronos II nabízí model hvězdné oblohy očima pozemského pozorovatele. Zařízení je osazeno 32 skleněnými šablonami s obrazy hvězd doplněnými LED
osvětlením, takže vykresluje 8 500 hvězd jasnějších 6,5 magnitudy celého severního
i jižního nebe. Dvacet jedna nejnápadnějších stálic se promítá individuálními projektory
s barevnými odstíny a také simulací vlivu neklidné zemské atmosféry. Samozřejmostí
je 36 objektů vzdáleného vesmíru, pás Mléčné dráhy a také všechny bez dalekohledu
viditelné objekty Sluneční soustavy. Je-li potřeba dokreslit například trajektorie planet,
obrazce souhvězdí a mnohé jiné světelné jevy, přidají se na „pomoc“ právě datové
projektory (odtud název hybridní sestava).
V úplném závěru společnost Kinoexport v sále instalovala na míru připravené sedačky.
Autorem ergonomického designu byl Josef Vojtek. Paralelně vznikl klimatizovaný
prostor pro všechny počítače a produkční studio, ve kterém je nyní možné představení
testovat bez ohledu na provoz v hlavním sále. Zkušební provoz nakonec probíhal pouhých 48 hodin před příchodem prvních návštěvníků.

Digitárium bylo otevřeno ve čtvrtek 29. října 2013 za účasti řady výjimečných hostů.
Jana Bohuňovská (náměstkyně primátora), Mikuláš Bek (rektor Masarykovy univerzity),
Benjamin Cabut (majitel společnosti RSA Cosmos), Nobutaka Goto (majitel společnosti
GOTO), Stanislav Michalík (předseda komise pro kulturu rady města Brna), Vladimír
Plašil (předseda představenstva společnosti Alta), Andrej J. Šaraškin (generální konzul
Ruské federace v Brně) a mnozí další byli svědky významného předělu v dějinách naší
organizace.
Klíčovou roli během instalace sehráli naši pracovníci, zejména Jiří Dušek, Pavel
Gabzdyl, Tomáš Hladík, Jan Píšala a Jiří Severin. Audiovizuální řešení vzniklo pod vedeném Christophe Bertie.
Projekt by ale nedopadl dobře bez vnější pomoci – velký dík patří Romanu Onderkovi,
primátorovi statutárního města Brna, Petru Valehrachovi ze společnosti Nowatron
Elektronik, týmu Radka Řeřichy z magistrátu města Brna a v neposlední řadě Jiřímu
Olivovi, členovi rady města Brna. Celková výše investice dosáhla přibližně 56 miliónů
korun, z toho 50 milionů poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Prvními veřejnými návštěvníky byli v sobotu 2. listopadu 2013 v deset hodin dopoledne
děti z dětských domovů a krizových center jižní Moravy. Prvním představením a současně prvním autorským představením byl Neuvěřitelný vesmír od Pavla Gabzdyla a Jana
Píšaly. Nejen, že demonstrovalo úžasné schopnosti nového projekčního systému, ale
také zavedlo diváky na podivuhodná místa… Například mezi družice na oběžné dráze
planety Země, k planetě Saturn, mlhovině Helix a dokonce vně naší Galaxie.
Zájem veřejnosti o nové projekce byl od počátku neuvěřitelný – desetitisící návštěvník
byl přivítán po pouhých šestnácti dnech, a digitárium se stalo logickým středobodem
většiny aktivit restartované Hvězdárny a planetária Brno.
V následujícím roce 2014 se zde uskutečnila nejen celá řada premiér zakoupených
pořadů, ale také došlo na vlastní produkci – například Úžasné planety od Jana Píšaly
nebo Se zvířátky o vesmíru od Petra Hlouška. Pro žáky základních i středních škol byly
připraveny pracovní listy, pro pedagogy metodické materiály a pro nejvážnější zájemce
o poznání vesmíru Internetový kurz základů astronomie. Jenom do tohoto e-learningového cyklu se registrovalo téměř čtyři tisíce zájemců, kteří dosud odpověděli na téměř
100 tisíc otázek.
Jedinečné prostory Hvězdárny a planetária Brno začaly sloužit k prezentaci akademických a univerzitních pracovišť. Příležitost využili například zástupci Středoevropského
technologického institutu CEITEC, Akademie věd České republiky a Jihomoravského
inovačního centra.

V září 2014 podepsala Hvězdárna a planetárium Brno memorandum o dlouhodobém,
vzájemně prospěšném partnerství s American Museum of Natural History, jehož součástí je i Hayden planetárium. Později následovaly další podobné organizace, například
Planetarium Hamburg. Navíc se stala zakládajícím členem České asociace science center, která cíleně vytváří pozitivní image science center, neformálního vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti. Patříme tak do „exkluzivního klubu“, ve kterém jsou
podobná moderní centra z Brna, Hradce Králové, Liberce, Plzně, Olomouce a Ostravy.
Ve druhé polovině roku 2014 bylo možné sledovat manévry sondy Rosetta kolem jádra
komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. Ve vstupní hale byla výstava věnovaná tomuto
ambicióznímu projektu (získali jsme ji díky členství v Evropské síti science center
a muzeí), 12. listopadu 2014 se dokonce v digitáriu podařil zorganizovat živě komentovaný přímý přenos z řídícího střediska Evropské kosmické agentury (moderoval Tomáš
Přibyl).
Hvězdárna a planetárium Brno provozuje elektronickou rozhlednu monitorující dění
nad Brnem. Její součástí jsou kamery zaznamenávající nápadné světelné jevy. V úterý
9. prosince 2014 tak v 17 hodin a 17 minut zachytily přelet velmi jasného meteoru, tzv.
bolidu. Původní těleso mělo hmotnost nejméně několik desítek dekagramů. Přilétlo
z oblasti mezi Marsem a Jupiterem a nejspíš patřilo k proudu částic označovaných
jako delta Arietidy. Jeho zánik pozorovaly stovky, možná tisíce náhodných svědků. Ti
bolid popisovali jako velmi jasnou světlici podobnou Měsíci v úplňku. Záře byla natolik
intenzivní, že osvětlené předměty vrhaly vlastní stíny. Na konci letu se původní těleso
rozpadlo na menší části.
Meteor byl pozorovatelný nejen na venkově, ale i přímo ve městě. Například na zastávce městské hromadné dopravy zoologická zahrada v Bystrci. Průlet zaznamenala
i kamera Hvězdárny a planetária Brno, která snímala celou oblohu nad městem. Během
8 sekund dlouhé expozice se meteor na snímku zobrazil jako světlá čára.
Počátkem března 2015 bylo v digitáriu uvedeno velmi úspěšné představení – Temný
vesmír, které pochází z dílny Hayden planetarium v New Yorku a řadí se mezi nejlepší
pořady pro digitální planetária na světě. Pořad vyprávěl o největší záhadě tohoto světa
a kladl důraz na výjimečnou estetiku vědeckých vizualizací. Americké znění představení
Dark Universe namluvil Niel deGrasse Tyson, astrofyzik, popularizátor vědy, českou
verzi Jiří Grygar. Představení se stalo skutečným fenoménem, nakonec jej zhlédlo rekordních 29 tisíc návštěvníků. Dodejme, že absolutní rekord v polovině roku 2018 drželo
představení Jana Píšaly Úžasné planety s více než 60 tisíc návštěvníky.
V úterý 17. března 2015 byla pozorovatelná polární záře. Úkaz to byl sice slabý, ale náš
pracovník Pavel Karas u kaple Matky Boží nedaleko hradu Veveří její existenci zachytil
fotograficky.

