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Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 

 

Kraví hora 2, 616 00 Brno 

IČO: 00101443 

DIČ: CZ00101443 

Bankovní spojení: KB Brno – město, číslo účtu 9633621/0100 

 

ID datové schránky: i7hkkna 

 

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr,  
vložka 17. Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, je plátce DPH. 

 

telefon: +(420) 541 32 12 87 

e-mail@hvezdarna.cz 

http://www.hvezdarna.cz 

 

zeměpisná šířka: 49°12´14,9″ 

zeměpisná délka: 16°35´1,8″ 

nadmořská výška: 305 m n. m. 

 

 

 

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem. 
Na provoz Hvězdárny a planetária Brno přispívá Jihomoravský kraj. 

 

 



| 4 
 

  



 |5 
 

POHLED ŘEDITELE 
Navzdory omikronovým hrozbám, navzdory komplikovanosti doby, navzdory rostoucím 
nákladům jsme v roce 2022 přivítali celkem 223 770 návštěvníků na 1 681 akcích. Za-
znamenali jsme tak historicky nejúspěšnější sezónu za sedm desetiletí existence 
Hvězdárny a planetária Brno. 

Pro porovnání, v roce 2021 jsme na našich akcích přivítali celkem 117 015 návštěvníků, 
v roce 2020 to bylo 116 265 návštěvníků, v roce 2019, který držel předcházející rekord, 
169 265 návštěvníků. Hranice z „předcovidového“ roku 2019 tak byla překonána o více 
než 54 000 lidí. 

To vše je výsledkem profesionálního výkonu všech pracovníků a spolupracovníků 
Hvězdárny a planetária Brno, skvěléhu přístupu zřizovatele – tedy lidí reprezentujících 
statutární město Brno, a samozřejmě i vesmíruchtivých návštěvníků. 

Možná je to proto, že jsme se kvůli všeobecně známým důvodům nemohli držet dlouho-
dobých plánů ani zažitých schémat a vytvářeli jsme naše projekty za pochodu, dle aktu-
ální situace. Zcela jistě se nám vyplatil risk s uvedením řady nových představení, vrátila 
se nám vstřícná komunikace s lokálními médii, svůj význam určitě měla on-line komuni-
kace s milovníky astronomie a samozřejmě i velké akce realizované ve veřejném pro-
storu. Jednoduše řečeno, neseděli jsme s pláčem v koutě, udrželi jsme si pozitivní po-
hled na věc, nevzdávali to a milovali vesmír. 

 

Počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2022 – vzdělávací pořady pro školy (tmavá část sloupce) a představení pro 
veřejnost (světlá část sloupce). Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), 
v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 2013), v roce 2018 jsme měli po dva měsíce 

zavřen sál digitária. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, od 15. května do konce 
června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků, poté bylo znovu zavřeno od 12. října 2020 do 26. května 

2021, aby následovala do konce roku 2021 další omezení (očkování/prodělání/testování). 
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Kromě takříkajíc standardních aktivit – tj. představení v sále digitária, přednáškový cyk-
lus, on-line aktivity – vykrystalizovaly v průběhu roku tři klíčové projekty, které měly zá-
sadní vliv na chod Hvězdárny a planetária Brno: 

Fulldome Festival Brno v černu 2022 – jediná přehlídka ryze vzdělávacích filmů pro digitální plane-
tária v Evropě (a pravděpodobně i na světě); 

Festival planet v červenci a srpnu 2022 – letní expozice obřích modelů těles Sluneční soustavy ve 
veřejně přístupném parku; 

Festival vědy v září 2022 – propagace vědecko-technických, populárně-vědeckých institucí a iniciativ 
zaměřená na rodiny s dětmi, žáky základních škol i studenty škol středních. 

K nim se od roku 2023 (rozhodnutí přišlo již v roce 2022) přidaly Dny brněnské kosmo-
nautiky a Dny elektronové mikroskopie. Ve všech případech jsou garanty odborného 
programu i hlavními organizátory pracovníci Hvězdárny a planetária Brno. 

Z naší tvůrčí dílny vzešlo velmi úspěšné komponované představení Polární záře, jehož 
část – Lovci aurory – náš tým natáčel v Norsku a Finsku. Jako vedlejší, ale i tak velmi 
atraktivní produkt vznikl film o filmu, záběry v nich uvedené mají srovnání se světovou 
produkcí. Premiéry se dočkaly na sklonku října 2022. 

Jako blesk z čistého nebe, avšak blesk veskrze pozitivní, byl výběr nové generace kosmo-
nautů Evropské kosmické agentury v listopadu 2022. Čech Aleš Svoboda ve svém prv-
ním vyjádření pro Českou televizi prohlásil: „Pro mne to byl vždycky takový dětský sen. Už 
jako dítě jsem chodil v Brně do planetária, vždycky jsem se zajímal o vesmír, o letectví a kos-
monautiku. A beru to jako takové logické pokračování toho, co dělám teď.“ 

Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2022 skončilo s vyrovnaným hospo-
dářským výsledkem ve výši 0 Kč (stejně jako v roce 2021), z toho hlavní činnost se 
ztrátou ve výši 416 tisíc Kč (-478 tisíc Kč v roce 2021) a vedlejší doplňková činnost s klad-
ným hospodářským výsledkem 416 tisíc Kč (+478 tisíc Kč v roce 2021). 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022 dosáhly 62 061 tisíc Kč 
(51 852 tisíc Kč v roce 2021, 119,7 %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací 
a transferů) činily 20 732 tisíc Kč (9 618 tisíc Kč v roce 2021, 215,6 %). Celkové náklady 
Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2022 výše 62 061 tisíc Kč (51 852 tisíc Kč 
v roce 2021, 119,7 %). Při srovnávání s rokem 2021 je nutno podotknout, že v prvním po-
loletí roku 2021 byla z nařízení vlády naše organizace převážnou část roku zcela uza-
vřena. 

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 
2022 výše 33,4 % (18,6 % v roce 2021). Pokud však do nákladů nebudeme zahrnovat od-
pisy (podíl celkových vlastních výnosů na celkových nákladech snížených o zaúčtované 
odpisy), pak dosahuje 42,0 % (27,3 % v roce 2021). 

Příspěvek (po odpočtu odvodu z fondu investic) na vstupenku na jednoho návštěvníka 
Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutárního města Brna – se v roce 2022 
snížil na 128 Kč (219 Kč v roce 2021, 58,4 %). V průměru jsme v roce 2022 zaměstnávali 
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20,9 pracovníka (20,5 pracovníka v roce 2021), přičemž každý obsloužil 10 707 ná-
vštěvníků (5 708 v roce 2021). Hrubá průměrná mzda se pohybovala ve výši 44 785 Kč 
(39 402 Kč v roce 2021, 113,7 %). 

CO SE NÁM PODAŘILO 

Začátek roku 2022 byl poznamenán doznívající vlnou pandemie covidu-19. Mediálně 
přehnaná hrozba s variantou „omikron“ vedla v prvních měsících ke stornování drtivé 
většiny návštěv z mateřských, základních i středních škol. Kupodivu veřejnost, jakkoli 
pod diktátem nejasných a proměnných nařízení vlády České republiky, zůstala našim ak-
cím věrna. Virové problémy se až na běžné a řešitelné události vyhnuly i našim pracovní-
kům.  

Vlnu zájmu už vyvolal jeden z našich prvních on-line příspěvků: Přehled nejzajímavějších 
nebeských úkazů, které nás čekaly v roce 2022. Srozumitelné texty doplněné názornými 
mapkami přebírala jak tištěná média, tak některé televizní stanice. Navíc jsme je v prů-
běhu celého roku využívali k propagaci konkrétních astronomických událostí. 

V prvním pololetí roku 2022 jsme ve středobodě naší organizace – digitáriu – kupodivu 
neuvedli žádnou novinku. Nemělo to smysl, raději jsme využili dříve pořízené nebo 
právě dokončené pořady. Pohádkový příběh pro nejmenší – Pejsek a kočička letí ke 
hvězdám – měl premiéru na sklonku roku 2021, avšak většinu repríz teprve v roce násle-
dujícím. Prakticky všechna představení byla vyprodána, mnohdy s týdenním předstihem. 
Už v červnu 2022 jsme na něm přivítali desetitisícího návštěvníka. 

Ukázalo se tak, že formát kombinující empatické a interagující herce s celooblohovou 
projekcí má potenciál, a určitě se k němu vrátíme i v budoucnu. Navíc se při něm bavily 
i děti ve věku pouze tří let, což v minulosti nebylo běžné (naše standardní dětské pro-
gramy jsou určeny dětem od pěti let).  

Zájem vzbudila i reprízovaná představení: Vesmírné oázy 3D (4 209 návštěvníků / 59 re-
príz), obnovená premiéra Příběhu nekonečných poutníků: Voyager 3D (4 494 návštěv-
níků / 65 repríz), stejně jako Sluneční superbouře (5 276 návštěvníků / 70 repríz). 

To, že první polovina roku 2022 bude veselejší než předcházející období, předznamenalo 
lednové vyhlašování Vinařství roku, které organizuje Svaz vinařů České republiky spo-
lečně s Národním vinařským centrem, a mezinárodní konference Konopí a věda připra-
vená pracovníky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Sdružení pěstitelů a zpraco-
vatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Tyto a mnohé další akce pro jiné 
organizace koordinovaly především Monika Čúzyová a Zuzana Kuljovská. 

Už od začátku jsme se věnovali propagaci jednoho z nejvýznamnějších brněnských ro-
dáků – Kurta Gödela. V souvislosti s připomenutím data jeho úmrtí se v lednu 2022 
uskutečnila beseda se členy Společnosti Kurta Gödela, v souvislosti s jeho narozením 
pak komentovaná procházka po místech spojených s jeho brněnským mládím.  
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Jako zelená nit se celým pololetím 2022 vinuly naše aktivity spojené s dvoustým výročím 
narození Gregora Johanna Mendela. V lednu 2022 vyšel druhý díl magazínu MENDEL, 
v březnu 2022 následovala jeho anglická varianta a na sklonku června 2022 se tisklo 
třetí, poslední číslo.  