V pátek 20. března 2015 dopoledne se odehrálo částečné zatmění Slunce. Při pohledu
z České republiky začal temný měsíční kotouč zakrývat sluneční disk krátce po půl
desáté dopoledne. V dalších minutách bylo možné sledovat, jak zmizí až tři čtvrtiny
Slunce. Stalo se tak v 10 hodin a 45 minut. Následoval ústup Měsíce ze Slunce, přičemž
zatmění skončilo kolem 12. hodiny.
Díky výjimečně příznivému počasí, za velmi pohodové atmosféry, dorazilo na komentované pozorování přibližně 3 500 návštěvníků. Navíc jsme prodali 7 500 speciálních brýlí
ke sledování oslnivého Slunce. Náš videonávod na sledování výjimečného úkazu zhlédlo
61 832 lidí na Facebooku a 27 601 lidí na kanálu Youtube. Událost byla mediálně pokryta
kanálem ČT24, který právě z naší pozorovací terasy realizoval několik přímých vstupů
do vysílání. Hlavní tíha organizace padla na Jiřího Duška, Pavla Gabzdyla a Jana Píšalu.
Nejdřív jsme tomu nechtěli věřit, ale... jedna z našich kamer 18. července 2015 zhruba
hodinu po půlnoci zachytila nadoblačný blesk (angl. sprite), ke kterému dochází ve výšce cca 50 až 90 km nad zemí... I když se označují jako „skřítci“, ve skutečnosti se jedná
o rozsáhlé výboje, které jsou pozorovatelné na vzdálenost až několik set kilometrů!
Problém ovšem je, že ačkoliv jsou poměrně jasným úkazem, samotný úkaz trvá jen
zlomek sekundy.

Ze středy 12. srpna na čtvrtek 13. srpna 2015 jsme poprvé organizovali „open air“ akci
spolu se Sportovně rekreačním areálem Kraví hora nazvanou Noc padajících hvězd,
tedy hromadné pozorování roje Perseid.
Už zájem veřejnosti na Facebooku byl mimořádný – registrovalo se více než 40 tisíc lidí,
naše videopozvánka zaznamenala 21 347 zhlédnutí (autorem Antonín Reňák). Počasí
nakonec nebylo příznivé, pozorovalo se jen po část noci. Přesto do areálu koupaliště
dorazilo šest stovek návštěvníků, dvakrát tolik pak dle informací Městské policie Brno
pobývalo v okolním parku Kraví hory. Z naší strany byla zajištěna reprodukce ambientní
hudby, Jan Píšala po celou noc upozorňoval na zajímavé jevy (několik málo meteorů,
jasné hvězdy, souhvězdí, přelétající letadla) a Pavel Karas připravil jednoduchou informační www stránku pro mobilní telefony.
V noci z 27. na 28. září 2015 proběhlo úplné zatmění Měsíce. Brány Hvězdárny a planetária Brno byly samozřejmě otevřeny po celou noc. Připraveny byly dalekohledy,
v digitáriu se promítalo představení Zpátky na Měsíc, realizovali jsme přímý přenos
úkazu na čelní stěnu budovy a zprovoznili stránky http://www.zeremevesmir.cz. Počasí
bylo příznivé, teprve konec úkazu zahalila mlha. Z pozorování vznikla pěkná reportáž
České televize.
Na podzim jsme využili „výjimečného“ okamžiku odkazujícího na velmi populární
filmovou trilogii Návrat do budoucnosti. Hlavní hrdina Marty McFly se totiž v tomto
příběhu na stroji času reprezentovaném automobilem DeLorean vydává do budoucnosti
– 21. října 2015 – 16 hodin a 29 minut. Ve stejný den – ve středu 21. října 2015 – jsme si
promítli film Návrat do budoucnosti 2 a popovídali si o fantastických vynálezech, o nichž
(ne)věděli už v roce 1985. Vše brilantně zorganizoval Josef Forman.

V první polovině dubna 2015 se odehrál Central European Fulldome Festival Brno
2015, který propojil světové producenty s novými uživateli digitálních planetárií ze
střední a východní Evropy. Cílem bylo přivést do Brna to nejlepší ze světové produkce,
seznámit celosvětovou komunitu planetárií s Hvězdárnou a planetáriem Brno a naopak
propagovat úžasné možnosti technologie promítající na polokulovitou plochu v České
republice. Během 13. a 14. dubna 2015 bylo na Hvězdárně a planetáriu Brno promítnuto
38 pořadů, které dohromady trvaly 16 hodin 29 minut.
Autorská představení pocházela z Austrálie, Japonska, Thajska, Ruska, Ukrajiny,
Polska, Německa, Francie a Spojených států amerických. Napříč naší planetou cestovali
i producenti jednotlivých pořadů. S financováním festivalu pomohla česká společnost
Nowatron Electronic a francouzská RSA Cosmos. Kromě našich pracovníků měl lví podíl
na úspěchu akce Robin Sip, Petr Valehrach a Robert Odehnal,
Central European Fulldome Festival Brno 2015 navštívilo 95 pracovníků planetárií z celé
Evropy. K nim se přidaly tři desítky zástupců běžných diváků. Uděleny byly hned tři ceny
– diváků, ředitele Hvězdárny a planetária Brno a odborné poroty ve složení Pamela Gay,
Tomáš Opatrný a Lukáš Richter. Ceny v podobě křišťálové „věštecké“ koule nakonec
získala představení Polaris, the Space Submarine and the Mystery of the Polar Night
(cena diváků), Habitat Earth (cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno) a Dream to Fly
(cena odborné poroty).
Na přehlídce se ukázal i významný americký astrofyzik Lawrence Krauss, který je znám
jako propagátor veřejné komunikace vědy, vědeckého skepticismu a snížení vlivu pověr
a náboženských dogmat v populární kultuře. Na Central European Fulldome Festival
Brno 2015 plynule navázala rozsáhlá prezentace fulldome technologie na Academia
Film Olomouc.
Jenom několik týdnů po festivalu byla Hvězdárna a planetárium Brno oslovena
International Planetarium Society (tj. Mezinárodní společnost planetárií), aby v roce
2016 uspořádala IPS Fulldome Festival Brno 2016, největší a bezesporu nejprestižnější
akci tohoto druhu na světě. International Planetarium Society (tj. Mezinárodní společnost planetárií) je přední světovou organizací, která sdružuje planetária z celého světa.
Založena byla v roce 1970 a dnes je v ní téměř sedm set členů z 35 zemí světa. Jedná
se o školy, univerzity, muzea, science centra a další instituce, které mají jak přenosná,
tak pevná planetária. Jednou za dva roky International Planetarium Society organizuje
konferenci, které se účastní až tisíc odborných pracovníků, stejně jako desítky společností, které se zabývají atypickou audiovizuální technikou. Výjimečnému setkání navíc
předchází filmový festival, jehož součástí bývají premiéry všech významných představení pro digitální planetária.