Vytvořili jsme také dvojici výstav – jednu na základě koláží Venduly Chalánkové a Jána 
Obyšovského, druhou díky Hynkovi Adámkovi z časopisu National Geographic Česko 
s grafickým základem Tomáše Starosty. Ty putovaly nejen po Brně, ale také dalších mís-
tech České republiky, expozice podpořená prestižním časopisem byla na počátku dru-
hého pololetí 2022 vystavena v prostorách Senátu Parlamentu České republiky (vernisáž 
proběhla za účasti jeho předsedy Miloše Vystrčila). 

Vendula Chalánková a Ján Obyšovský se také stali spoluautory krátkého animovaného 
filmu Gregor Johann Mendel a jeho hrášek, který vznikl v naší produkci a je volně k dis-
pozici na YouTube. Premiéru měl během mimořádného vysílání Českého rozhlasu Brno 
v sobotu 12. března 2022, jeho anglická verze pak v českém pavilonu na výstavě EXPO 
Dubai 2022. Odvysílala jej i Česká televize, byl přihlášen do několika festivalů. Jednotlivé 
obrazy od Venduly a Jána se staly základem pro materiály připravované Magistrátem 
města Brna, například „kapesní“ komiks pro všechny brněnské prvňáčky. Jak aktivity ko-
lem Kurta Gödela, tak Gregora Johanna Mendela zajišťovali především Jiří Dušek a Vero-
nika Slámová Hrdá. 

Letos potřetí jsme zkoumali brněnskou džungli v rámci mezinárodní soutěže City Nature 
Challenge. Cílem bylo mezi 29. dubnem a 2. květnem 2022 posbírat na území velkých 

 

Podíl jednotlivých typů akcí na návštěvnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022. Patrná je naprostá dominance pořadů v digitáriu a tzv. nestan-
dardních akcí typu Festival planet nebo Festival vědy. Ostatní naše programové aktivity jsou minoritní. 

pozorování hvězdné oblohy 
(veřejnost)

pozorování Slunce (veřejnost)

digitárium (veřejnost)

digitárium (dětské pořady, 
veřejnost)digitárium (školní výpravy)

nestandardní pořady 
(veřejnost)

odborné přednášky pokusy z optiky (školní 
výpravy)

exploratorium (školní 
výpravy)

nestandardní pořady (školní 
výpravy)

mobilárium (školní výpravy)



 |9 
 
měst po celém světě co nejvíc pozorování rostlin a živočichů. V Brně se účastnilo 247 ak-
tivních pozorovatelů, kterým se podařilo zachytit celkem 5 934 pozorování a 1 013 uni-
kátních druhů. Velký dík za organizaci akce patří především Lucii Fojtové. 

S životním prostředím souvisí i aktivity chránící Kraví horu. Bizarní myšlenka na její za-
stavění byla zažehnána, a také díky našemu nátlaku se v dalším návrhu územního plánu 
opět objevil veřejný park. Nutno podotknout, že územní plán nakonec nebyl Zastupitel-
stvem města Brna schválen jako celek. V květnu 2022 jsme představili naše plány s touto 
oblastí (respektive tou její částí, jež nám byla svěřena do péče): V nejbližší možné době 
dojde k odstranění pěti chátrajících objektů tak, aby byla zachována stávající podoba te-
rénu s vodorovnými plochami navzájem oddělenými výrazným svahováním. Stejně tak – 
až na výjimky – budou zachovány všechny vzrostlé stromy. Nový plot pak oddělí prostor 
ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně (tj. zbylé části „areálu VUT“), zatímco 
nově otevřený prostor splyne s veřejně přístupným parkem. 

Jelikož stále kultivujeme naše mezinárodní vztahy, mnohdy přerůstající ve skutečná přá-
telství, byli jsme rádi, že se od 8. do 10. června 2022 podařilo zorganizovat velmi 
úspěšný Fulldome Festival Brno 2022. Navzdory turbulentní době bylo vybráno 36 sou-
těžních pořadů ze 14 zemí. Podívat se na ně nakonec přijelo 150 návštěvníků z 20 zemí 
celého světa – od Spojených států amerických až po Tchaj-wan! Na stále přetrvávající co-
vidové poměry nečekaný úspěch. Ředitelem festivalu byl již tradičně Ondrej Kamenský. 

Ve druhé polovině června 2022 bylo možné bez jakéhokoli astronomického přístroje 
v průběhu několika málo hodin spatřit všech sedm těles Sluneční soustavyznámých už 
od antiky. Šlo o jednu z nejzajímavějších nebeských přehlídek Měsíce a planet posled-
ních několika let. Událost jsme patřičně medializovali a využili jako předehru pro Festival 
planet. 

V polovině roku 2022 se na střeše naší budovy konečně usídlila dvojice celooblohových 
kamer, které jsou schopné pořizovat záznam buď denní, nebo noční oblohy v podobě 
jednotlivých snímků či videí (ty se pak nahrávají na naše webové stránky). Jejich úkolem 
je soustavně monitorovat oblohu nad Kraví horou, především s ohledem na nečekané 
nebeské jevy, jako jsou například průlety jasných meteorů. Jan Píšala tak vyřešil jeden 
z dlouhodobě táhnoucích se technických problémů. 

Krátce před letním slunovratem vyrazila do brněnských ulic šalina typu Vario s číslem 
1120 v „barvách“ Hvězdárny a planetária Brno. Potisk, jehož návrh připravil Pavel 
Gabzdyl, je inspirován heslem „Vesmír je plný hvězd“. Krátkodobým, ale pěkným doplň-
kem byla i podobně tematicky polepená zastávka na nejrušnějším dopravním uzlu – 
u hlavního nádraží. 

Koncem června 2022 jsme po poněkud delším, neplánovaném martyriu dokončili rekon-
strukci externích kopulí z roku 1954, počínaje fasádou a konče interiérem. Prodloužili 
jsme tak jejich životnost o několik dalších desetiletí. Servisu se dočkaly i oba hlavní dale-
kohledy, jeden z nich byl svého času největším astronomickým přístrojem v tehdejším 
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Československu. Současně jsme téměř finalizovali úpravy paloučku kolem „létajícího ta-
líře“, kde jsme objevili a obnovili kus historie města Brna – hraniční kameny z roku 1811 
a 1845. Zde patří velký dík Tomáši Hladíkovi a Jiřímu Severinovi. 

Od dubna 2022 jsme intenzivně připravovali nový nafukovací model tělesa Sluneční sou-
stavy, tzv. Heliosféru. K jejímu sestavení bylo nezbytné získat z archivu NASA a následně 
složit celkem 84 750 surových snímků, pořízených na sklonku roku 2014, o celkovém ob-
jemu 2,6 TB. Stejné místo na hard disku by zabralo asi 750 celovečerních filmů. Nejvíce 
práce odvedli Pavel Karas s Janem Machátem a Michalem Oklešťkem z uskupení VISUA-
LOVE. 

Ztvárnění ultrafialové podoby Slunce jsme veřejnosti předvedli s počátkem letních 
prázdnin – v podobě unikátního klipu Heliosféra zazáří na Kraví hoře. První vlna návštěv-
níků dorazila v pondělí 11. července 2022. Díky kráse modelu, rozsáhlé kampani a také 
příjemnému počasí dorazily tisíce návštěvníků. Ti obdivovali nejen model, ale také do-
provodnou výstavu, model nanostruktury, poslouchali krátká povídání a navštěvovali 
pořady v digitáriu pro malé i velké. Každý večer završila projekce vědecko-fantastického 
nebo fantasy filmu v letním kině. 

Zpočátku bláznivá myšlenka na sraz majitelů „světelných mečů“, tedy fanoušků ságy Star 
Wars, vyústila v neuvěřitelný happening ve středu 13. července 2022. Na stovky rozvý-
skaných lidí všeho věku, včetně cossplayerů pobíhajících po Kraví hoře, tehdy dohlížel 
vycházející superúplněk. Kromě životního zážitku vznikly tisíce krásných záběrů – static-
kých i z dronů. Na Heliosféru a přidružené akce přišlo od 11. do 17. července 2022 odha-
dem 25 tisíc lidí. 

Zjistit jejich počet je samozřejmě ošemetné. Vycházíme ale z faktu, že ve stejném časo-
vém intervalu dorazilo na pořady v digitáriu, kde bylo nezbytné zakoupit si vstupenku, 
přibližně 4 tisíce návštěvníků. Pokud by na jednoho platícího připadali tři až čtyři nepla-
tící v parku, pak dojdeme k číslu 25 tisíc. Jistě ne v jeden okamžik, ale v průběhu desíti 
hodin v každém ze sedmi dnů. 

Druhá část Festivalu planet, jak naši exhibici nafukovacích modelů těles Sluneční sou-
stavy tradičně označujeme, proběhla od čtvrtka 4. srpna do čtvrtka 11. srpna 2022. Díky 
tomu, že jsme v parku současně umístili desetimetrovou Heliosféru, Terralónu s Lunaló-
nem i Marsmeloun, dorazilo ještě více vesmíruchtivých kosmoplavců. V pátek 5. srpna 
2022 jsme navíc zorganizovali sraz stovek „světlušek a světloplachů“.  