V září 2015 „vyhřezly“ exponáty Hvězdárny a planetária Brno mimo samotnou budovu.
Přírodovědné kognitorium, též označované jako vědecká stezka, je expozicí v přilehlém parku s deseti interaktivními exponáty zařazenými do přírodovědných souvislostí.
Současně se podařilo zkultivovat plochu bývalého vodojemu z 30. let minulého století.
Objevil se zde model planetárního roveru, zvukovod, 3D skener, kaleidoskop, astronomický dalekohled, polární dalekohled, spektroskop, meteorologická stanice, pixelová
stěna, planetární siloměr. Ke všem experimentům vznikly i videonávody a www stránky
s doplňujícími informacemi.
Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly výše 8 milionů korun. Projekt byl
doporučen k realizaci v rámci výzvy IPRM II – Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro
veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města. Architektonický návrh pochází z dílny
Rudiš-Rudiš architekti, autorský dozor zajistili Jiří Dušek, Tomáš Hladík a Jan Píšala
z Hvězdárny a planetária Brno, konstrukci realizovala společnost Sun Drive, zejména
Petr Petkovský a Pavel Grégr, administrativu opět bravurně zvládl Radek Řeřicha,
Vladimír Petlacha a Radim Gold.
V následujících letech byla vědecká stezka dále kultivována, např. ji doplnil krasohled
se vzorky meteoritů a tektitů, atmosféra na dotek a planetární váhy. Venkovní prostory
byly pokryty signálem wifi a přibyly i sloupky pro dobíjení mobilů či tabletů.
Volně přístupná expozice od té doby doplňuje návštěvu Hvězdárny a planetária Brno, je
například častým cílem výprav z mateřských školek.

Ve čtvrtek 8. října 2015 měl premiéru ambiciózní projekt Blíže ke hvězdám. Tvůrci –
Pavel Gabzdyl a Pavel Karas – chtěli divákům ukázat nejen umělou oblohu digitária, ale
především reálné záběry hvězdného nebe. A to jak z měst, ve kterých většina z nás žije,
tak i z naprosto odlehlých končin.
Proto navštívili řadu míst a využívali náročné technologie, jejichž vývoj je teprve v plenkách. Vůbec nejvíc materiálu autoři pořídili na Kanárských ostrovech. Toto souostroví
je sice známé jako populární turistická destinace s četnými přepychovými hotelovými
středisky, představuje ale také úžasnou lokalitu pro pozorování hvězd. Nachází se
zde jedny z nejvýkonnějších dalekohledů na světě a dají se odtud na vlastní oči vidět
objekty, které jsou oknem do vzdálených končin vesmíru. To proto, že vzhledem ke své
geografické poloze Kanárské ostrovy nejsou dotčeny světelným smogem, který se
rozprostírá nad celou Evropou (a nad většinou civilizovaného světa).
Součástí dokumentu Blíže ke hvězdám byly původní časosběrné záběry z řady všedních
i nevšedních míst – z Paříže, Pálavy, Podkrkonoší, hudebního festivalu Colours of Ostrava i z bezprostředního okolí brněnské hvězdárny. Dechberoucí portréty noční oblohy
z Cookových ostrovů nebo z Chile pořídil Petr Horálek. Průvodcem představení se stal
hlas Richarda Krajča z hudební skupiny Kryštof.
O náročnosti projektu vypovídá i tato statistika: 28 nocí, 137 litrů kávy, 16 lokalit,
458 621 snímků, 3 fotografové, 12 566 kilometrů, 4 metropole, 2146 minut videa,
3 vysoké pece, 8 observatoří, 9 verzí scénáře, 56 kg vybavení, 50 terabajtů dat,
40 letenek, 18 svítání, 6 kamer, 2 396 metrů převýšení, 4 250 hodin práce, 0 bouřek,
64 589 hvězd, 27 počítačů, 2 premiéry.
Film Blíže ke hvězdám se dočkal vřelého přijetí, dokonce byl promítnut na prestižní
přehlídce IMERSA Summit v americkém Denveru.
V úterý 22. prosince 2015 budovu Hvězdárny a planetária Brno rozvibrovala hudba a zaplavilo světlo, které společně oslavily jeden z nejkrásnějších přírodních svátků – zimní
slunovrat. Základem byla originální instalace od uskupení VISUALOVE, jak si říká dvojice architektů – Jan Machát a Michal Okleštěk. Zájem veřejnosti byl nečekaný, dorazilo
mezi 5 až 10 tisíci návštěvníky, což vedlo k dopravnímu kolapsu na náměstí Míru.
V roce 2016 vznikl film Neuvěřitelné Slunce od Pavla Karase, který ukazuje naši denní
hvězdu očima té nejdokonalejší sluneční observatoře, jakou má lidstvo momentálně
k dispozici, totiž očima sondy Solar Dynamics Observatory. Pořad byl zdarma nabídnut
celému světu, nakonec o něj projevilo zájem pět stovek planetárií z šesti desítek zemí
světa! Konkrétně Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie,
Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Čína, Česká republika, Egypt, Francie, Finsko, Filipíny,
Holandsko, Hongkong, Chile, Irán, Irsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická
republika, Jižní Korea, Libanon, Katar, Kanada, Kolumbie, Kuvajt, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Macao, Mexiko, Německo, Nepál, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko,
Taiwan, Tunisko, Turecko, Uganda, Ukrajina, Velká Británie, Venezuela, Vietnam. Pokud
by v každém planetáriu na představení dorazilo alespoň tisíc návštěvníků, pak dohromady dají více než tři sta tisíc!

Ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno byla v dubnu a květnu 2016 ke zhlédnutí
Chlupatá výstava, jež představila některá tajemství neviditelných světů. K vidění byly
velkoformátové fotografie plísní (mikroskopických hub) od Petra Juračky a Aleny
Kubátové, ale také vzorky z vlastní mikrobiální zahrádky, které dodal například Petr
Vokřál – primátor města Brna, Andrej Babiš – ministr financí, Martin Charvát – primátor
Pardubic, Marie Kučerová – ředitelka Filharmonie Brno, Miloš Havránek – generální
ředitel Dopravního podniku města Brna, Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího
Mahena v Brně nebo Bohumil Šimek – ředitel Městské policie Brno. Video dokumentující odlévání těla pana ředitele se přitom ocitlo po několik dní na hlavní stránce portálu
iDnes.cz, takže jej zhlédlo několik set tisíc lidí...
Zástupci z řad soukromé sféry z oblasti znalostní ekonomiky, zástupců veřejné správy
včetně politických představitelů (krajská města, ministerstva atd.) a také celé řady
zástupců z akademického sektoru diskutovali 12. května 2016 v prostorách Hvězdárny
a planetária Brno během konference Quo Vadis Brno nad ekonomickým významem
měst a metropolitních oblastí jako pólů rozvoje státu. Celkem dorazilo 140 návštěvníků, mezi nimi i Martin Charvát (primátor Pardubic), Tomáš Macura (primátor Ostravy),
Petr Vokřál (primátor Brna), Eva Kislingerová (náměstkyně primátorky Prahy), Zdeněk
Semorád (náměstek Ministerstva pro místní rozvoj), Milan Zelený (Fordham University
New York).
Bezesporu nejdůležitější akcí roku 2016 byl International Planetarium Society
Fulldome Festival Brno 2016, během kterého Hvězdárna a planetárium Brno hostila
152 pracovníků planetárií a fanoušků digitálních technologií z celého světa. Ti všichni
od 15. do 17. června 2016 zhlédli 66 pořadů v celkové délce 26 hodin a 25 minut.
Do mezinárodní soutěže se přihlásili producenti z více než patnácti zemí. Nejvzdálenější
účastnice dorazila z Nového Zélandu, nejvzdálenější účastník z Brazílie. Hojně byla
zastoupena představení z Japonska, Jižní Koreje, Číny a Spojených států. Dle ohlasů
od zúčastněných producentů se jednalo o největší přehlídku tohoto druhu v Evropě
a pravděpodobně i na světě.
Cenu diváků si tentokrát odnesl Solar Superstorms (producent Spitz Creative Media
a další), cenu za nejlepší vzdělávací film sponzorovaná nadací IPS-Eugenides – The
man from the 9 dimensions (producent National Museum of Emerging Science and
Innovation) a cenu ředitele Hvězdárny a planetária Brno Incoming! (producent California
Academy of Sciences). Představení Solar Superstorms a Incoming! byla uvedena
i v brněnském digitáriu.
Program IPS Fulldome Festival Brno 2016 byl určen především odborné veřejnosti,
avšak hned o víkendu 18. a 19. června 2016 se mohli Brňané těšit na přehlídku DigiFest,
tedy toho nejlepšího, co se během festivalu předvedlo. Spatřit bylo možné všechny tři
vítězné snímky, stejně jako výběr z ostatních představení.
Fulldome Festival Brno se od té doby v podobném rozsahu organizuje každý rok.
Především si tak Hvězdárna a planetárium Brno vybírá budoucí repertoár, navíc do Brna
přijíždějí producenti z celého světa a provozovatelé evropských planetárií. V neposlední
řadě vzniká jedinečný archiv pořadů tohoto formátu – dokonce ve světovém měřítku.