Večer za večerem jsme s narůstajícím údivem i obavami sledovali zvyšující se počet ná-
vštěvníků. Nakonec jsme museli požádat o pomoc Dopravní podnik města Brna – nasa-
dil tramvaje s větší kapacitou, jezdící častěji a nad rámec jízdního řádu, navíc s dispeče-
rem přímo na náměstí Míru – stejně jako Městskou policii Brno, která regulovala do-
pravu při vjezdu do parku. 
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Na výstavu čtyř obřích modelů se doslova sjížděli návštěvníci z celé Moravy i vzdáleněj-
ších oblastí. O festivalu informovala všechna média, byli jsme osloveni agenturou Reu-
ters, reportáž vyšla ve slovenském časopisu Kozmos i mezinárodním magazínu Planeta-
rian vydávaném International Planetarium Society. 

Je evidentní, že jsme v roce 2022 překročili „pověstný rubikon“ a pro astronomii i 
hvězdárnu jsme nadchli „celé Brno“. Z našich modelů se stal jeden ze symbolů města, 
jako města moderních technologií. Zřizovatel, ale také Jihomoravský kraj, dokonce i Mi-
nisterstvo zahraničí je několikrát použili ke své propagaci: v roce 2022 byly ve Stoc-
kholmu, Bruselu nebo Zadaru. 

V průběhu léta jsme se jako oficiálně jediní z České republiky účastnili on-line prezen-
tace prvních vědeckých záběrů pořízených observatoří James Webb Space Telescope 
(12. července 2022) a také Mezinárodního dne Měsíce (20. července 2022).  Druhou z 
akcí připravil Josef Forman. 

V sobotu 3. září 2022 se jednou z velkých atrakcí Streetparty Brno 2022 na ulici Lidická, 
organizovanou především Dopravním podnikem města Brna, stala trojice našich nafu-
kovacích modelů vesmírných těles. V překrásném parku Lužánky jsme vystavili Terra-
lónu o průměru 10 metrů, Marsmeloun o průměru 5,5 metru a Lunalón o průměru 4 
metry. Tedy tak, aby byly jejich velikosti ve správném poměru.  

Jen o pár dní později Lucie Fojtová organizovala Festival vědy (9. až 11. září 2022). Jelikož 
o něj již během přípravy projevili popularizátoři obrovský zájem, přesunuli jsme akci 
z tradičního areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno do pavilonu A2 v areálu brněnských 
veletrhů. Nakonec se jej zúčastnilo na pět desítek vědecko-technických institucí, popu-
lárně-vzdělávacích organizací, akademických ústavů, vysokých škol i soukromých společ-
ností, na které se přišlo podívat kolem 10 tisíc lidí! 

V polovině září jsme sehráli hru se křtem planetky (401820) Špilas – tak Mezinárodní as-
tronomická unie na návrh Jany Tiché a Miloše Tichého pokřtila těleso pohybující se mezi 
Marsem a Jupiterem. Do vesmíru se dostal nejen nejviditelnější symbol města Brna, ale 
poprvé i brněnský hantec. Mediálně zajímavý počin doplnila – v prostorách hradu Špil-
berk – výstava věnovaná planetkám nesoucím „brněnská“ jména. 

V noci z 26. na 27. září 2022 jsme komentovali unikátní vědecký experiment: srážku me-
ziplanetární sondy DART s tělesem Dimorphos, které je satelitem planetky (65 803) Didy-
mos. A jelikož fandové astronomie a kosmonautiky patrně nikdy nespí, sledovalo nás 
krátce po půlnoci v přímém přenosu 1 500 lidí. 

Díky Heliosféře bylo celé léto 2022 věnováno Slunci. Symbolickým zakončením se stala 
Sluneční noc vědců v pátek 30. září 2022, kdy jsme nabídli řadu aktivit nejen v budově, 
ale také na trase mezi Hvězdárnou a planetáriem Brno a Fakultou stavební Vysokého 
učení technického v Brně. 
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V říjnu 2022 jsme v digitáriu uvedli hned dvě premiéry. Pro nejmenší kosmoplavce to byl 
licencovaný pořad 3-2-1 START! s křečkem Elonem (8 696 návštěvníků / 85 repríz). Po-
lární záře vykouzlily úsměv na tváři všech dospělých romantiků a virtuálních cestovatelů 
(7 490 návštěvníků / 57 repríz).  

Druhý jmenovaný pořad vznikl částečně v naší produkční skupině. První dějství předsta-
vení Polární záře – Aróra nezapře islandský původ. Jak po vizuální, tak po hudební 
stránce jde o magický zážitek, jaký nabídnou právě jen díla z tohoto ostrova ledu a ohně. 
Diváci se seznámí s mytologickými příběhy, pomocí nichž si severské národy vysvětlo-
valy původ polárních září, zároveň však také se skutečnou fyzikální podstatou tohoto 
úkazu. 

Ve druhé části se odborný pracovník Hvězdárny a planetária Brno věnuje tomu, co se 
zrovna odehrává na viditelném povrchu Slunce. Zda jsou patrné nějaké sluneční skvrny, 
které bývají předzvěstí polárních září. 

Finále představení patří Lovcům aurory. Na třetím dějství spolupracoval produkční tým 
Hvězdárny a planetária Brno ve složení Pavel Gabzdyl, Pavel Karas, Roman Ponča a To-
máš Tichý. Vše odstartovala výprava na počátku roku 2022, která směřovala na Lofoty, 
malebné souostroví na dalekém norském severu. Cílem expedice bylo pořídit co nejlepší 
záběry polárních září pro naše digitárium. Pořad proto popisuje radosti, ale i strasti, 
které podobná výprava přináší. Balancuje na pomezí cestopisu a přírodopisného doku-
mentu a vnáší do digitálního planetária nový, netradiční zážitek. 

Ministerstvo životního prostředí 26. října 2022 v našich prostorách zorganizovalo mezi-
národní workshop Světelné znečištění 2022 se zástupci 19 evropských států. Společně 
pak vyhlásili Brno Appeal to reduce light pollution in Europe, která byla představena Ev-
ropské komisi a také na prosincovém zasedání Rady pro životní prostředí. Jedná se o zá-
sadní dokument, který zviditelňuje město Brno na tomto „neoraném poli“ ochrany život-
ního prostředí i kvality (nejen) lidského života. 

Rok 2022 završily naše sváteční aktivity, především pak Vánoční hvězdárna 27. prosince 
2022 se speciálním programem, který si užilo 879 návštěvníků. 

Po celý rok 2022 jsme také rozvíjeli on-line aktivity. Byli jsme aktivní na sociální síti Face-
book, snažili se o Instagram a začali se zamýšlet nad dalšími způsoby komunikace. Po-
kračovala série Kosmonautických aktualit s Dušanem Majerem, rozběhl se nový seriál 
ASTROgastro netradičně kombinující astronomii a gastronomii, Sedmikrásky on-line s Ji-
řím Kokmotosem téměř zakončily třetí rok existence. A realizovali jsme celou řadu pří-
mých přenosů: Mezinárodní den kvantové fyziky, Částečné zatmění Měsíce, Letní sluno-
vrat, James Webb Space Telescope: první snímek, Srážka s planetkou v přímém přenosu, 
Částečné zatmění Slunce a Návrat z Měsíce. 
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I přes nejrůznější drobné problémy se nám podařilo dotáhnout do konce několik inves-
tičních akcí. Díky rozsáhlému servisu, téměř se blížícímu restaurátorským pracím, se po-
dařilo prodloužit životnost (a zlepšit vytvářený obraz) projekčního planetária ZKP-1, který 
je v tzv. malém planetáriu v provozu už od roku 1959. Dozoroval Jan Píšala. 

Od října až do konce roku 2022 kolem celé budovy probíhaly rozsáhlé výkopové práce, 
během nichž jsme instalovali obří nádrže na dešťovou vodu, abychom ji mohli od roku 
2023 využívat k zavlažování trávníků. Zde patří velký dík Tomáši Hladíkovi. 

Stále nás také neopustila myšlenka na realizaci projektu Sluneční věže, instalaci fotovol-
taické elektrárny na části střechy budovy a kultivaci přilehlého parku. 

JAK JSME HOSPODAŘILI 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022 dosáhly 62 061 tisíc Kč (51 852 
tisíc Kč v roce 2021, 119,7 %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) 
činily 20 732 tisíc Kč (9 618 tisíc Kč v roce 2021, 215,6 %). Celkové náklady Hvězdárny 
a planetária Brno dosáhly v roce 2022 výše 62 061 tisíc Kč (51 852 tisíc Kč v roce 2021, 
119,7 %). Při srovnávání s rokem 2021 je nutno podotknout, že v prvním pololetí roku 
2021 byla z nařízení vlády naše organizace převážnou část zcela uzavřena pro veřejnost 
jako opatření proti šíření nemoci covid-19.  

Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2022 skončilo s vyrovnaným hospodář-
ským výsledkem ve výši 0 Kč (stejně jako v roce 2021), z toho hlavní činnost se ztrátou ve 

 

Vývoj počtu návštěvníků obsloužených 1 zaměstnancem (bez rozdílu pracovního zařazení) Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2022. 
Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz 

hlavní programový sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 2013), v roce 2018 bylo zavřeno v důsledku přechodu projekčního systému 
z 2D na 3D (srpen, září), navíc jsme čelili dopravnímu omezení kvůli dlouhodobé rekonstrukci ulice Údolní. Z důvodu nařízení vlády České 

republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů 
omezen celkový počet návštěvníků, poté bylo znovu zavřeno od 12. října 2020 do 26. května 2021, aby následovala do konce roku 2021 další 

omezení (očkování/prodělání/testování). 
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výši 416 tisíc Kč (-478 tisíc Kč v roce 2021) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospo-
dářským výsledkem 416 tisíc Kč (+478 tisíc Kč v roce 2021). 

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 
2022 výše 33,4 % (18,6 % v roce 2021). Pokud však do nákladů nebudeme zahrnovat od-
pisy (podíl celkových vlastních výnosů na celkových nákladech snížených o zaúčtované 
odpisy), pak dosahuje 42,0 % (27,3 % v roce 2021). 

Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2022 podpořena příspěvkem na provoz 
od zřizovatele – statutárního města Brna – ve výši 32 642 tisíc Kč, který byl oproti roku 
2021 navýšen o 5 015 tisíc Kč, a to o 1 022 tisíc Kč z příjmů z pronájmů nebytových pro-
stor areálu VUT, o 233 tisíc Kč na realizaci Magazínu Mendel v anglické jazykové mutaci, 
o 911 tisíc Kč na pokrytí vyšších nákladů na energie, o 301 tisíc Kč na zvýšené náklady na 
platy a související zákonné odvody, o 1 555 tisíc Kč na realizaci akce Festival planet, 
o 993 tisíc Kč na realizaci akce Festival vědy, a zároveň snížen o 2 000 tisíc Kč, tj. o jedno-
rázový příspěvek roku 2021 na pokrytí ztráty způsobené pandemií covidu-19.  

V příspěvku na provoz od zřizovatele je dále zahrnuto 4 000 tisíc Kč na odvod z investič-
ního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb., který byl ve stejné výši jako v roce 2021. 

Další dotovanou položkou v roce 2022 jsou transferové podíly související s pořízením 
majetku spolufinancovaného EU v celkové výši 3 210 tisíc Kč, dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje v celkové výši 4 075 tisíc Kč a výnosy z realizovaných projektů financova-
ných EU v celkové výši 1402 tisíc Kč.  

Příspěvek (po odpočtu odvodu z fondu investic) na vstupenku na jednoho návštěvníka 
Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutárního města Brna – se v roce 2022 
snížil na 128 Kč (219 Kč v roce 2021, 58,4 %). 

Výnosy ze vstupného a z prodeje zboží v roce 2022 dosáhly 17 288 tisíc Kč (7 031 tisíc Kč 
v roce 2021, 245,9 %). Průměrná cena 1 vstupenky v roce 2022 dosáhla výše 110,49 Kč 
(111,93 Kč v roce 2021, 98,7 %). Jelikož na různé typy pořadů jsou ceny vstupenek roz-
dílné, odvíjí se průměrná cena 1 vstupenky také od skladby návštěvníků v daném ob-
dobí. V roce 2022 byla výše vstupného: 

2D pořad pro veřejnost v sále digitária – základní vstupné 150 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč; 

3D pořad pro veřejnost v sále digitária – základní vstupné 180 Kč, zvýhodněné vstupné 150 Kč; 

2D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 80 Kč; 

3D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 100 Kč; 

vzdělávací pořad v přednáškovém sále – jednotné vstupné 80 Kč; 

cestopisné přednášky, odborné pořady – jednotné vstupné 100 Kč; 

pozorování večerní oblohy – jednotné vstupné 100 Kč; 

pořady v malém planetáriu – jednotné vstupné 60 Kč; 

exploratorium – volně přístupné k nekomentované prohlídce,  
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exploratorium – komentovaná prohlídka pro školy – jednotné vstupné 60 Kč; 

komentovaná prohlídka budovy – jednotné vstupné 50 Kč; 

voucher pro jeden vstup s platností 1 roku 180 Kč; 

pedagogický doprovod žáků na vzdělávací pořad, včetně asistentů – zdarma 

ZTP/P a jejich doprovod – zdarma; 

mimozemšťan – zdarma. 

Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária měli návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé 
průkazu ZTP. Mimozemšťan se musí teleportovat na vzdálenost 5 metrů za méně než 5 sekund. 

Z důvodů podpory skupinového vzdělávání bylo od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 
sníženo vstupné na všechny „školní“ pořady (v sále digitária, v přednáškovém sále i ex-
ploratoriu): 

2D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 50 Kč; 

3D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 50 Kč. 

 

Ostatní vlastní výnosy v roce 2022 (např. prodej pořadů, krátkodobé užívání majetku, 
pronájmy, propagace) činily 3 392 tisíc Kč (2 287 tisíc Kč v roce 2021, 148,3 %). Dále jsme 
v roce 2022 čerpali fondy organizace ve výši 52 tisíc Kč (300 tisíc Kč v roce 2021), kon-
krétně fond investic na opravy a udržování svěřeného majetku.  

Náklady na platy v roce 2022 dosáhly výše 12 290 tisíc Kč (10 521 tisíc Kč v roce 2021, 
116,8 %), hrubá průměrná mzda se pohybovala ve výši 44 785 Kč (39 402 Kč v roce 2021, 
113,7 %). Je nezbytné zdůraznit, že naši zkušení odborní pracovníci s vysokoškolským 
vzděláním disponující jazykovými znalostmi i komunikačními schopnostmi právem poža-
dují patřičné finanční ohodnocení. 

KOLIK TŘEŠNÍ, TOLIK VIŠNÍ 

Ne všechno v roce 2022 bylo snadné a prozářené Sluncem. Hned zkraje roku jsme sa-
mozřejmě „bojovali“ s omikronovou vlnou pandemie covidu-19, kvůli které v prvním 
čtvrtletí nedorazily téměř žádné školní výpravy. Možná pro všeobecnou únavu z kata-
strofických zpráv, možná pro nenaplnění hrozivých předpovědí, naštěstí nás „nad vo-
dou“ podrželi běžní návštěvníci, kteří se vrátili v plném počtu a „vykupovali“ víkendová 
představení. 