V průběhu doby se podařilo navázat na tradici divadelních a hudebních představení.
Speciálně pro prostor digitária vzniklo v roce 2014 představení divadla Husa na provázku Divnej brouk v režii Vladimíra Morávka (scénář Ondřej Novotný, v hlavní roli Dalibor
Buš). Jednalo se o pohled do nitra Marka Chapmana, který 8. prosince 1980 zavraždil Johna Lennona. Scénář kombinoval básnické pasáže s historickými dokumenty
a citacemi z knihy Jeroma Davida Salingera Kdo chytá v žitě. Písně skupiny The Beatles
v nezvyklých interpretacích hrála živě divadelní kapela.
V roce 2015 se přidal projekt LiStOVáNí s kultovní knihou Douglase Adamse Stopařův
průvodce po Galaxii. Scénickou četbu Lukáše Hejlíka doplnily vizualizace Pavla Gabzdyla s vesmírnou tématikou.
Kde jinde si vychutnat kouzelný příběh lidí, které možná navštívila bytost z vesmíru,
než v planetáriu? V roce 2016 uvedla společnost StageArtCZ, kterou založili herci Petr
Halberstadt a Radim Fiala představení K-PAX – Svět podle Prota, divadelní adaptace
světového bestselleru a filmového hitu. V listopadu 2017 jednu z jeho repríz dokonce
osobně navštívil li její autor, americký spisovatel Gene Brewer.
Velmi pozitivní ohlasy měly koncerty – například Distant Bells. Na podzim 2016 odstartoval cyklus komorních nedělních koncertů Hudba sfér, během kterého se představila
řada významných hudebních osobností. Hned v neděli večer 9. října 2016 vystoupila
legendární herečka a mezzosopranistka Soňa Červená a klavírní virtuos Karel Košárek.
Jak poznamenali dramaturgové cyklu – David Mareček (generální ředitel České filharmonie) a David Dittrich (ředitel MHF Concentus Moraviae), důvěrně známé prostředí
a jeho specifická atmosféra vedla k programu jako bychom vás zvali k sobě domů.
Rozvíjely se i naše propagační aktivity – už v roce 2012 vyrazila do brněnských ulic
tramvaj v „barvách“ Hvězdárny a planetária Brno, jejíž karoserii zdobila stylizace
barevného spektra nejdůležitější hvězdy ve vesmíru – Slunce. Návrh měl na svědomí
Pavel Gabzdyl.
V polovině roku 2016 ji nahradil nový vůz, jehož design vycházel z toho, co lidé skutečně
mohou na hvězdárně zažít a byl inspirován stěžejními pořady. Za kreativitou a realizací
projektu stál Zbyněk Potrusil a Ondřej Basler z agentury UNIFER, podobu interiéru
navrhli Pavel Gabzdyl a Jiří Dušek.

V pátek 1. dubna 2016 v našich prostorách proběhl záměrně utajovaný sraz youtuberů,
kteří v našich prostorách natáčeli nejrůznější upoutávky. Reportáž youtubera GoGOMana zaznamenala 445 335 zhlédnutí!
V úterý 12. dubna 2016 se na Hvězdárně a planetáriu Brno odehrála zcela výjimečná
přednáška. Jiří Grygar zde v premiéře odvyprávěl svůj pohled na vesmír v minulém
roce – Žeň objevů 2015. Světově ojedinělý přehled oslavil již 50. narozeniny a v Brně
zazněl – již tradičně – v premiéře. Kromě sálu digitária bylo možné premiéru sledovat
v přímém přenosu v řadě science center České republiky (Techmania Science Center,
Svět techniky Ostrava, Planetárium Ostrava a iQLANDIA).
V pondělí 9. května 2016 přešla přes sluneční kotouč planeta Merkur. Poslední takový
úkaz jsme mohli pozorovat v roce 2003. Na Hvězdárně a planetáriu Brno jsme připravili
komentované pozorování jedinečného úkazu (a také řadu doprovodných aktivit). Celkem dorazilo přibližně šest stovek návštěvníků.
O mimořádném zájmu svědčí i 47 697 shlédnutí našeho instruktážního videa na kanálu
Youtube. Na přímý přenos přechodu Merkuru přes Slunce se přímo v pondělí 9. května
2016 odpoledne dívalo celkem 29 tisíc lidí (počet zhlédnutí), v jednom okamžiku jich
bylo až devět set.
Akce měla dva zásadní dozvuky. Opravdu nevšední pohled na přechod Merkuru přes
Slunce nabídla družice Solar Dynamics Observatory, která sleduje Slunce v ultrafialové
oblasti elektromagnetického spektra. Za přispění speciálních algoritmů na zpracování
obrazu Pavel Karas Brno vytvořil unikátní videozáznam. Výsledkem analýzy téměř
2 100 snímků, které zabralo na výkonném počítači celý den a noc, je unikátní astro-klip.
Samotný Merkur je na těchto záběrech jen nepatrný černý kotouček, což jen dokazuje,
jak diametrální rozdíl je mezi velikostí Slunce a ostatních těles Sluneční soustavy.
Unikátní úlovek při pozorování přechodu Merkuru přes Slunce zachytila i jedna z našich
kamer – zorným polem dalekohledu prolétlo velké dopravní letadlo Airbus A380-861
společnosti Emirates. Vznikl tak nejen úžasný snímek naší denní hvězdy se siluetou
planety Merkur a největšího dopravního letadla na světě, ale také krátké video průletu
a rozplývajících se kondenzačních stop.

Ve středu 20. července 2016 pořídil Petr Horálek snímek úplňku nad Špilberkem, který
se stal Astronomickým snímkem dne. Zatímco před dvěma desetiletími se na takové
fotografie podívalo několik desítek lidí denně, dnes jich je více než jeden milion.
V úterý 23. srpna 2016 prožila Hvězdárna a planetárium Brno výjimečné dopoledne.
Poblíž budovy se „zřítil“ podivný předmět z vesmíru, který vytvořil novou, volně přístupnou dětskou atrakci – létající talíř. Aby toho nebylo málo, citlivé astronomické detektory
zaznamenaly zvýšený výskyt pokémonů. Od té doby v těsné blízkosti budovy stojí „fotopoint“ v podobě kašírovaného disku mimozemského létajícího aparátu. Na happeningu
se kromě pracovníků Hvězdárny a planetária Brno podílelo i Rádio Kiss Hády, Městská
policie Brno a společnost Sun Drive. Model létajícího talíře je tak jediným široko-daleko,
na který vydal městský úřad stavební povolení.
V polovině roku 2016 se podařilo realizovat projekt nové výstavy v sále exploratoria.
Expozice otevřela 5. října 2016 dvojice kosmonautů Sergeje Vasiljeviče Avdějeva
a Johna Davida Francise Bartoe za účasti primátora statutárního města Brna Petra
Vokřála a zástupců veřejného života. V Říši mlhovin bylo možné shlédnout prosvětlené,
velkoformátové fotografie nejrůznějších vesmírných objektů. Cílem bylo předvést krásy
vesmíru (na pozadí života jedné hvězdy – od jejího vzniku po zánik). Výstava byla volně
přístupná, školní skupiny se mohly přihlásit na komentovanou prohlídku s interaktivními prvky. Zásadní podíl na vzniku expozice měl Jiří Dušek (projektový manažer), Pavel
Gabzdyl, Jan Píšala (ideový koncept, grafika), Tomáš Hladík, Jiří Severin (technická
spolupráce), Martin Rudiš (architektonický návrh a dokumentace pro výběr dodavatele)
a společnost Sun Drive (realizátor zakázky).
Na rozvoj instituce od druhé poloviny roku 2016 a především v letech následujících
bezesporu mělo vliv rozhodnutí ředitele Hvězdárny a planetária Brno zúčastnit se voleb
do Senátu Parlamentu České republiky. V sobotu 15. října 2016 byl zvolen senátorem
za volební obvod č. 58 Brno-město (tj. Brno-jih, Bohunice, Černovice, Židenice, Líšeň,
Vinohrady, Obřany-Maloměřice, Tuřany, Slatina a Chrlice).

Ve středu 21. prosince 2016 v podvečer oslavila Hvězdárna a planetárium Brno již druhý
Svátek světla. Na vrcholu Kraví hory vznikla speciální audiovizuální instalace, která se
proměnila v generátor bránící naše město před nejtemnějšími silami tohoto světa.
Přímo na vrcholu Kraví hory vznikla velká projekční plocha, součástí které byla nejmodernější světelná technika LED a výbojkových svítidel. Středobodem se stal kruhový
videomapping s použitím dvou velkých a výkonných projektorů.
Cílem bylo ukázat, jak vlastně světlo vzniklo, jakou neuvěřitelnou pouť muselo urazit
a jak ohromné množství energie s sebou nese. Celá show začala velkým třeskem, kdy
prostor obklopila velká záře a divák se stal součástí zrodu vesmíru. Poté proplul
galaxiemi, oceánem hvězd a planet. Až se na chvíli zastavil na planetě Zemi, kterou
sužují síly temna. Mračna a temní běsové zahalili naši planetu. Do doby, než nastane
slunovrat, než temnotu protnou zářivé paprsky Slunce. Poté jsme se nechali
unášet krásou ohromných a zářivých solárních bouří a společně pozdravili naši nejbližší
hvězdu, dárce života na planetě – Slunce. Jedinečný zážitek doprovodila i originálně
komponovaná hudba.
Odhadujeme, že v průběhu čtyř hodin zhlédlo projekce (opakující se vždy po 30 minutách) asi 5 tisíc návštěvníků. Tvůrci instalace byli lidé z uskupení VISUALOVE (především
Jan Machát a Michal Okleštěk), za Hvězdárnu a planetárium Brno zajišťoval Jiří Dušek,
Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Pavel Karas, Jiří Severin a Jana Britzmannová. Akci podpořily Brněnské komunikace, a.s., SAKO, a.s. a SNIP & Co. Záštitu nad Svátkem světla
laskavě poskytl primátor statutárního města Brna pan Petr Vokřál a starosta městské
části Brno-střed pan Martin Landa.

V prvních sekundách 1. ledna 2017 došlo po několika desetiletích ke změně vztahu
organizace se zřizovatelem. Hvězdárna a planetárium Brno odešla z pod ochranných
křídel odboru kultury magistrátu města Brna k nově zřizovanému oddělení spolupráce
a rozvoje v gesci náměstka primátora pro oblast Smart city Jaroslava Kacera. Okamžitým důsledkem byla zvýšená podpora organizace – morální i finanční.
Na přelomu března a dubna 2017 okořenil každodenní provoz 20. sjezd České astronomické společnosti, která slavila 100. výročí své existence. První dubnový víkend se
na Kraví hoře potkal výkvět české astronomie, dokonce se zde odehrál mimořádný
seminář o vědeckém odkazu Járy Cimrmana (dorazila dvojice nejvýznamnějších badatelů – Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka). Hvězdárna a planetárium Brno poskytla nejen
prostory pro setkání, ale aktivně zasáhla do programu. Například se podílela na cimrmanovském semináři, organizovala slavnostní večer, vč. ohňostroje, a dokonce se
podařilo odhalit stopu po přítomnosti slovutného génia a všeuměla přímo na Kraví hoře.
V rámci 20. sjezdu České astronomické společnosti pořádala Wikimedia ČR Astronomický editaton – maraton v editování článků na Wikipedii s tematikou astronomie, které
wikipedisté společně vylepšovali a rozšiřovali přímo na Hvězdárně a planetáriu Brno.
V pátek 21. dubna 2017 bylo možné prožít Dobré ráno z Hvězdárny a planetária Brno.
Poprvé v historii Česká televize živě vysílala dvě a půl hodiny dlouhé ranní show
z vesmírného interiéru i exteriéru. O dobrou náladu se postarali lidé, díky kterým vznikl
televizní seriál KOSMO o české výpravě na Měsíc. Svoji zkušenost z tohoto „europrojektu“, jež se tak nějak zvrtnul, prozradila herečka Eva Josefíková, režisér Jan Bártek
a scénárista Tomáš Baldýnský.

Ve dnech 7. až 9. června 2017 proběhl již třetí Fulldome Festival Brno, na kterém se
sešlo 123 pracovníků planetárií (anebo producentů pořadů pro planetária) z celého světa. Ti nejvzdálenější přiletěli z Japonska anebo Argentiny. Dohromady prožili v brněnském digitáriu 16 hodin a 41 minut, na programu bylo 41 filmů – v premiéře, ve výrobě
i mimo soutěž. Návštěvníci stihli jeden z ohňostrojů světové přehlídky Ignis Brunensis,
prohlédli si centrum města Brna a v klidu si popovídali s řadou producentů či výrobců
digitálních planetárií. Také se dozvěděli, jak se lidé ještě před nedávnem oblékali na jižní
Moravě. Pro vizuál festivalu byly vzorem mužské i ženské lidové kroje, v nichž se projevuje lidská schopnost k přehánění a nebojácnosti.
Cenu diváků si tentokráte odnesl pořad The Secrets of Gravity – in the footsteps of
Albert Einstein (produkce Dr. Peter Popp, Softmachine Immersive Productions GmbH).
Nejlepší film Hello Earth (produkce Copernicus Science Centre, Heavens of Copernicus
Planetarium) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vybrala mezinárodní porota
ve složení: Petr Horálek – ESO Photo Ambassador, Marc Moutin z Cite de La Space,
organizátor IPS Conference 2018, a Ryan Wyatt z California Academy of Sciences. Cena
ředitele Hvězdárny a planetária Brno putovala do Spojených států s pořadem Faster
than Light! The Dream of Interstellar Flight (produkce Spitz Creative Media, Mirage3D
and Thomas Lucas Productions, Inc.).
V průběhu první poloviny roku jsme připravovali projekt Prvňáčci v říši vědy Hvězdárny a planetária Brno a VIDA! science centra, díky kterému mohli v první den školního
roku prvňáčci Jihomoravského kraje získat volnou vstupenku do obou institucí.
Tyto vstupenky mohou prvňáčci použít na libovolný pořad v případě Hvězdárny nebo
na jeden vstup do VIDA! v termínu do 31. prosince 2017 – ať už při návštěvě se školou
anebo s rodiči. Ve výsledku vstupenky obdrželo 6 213 prvňáčků a 319 pedagogů ze 164
základních škol v Jihomoravském kraji.

V říjnu 2017 měl premiéru dosud nejnákladněší pořad v produkci organizace – Robinsonka, s podtitulkem velký příběh pro malé kosmoplavce. Vznikala v zelených kulisách
s živými herci a minimem skutečných rekvizit s rozpočtem vyšším než 1 milion korun!
I tak ale řádově pětadvacetkrát menším, než s jakým operují zahraniční producenti...
Hlavním tvůrcem byl Petr Hloušek, kterému sekundoval Jan Šotkovský
V listopadu 2017 se pracovníci zapojili do další z akcí ke 100. výročí založení České
astronomické společnosti. Česká pošta v prostorách Hvězdárny a planetária Brno
předvedla nejen příležitostnou známku s nominální hodnotou 16 Kč od výtvarníka
Vladimíra Suchánka, ale také obálku prvního dne od Bohumila Šneidera. Dokonce byla
ve vstupní hale na půlden otevřena příležitostná poštovní přepážka.
Ve čtvrtek 12. října 2017 byla v areálu BVV otevřena výstava o letcích druhé světové
války ve službách Royal Air Force. Ve stejný den ve večerních hodinách se dva z dosud
žijících letců potkali s veřejností v prostorách digitária: český generálporučík Emil
Boček, jenž působil v britském RAF, a izraelský pilot, jedno z Wintonových dětí, major
Hugo Meisl.
V prostorách Hvězdárny a planetária Brno ve večerních hodinách proběhla unikátní
diskuze obou pilotů. Akci pořádal Ústav K2001 a Muzeum českého a slovenského exilu.
Záštitu nad projektem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, hejtman
Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, arcibiskup pražský a primas český kardinál
Dominik Duka, rabín brněnské židovské obce Štěpán Mareš Kliment, za podpory
ministra obrany České republiky Martina Stropnického.

Čtvrtek 21. prosince 2017 byl kritický. V 17 hodin a 28 minut našeho času se Slunce
na pozemské obloze dostalo do nejjižnějšího bodu své dráhy – proběhl zimní slunovrat.
Naše denní hvězda začala umírat, aby se vzápětí znovuzrodila. Pozemský svět se ale
v takovém okamžiku ocitl bez ochrany před bytostmi z podsvětí – upíry, vlkodlaky,
zombie i dušemi zemřelých. Jedinou možností obrany bylo vlastní světlo – kdysi lojových svíček, později elektrických žárovek, dnes výkonných LED svítidel.
Hrozbu jsme samozřejmě nebrali na lehkou váhu. Již potřetí jsme se proto rozhodli
vstoupit aktivně do tohoto věčného zápasu dobra a zla, postavili jsme se na světlou
stranu síly. Za naší pomoci vytyčilo uskupení VISUALOVÉ, tedy Jan Machát a Michal
Okleštěk, na Kraví hoře jedinečný maják, který prostřednictvím hudby a světla vytvořil
kritickou obrannou linii nad celým městem. Na generátor klidu a pohody se mohl přijít
podívat každý – originální světelná show byla volně přístupná v parku Kraví hory.
Audiovizuální show provedlo diváky úžasnou cestou napříč Sluneční soustavou. Pouť
začala u plynného obra Neptunu, naší nejvzdálenější planety. Dále diváci navštívili
čarokrásný Saturn, ohnivou Venuši i životaplnou planetu Zemi. Cestu zakončili u naší
hvězdy, zdroje energie i světla.

Rok 2018 zahájila premiéra autorského představení Pavla Karase MORAVA 360, které
předvedlo nejkrásnější kraj České republiky. Jeho diváci se z nadhledu seznámili
s některými pamětihodnostmi, například propastí Macocha, údolím Dyje, jadernou
elektrárnou Dukovany či dominantami města Brna.
Natáčení nebylo vždy jen zábavné. Například při výjezdu k zamrzlé vodní nádrži Nové
mlýny klesla teplota hluboko pod nulu, takže se málem nepodařilo dostat dron a jeho
akumulátory na provozní teplotu. Podzimní natáčení na Pálavě hatila střídavě nízká
oblačnost, mlha a silný vítr, z pěti výjezdů byl úspěšný pouze jeden. A kromě přírodních
živlů řádily také živly kriminální – během obhlídky lokalit v Moravském krasu byl firmě
UpVision z dodávky ukraden dron s veškerým příslušenstvím. Pachatele ani odcizenou
techniku se bohužel nepodařilo vypátrat.
Natáčelo se na 37 lokalitách, celkem vzniklo 19 hodin surových záběrů. Filmový štáb
najel 5 630 kilometrů křížem krážem po našem neuvěřitelném kraji a zhlédl celkem
21 východů Slunce a 15 západů Slunce, protože většina míst byla snímána během
tzv. zlaté hodiny. Scénář a režii měl na svědomí Pavel Karas, text namluvil Boleslav
Polívka. Na autorské hudbě se podíleli Roman Kašník a žánrovým Andělem oceněná
brněnská skupina Ponk. Logo v podobě planety, z níž vyrůstají stylizované siluety
známých staveb, navrhla talentovaná designérka Kristína Poráziková.

Vladimír Remek, ale také Ivan Bella (Slovensko), Miroslaw Hermaszewski (Polsko),
Sigmund Jähn (Německo), Farkas Bertalan (Maďarsko), Dumitru-Dorin Prunariu
(Rumunsko), Jurij Romaněnko (Rusko), Roman Romaněnko (Rusko), Franz Viehböck
(Rakousko), Frank De Winne (Belgie) – tito všichni kosmonauti se ve středu 7. března
2018 procházeli po Brně a oslavili tak 40. výročí letu prvního a dosud jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka. Nešlo ale jen o ohlédnutí za výjimečnou
událostí, nýbrž také o zviditelní města Brna na kosmické mapě světa.
Hektický den začal otevřením výstavy Vladimír Remek – cesta ke hvězdám v prostorách
Technického muzea, jehož pracovníci byli hlavním autorem expozice. Návštěvníkům přiblížila nejen kosmonauty z projektu Interkosmos, ale ukázala i zajímavosti související
s letem Vladimíra Remka. V expozicích bylo například oblečení z výcviku a další části
výstroje, původní obaly potravin, fotografie ze soukromého archivu Vladimíra Remka či
malé drobnosti, které kosmonauty na jejich cestě doprovázely. Vystaven byl i originál
populárního Krtečka, kterého Andrew Feustel vzal na výlet v raketoplánu Endeavour
či československá státní vlajka, která byla v prosinci 1972 na Měsíci díky astronautovi
Eugenu Cernanovi.
Poté následoval oběd na pozvání primátora statutárního města Brna Petra Vokřála
a hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka. V odpoledních hodinách byla
na Hvězdárně a planetáriu Brno zřízena zvláštní přepážka České pošty, na které bylo
k dispozici příležitostné razítko k 40. výročí letu prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka, odpovídající přítisková dopisnice a také dopisnice k 40. výročí
kosmické pošty a příležitostné razítko pro poštu Praha 1. Součástí byla autogramiáda
Vladimíra Remka.
V podvečer kosmonauti, za účasti ministra dopravy Dana Ťoka, otevřeli ESA Business
Incubation Centre Brno, tedy podnikatelský inkubátor technologicky progresivních
startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy. Jedná se o společný projekt Jihomoravského inovačního centra,
Jihomoravského kraje, Czechinvestu a Evropské kosmické agentury.
Ve večerních hodinách proběhlo setkání kosmonautů s představiteli veřejného života,
například ministrem dopravy, brněnským primátorem, jihomoravským hejtmanem či
ředitelem agentury GSA, která provozuje systém Galileo. V anglické a ruské premiéře
proběhly filmy MORAVA 360 a Kosmix, pokřtila se kniha Vladimír Remek | 40 a ve videozdravici k výročí gratuloval ředitel European Space Agency pan Johann-Dietrich
Wörner, resp. ředitel společnosti Roskosmos pan Igor Komarov. Oslavy výročí přinesly
nové aktivity organizaci i jejím pracovníkům – Hvězdárna a planetárium Brno začala
aktivně propagovat místní společnosti podnikající v kosmickém průmyslu.

Od středy 6. června do pátku 8. června 2018 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní přehlídky Fulldome Festivalu Brno. Nejvzdálenější návštěvníci přiletěli z Chile a Japonska,
nejdelší film trval 50 minut, nejkratší ukázka 95 sekund. Cenu – odborné veřejnosti,
mezinárodní poroty a ředitele Hvězdárny a planetária Brno – si odnesly hned čtyři
snímky.
Do přehlídky bylo přihlášeno hned 37 filmů z 20 států světa (Polsko, Bělorusko, Rusko,
Japonsko, USA, Francie, Německo, Ukrajina, Chile, Austrálie, Argentina, Nový Zéland,
Řecko, Kanada, Čína, Portugalsko, Anglie, Španělsko, Mexiko, Česko). Celkový objem
dat na datových úložištích brněnského digitária přitom dosáhl 30 terabytů, v jednom
kuse šlo o 14 hodin promítání.
Mezi vzácnými hosty Fulldome Festival Brno 2018 byl například Ryan Wyatt z California
Academy of Sciences ze San Francisca, Kai Ip Lau Patrick kurátor z Hong Kong Space
Museum, Yuka Sato z japonské společnosti GOTO, Alejandro Bascuñán z Planetario de
la Universidad de Santiago de Chile nebo Dan Neafus – zakladatel společnosti IMERSA.
Celkem se na festival registrovalo rekordních 169 návštěvníků ze všech kontinentů
světa, vyjma Antarktidy (120 účastníků v roce 2017 a 152 účastníků v roce 2016). Zde
se ale stejně žádné planetárium nenachází.
Cenu diváků si tentokráte odnesl pořad Explore (produkce Creative Planet, Maciej
Ligowski), cenu ředitele Lucia, the secret of the shooting stars (produkce Saint-Etienne
Planetarium Production).
Cenu Nejlepší film udělený mezinárodní porotou ve složení: Thomas Kraupe – ředitel
Planetária Hamburg, nejnavštěvovanějšího planetária v Německu a vlastně i v Evropě,
Yuri Kostenko, výkonný ředitel ukrajinské společnosti Front Pictures vyvíjející software
a hardware pro digitální planetária, a Jakub Rozehnal, ředitel Hvězdárny a planetária
hlavního města Prahy, si odnesly hned dva snímky – Expedition Reef (produkce
Morrison Planetarium at the California Academy of Sciences) a Horizon: Beyond the
Edge of the Visible Universe (produkce Live / GOTO INC).

V létě 2018 proběhla oprava nosné zdi mezi dvojicí astronomických kopulí z padesátých
let minulého století. Dle návrhu architekta Martina Rudiše vznikla betonová, modře
kolorovaná stěna, rozšířeny pochůzné trávníky, sedací prvky a místní poledník. Sice tak
zmizela jedna z posledních stop podoby původní hvězdárny, současně se však završila
přeměna areálu v moderní, veřejně přístupnou instituci. Faktickou realizaci měla
I. Vyškovská stavební společnost (stavbyvedoucí Tomáš Spáčil). Je vhodné podotknout,
že se svým způsobem opakovala historie – nejdříve na realizaci nebyly finanční prostředky (stavba vyšla na 6,5 milinu Kč), pak nebyl zájem ze strany stavebních firem.
Jenom na papíře pak – alespoň v té době – zůstala avantgardní myšlenka na doplnění
budovy o Sluneční věž, tedy rozhlednu s výškou přibližně 25 metrů. Nemělo by se přitom jednat pouze o místo dalekého rozhledu, ale také vnitřní expozici, meteorologický
stroj a audiovizuální dílo. Zda se tento nový symbol Brna, města moderních technologií,
podaří skutečně postavit, ukáže ale až budoucnost.
Už na počátku roku 2016 se díky iniciativě pracovníků Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity podařilo založit životaschopný astronomický kroužek pro žáky
základních škol i studenty škol středních. Na jaře 2018 jsme reinkarnovali neformální
brněnskou pobočku České astronomické společnosti.

V pátek 27. července 2018 se na nočním nebi odehrálo neopakovatelné divadlo: Měsíc
se na dlouhé dvě hodiny schoval do zemského stínu, aby nám předvedl úplné zatmění.
Aby toho nebylo málo, nebeské scéně sekundoval zářivý Mars jen několik dní před tzv.
velkou opozicí, doprovázený dalšími planetami Sluneční soustavy.
Na zatmění se samozřejmě připravovali i pracovníci hvězdárny. Kromě dalekohledů
byly v parku Kraví hory instalovány obří obrazy dokumentující jednotlivé fáze úkazu.
Přístupné bylo i koupaliště, odkud byl nejlepší výhled, kde téměř mystickou atmosféru
dokreslila virtuální projekce Měsíce realizovaná uskupením VISUALOVÉ.
Z počátku bohužel nepřálo počasí. Jen dvě hodiny před začátkem zatmění se přes Brno
přehnala větrná smršť. Naštěstí ve druhé části zatmění se počasí umoudřilo a několik
tisíc došlých návštěvníků jedinečný úkaz skutečně zahlédlo. Pavel Gabzdyl navíc pořídil
jedinečnou sekvenci jeho průběhu.
Hvězdárna a planetárium Brno sehrála i významnou roli při propagaci celého úkazu.
Tzv. událost na Facebooku sledovalo 245 tisíc lidí(!), přímo z budovy měly přímé vstupy
televizní stanice Prima, Nova i Česká televize.

Díky Českému meteorologickému ústavu, který má v Brně pobočku, víme, že nejvíc
v Brně napršelo 1. srpna 1934 – celých 96,5 milimetrů srážek (měřeno od roku 1848).
Bohužel v roce 2018 jsme se dočkali jiného extrému. V nedalekých Žabovřeskách bylo
pozorováno 19 tropických dní za sebou (od 23. července do 10. srpna), během kterých
se teplota vyšplhala nad 30 stupňů Celsia.
Počasí bylo nakloněno i pozorování Perseid, které jsme opět zorganizovaly v prostoru
koupaliště na Kraví hoře. Měsíc byl prakticky v novu, několik stovek pozorovatelů čekalo nejen na „padající hvězdy“ (a bylo jich tentokráte docela dost), ale také na prolétající
umělé družice. Přenosné dalekohledy pak mířily na planety. Vše doplnila pohodová
hudba občas přerušená komentářem. Již tradičně o půlnoci Technické sítě města Brna
vypnuly i slavnostní osvětlení hradu Špilberk.
Celou událost dokumentují snímky od Pavla Gabzdyla. V prvním případě jsme požádali
účastníky, aby na pár desítek sekund zapnuli své mobilní telefony. Na druhém časosběrném portrétu je kromě hvězd, letadel či družic i jedna jasná Perseida.
Od počátku roku 2017 probíhaly diskuze se zřizovatelem o pořízení nového projekčního
systému v sále digitálního planetária. Většina komponent stávajícího systému byla v nepřetržitém provozu od října 2013. V průměru se zde odehrálo 3,25 pořadu denně (za pět
roků asi 6 tisíc projekcí), přičemž sálem digitária prošlo 120 000 lidí ročně (za pět roků
zhruba 600 tisíc).
Po rozsáhlé a dlouhodobé diskuzi alokoval zřizovatel – tedy statutární město Brno –
39 milionů korun na instalaci nového projekčního systému, který bude pracovat jak
v režimu 2D, tak 3D. V prvním případě je kopule pokryta obrazem v rozlišení téměř
25 milionů pixelů se zobrazovací frekvencí 120krát za sekundu, díky nejnovějším
projektorům s technologií laser-fosfor v sytějších a kontrastnějších barvách. Ve druhém případě si návštěvníci nasazují speciální brýle vybavené aktivními filtry s tekutými
krystaly, které v lidském mozku vytvoří stereoskopický efekt.

Audiovizuální instalaci v otevřeném mezinárodním tenderu vyhrálo česko-francouzské
konsorcium Nowatron Elektronik a RSA Cosmos. Nové sedačky vyrobila společnost
Kinoexport dle návrhu Josefa Vojtka. Velký dík patří také Petru Vokřálovi – primátorovi
města Brna, Jaroslavu Kacerovi – náměstkovi primátora města Brna, Jakubovi
Rybářovi z magistrátu města Brna. Architektem byl Martin Rudiš, audiovizuální řešení
navrhli Christophe Bertie a Petr Valehrach. Za Hvězdárnu a planetárium Brno sehráli
zásadní roli Jiří Dušek, Tomáš Hladík, Pavel Gabzdyl, Ondrej Kamenský, Pavel Karas,
Jan Píšala a Jiří Severin.
Součástí projektu byly i další úpravy areálu Hvězdárny a planetária Brno – grafické
stěny, digitální projekční systémy, zahradní úpravy a další zásahy.
První návštěvníci dorazili do revitalizovaného digitária s novým repertoárem počátkem
října 2018. To už je ale další příběh... jehož pokračování najdete v budoucích knížkách...

Tradiční pojetí hvězdárny tak, jak jsme ji vnímali poslední století, je mrtvé. Už dávno
nepředstavuje místo s výjimečnými astronomickými dalekohledy. Vždyť velké objektivy
či elektronické kamery si dnes běžně pořizují sami pozorovatelé. Nepřekvapí ani
výbavou odborné knihovny, kterou převálcoval neomezený přístup k internetu. Až
na výjimky se u nás ani nepěstuje žádná věda. Odborný výzkum se logicky přestěhoval
do akademického a univerzitního prostředí, anebo je doménou výjimečně nadaných
amatérů.
Stal se tedy koncept hvězdárny a planetária překonaný? Pokud bychom zůstali zatuchlou klubovnou pro pár bezmezných milovníků nočního nebe, pak ano. To si ale přeje
pouze ten, komu nezáleží na její budoucnosti anebo chodu takové instituce nerozumí.
Hvězdárny a planetária mají v první řadě vysvětlovat, proč jsou astronomie i přidružené
přírodní vědy užitečné. A nemusí to být ani nijak obtížné. Vždyť astronomie rozkvetla
do podoby, kterou vykreslují nejrůznější vědní obory – matematika, geologie, biologie,
fyzika, chemie, etika a další. Kamery pozemských i kosmických observatoří, stejně
jako profesionálně předpřipravené vizualizace, k tomu navíc dodávají náležitě atraktivní
kulisy.
Vesmír... Každý den nabízí nové fantastické příběhy.
Na jižní Moravě je už sedm desetiletí vypráví i Hvězdárna a planetárium Brno.

V úvodní, historické části této publikaci jsou ukázky a informace z následujících děl: Analýza vizuálních denních
záznamů počasí a časných přístrojových meteorologických měření v českých zemích (L. Řezníčková, disertační
práce, 2008), Bakaláři a mistři promovaní na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v létech 1586–1620
(K. Beránek, 1989), Časopis musea království českého (F. Dvorský, 1902), časopis Říše hvězd (Česká astronomická
společnost, Panorama, 1929–1989), časopis Zeměměřič (Springwinter s. r. o.), Dějiny meteorologie v českých
zemích a na Slovensku (K. Krška, F. Šamaj, 2001), Dějiny přírodních věd v českých zemích (J. Kohutka, časopis
Elektro, 2006–2010), Fred Espenak and Chris O‘Byrne, Five Millennium Catalog of Solar Eclipses: –1999 to +3000
(NASA/GSFC), Gregor Mendel – meteorolog (J. Munzar, Československý časopis pro fyziku, 1981), Historie
matematiky na olomoucké univerzitě (P. Navaříková, diplomová práce, 2001), Husitská kronika Vavřince z Březové
(Svoboda, 1979), K dějinám pěstování astronomie na Moravě (M. Remeš, Časopis vlasteneckého spolku musejního
v Olomouci, 1926), Kalendář aneb kniha o věčnosti a času (E. Koutná, 1978), Lidové noviny (1910), Meteority
a jejich výzkum v Československu (K. Tuček, 1981), otevřené zdroje Google books, Patriotische Tageblatt (1801),
P. Karel Slavíček, misionář T. J. Listy z Číny do vlasti (J. Vraštil, 1935), Pranostika hwězdářská (Michal Ygnacius
Krásný, Nový kalendář hospodářský na rok 1662), Sborník archivních prací archivu ministerstva vnitra (J. Kollmann,
1974), soukromé paměti Emila Škrabala (sestavil J. Šilhán, 1994), Tiskařská produkce rodiny Svobodových (L.
Baručáková, sborník, 2006), Živa (1858), Jana Pazdírková, Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity (části věnované
zemětřesení), Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic – Fragmenty astrologie, tzv. Jančův plán velkého Brna (1937).
Podklady k textové části o dějinách Hvězdárny a planetária Brno poskytl archiv Hvězdárny a planetária Brno,
především pak výroční zprávy a bulletin Zprávy Lidové hvězdárny v Brně vydávaný v letech 1954 až 1982. Cennými
vzpomínkami a poznámkami přispěli Bartosz Dabrowski, Radek Dřevěný, Čestmír Greger, Jiří Grygar, Ludmila
Obůrková-Fišerová, Petr Janál a Jaroslav Rožnovský (Český hydrometeorologický ústav), Karel Jehlička, Ivo Míček,
Zdeněk Mikulášek, Zdeněk Okáč, Karel Pavlů, Jitka Petrželová, Jan Sitar a Miroslav Šulc. Dále spolupracovali Jana
Britzmannová, Michal Dvorský, Josef Forman, Pavel Gabzdyl, Jan Machát, Tomáš Chaloupka, Pavel Karas, Marek
Kolasa, Jef Kratochvíl, Petr Horálek, Marco Herrndorff, Zuzana Kuljovská, Jan Píšala, Lucie Šiprová. Reprodukované
fotografie pocházejí z archivu Ludmily Obůrkové-Fišerové, Jana Mánka, Jiřího Papouška a samozřejmě Hvězdárny
a planetária Brno. Autorem dalších (určitě do konce šedesátých let) je Karel Raušal, přispěl dále Miloslav
Druckmüller, Pavel Gabzdyl, Pavel Karas, Jaroslav Luner, Jan Píšala, Jan Šafář, Pavel Váňa. Záběr komety
Hyakutake pochází z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. V knize jsou citace z dobového tisku –
novin Svobodné slovo a Brněnského deníku Rovnost, stejně jako časopisu Říše hvězd.
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