Přesto jsme v prvních týdnech nabrané „zpoždění“ řešili po celý rok. Největší problém 
nám způsobily dvě paradoxně nejúspěšnější akce: Festival planet, který se uskutečnil 
v červenci a srpnu 2022, resp. Festival vědy na počátku září 2022. Obě jsme plánovali na 
sklonku roku 2021 ve výrazně omezenější podobě. Panovaly totiž přirozené obavy ze 
stále probíhající pandemie.  
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Dle původní představy měl být Festival planet realizován pouze jako letní kino, doplněné 
venkovní výstavou o Slunci a „recyklovanou“ nanostrukturou a Sluneční superbouří – po-
řadem v digitáriu. Komorní aktivity by probíhaly v okolí budovy nebo pod bedlivou kon-
trolou našeho personálu. Také Festival vědy měl být ve venkovních prostorách sportov-
ního areálu Riviéra Brno.  

Jelikož se pesimistické prognózy z počátku roku 2022 naštěstí nenaplnily, rozhodli jsme 
se „riskovat“ a připravit výrazně rozsáhlejší varianty. Festival planet se setkal s mimořád-
ným úspěchem – diváckým i mediálním. Organizační tým ale čítal 40 mužů a žen, dále se 
objevily náklady na zvýšený úklid parku a následnou ekologickou likvidaci odpadků, 
stejně jako na nezbytnou komunikaci s veřejností. Poryv větru navíc jeden z modelů vý-
razně poškodil. Přesun Festivalu vědy 2022 do rozsáhlejších prostor brněnských ve-
letrhů si zase vyžádal zvýšené výdaje za pronájem prostor, dalšího potřebného vybavení 
a spotřebu energií. 

Proto jsme již v průběhu srpna 2022 požádali zřizovatele o mimořádnou účelovou nein-
vestiční dotaci ve výši 1 500 tisíc Kč na pokrytí vícenákladů při realizaci Festivalu planet. 
Neznamená to, že bychom se bez této pomoci dostali do „červených čísel“, nýbrž že 
jsme nemuseli odložit zbývající projekty roku 2022 na pozdější dobu.  

Bohužel Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 6. září 2022 náš návrh neschválilo. 
Vzápětí jsme tudíž předložili další, doplněnou a přepracovanou žádost, tentokráte navý-
šenou o výdaje na Festival vědy, tj. v celkové výši 2 550 tisíc Kč. Náš požadavek byl schvá-
len zastupitelstvem 9. listopadu 2022. Dlužno podotknout, že jsme na následujícím zase-
dání zastupitelstva předložili informativní zprávu o této poskytnuté dotaci, včetně veřej-
nosprávní kontroly, která neshledala žádné prohřešky. 

Vrásky nám způsobila také situace na trhu energií – cena plynu stoupla na 209 procent 
v porovnání s rokem 2019 (poslední rok se standardním provozem), cena elektrické 
energie na 145 procent a cena vody (vodné a stočné) na 115 procent. V celkovém vy-
účtování stouply náklady na energie na 157 procent oproti roku 2019, tj. z 1 259 tisíc Kč 
v roce 2019 na 1 979 tisíc Kč v roce 2022. V reakci na tuto situaci jsme podnikli tyto 
kroky: 

1. Vyměnili jsme všechny halogenové žárovky ve vstupní hale za LED zdroje. 

2. Důmyslněji regulujeme náš topný systém a omezujeme úniky tepla (např. používání tepelné 
sprchy u vchodových dveří). Dle všeobecných doporučení byla aktuální teplota ve vstupní hale 
nastavena na +22 °C, pozorovací prostory jsme temperovali na +15 °C. V listopadu 2022 jsme 
snížili teplotu ve vstupní hale dokonce na +20 °C, avšak čelili jsme stížnostem návštěvníků na 
chlad. 

3. V průběhu podzimu 2022 jsme instalovali akumulační nádrže na dešťovou vodu pro zalévání 
trávníků v okolí budovy, v provozu budou od jara 2023. 

4. Pořídili jsme realizační dokumentaci pro žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu na části 
naší střechy.  
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Je ale nezbytné dodat, že úspory nejsou nijak ohromující. U svítidel to jsou tisícikoruny 
za rok, u vody nižší desítky tisíc za rok, náklady na topení vyhodnotíme po konci sezóny. 
Odhad úspor z fotovoltaiky je více než 25 % elektrické energie. 

Problém, který se nepodařilo v roce 2022 vyřešit, je osud tzv. areálu VUT ve vlastnictví 
města Brna. Tedy pěti budov z druhé světové války a přilehlých pozemků. Management 
Hvězdárny a planetária Brno od převzetí těchto nemovitostí poukazuje na jejich neutě-
šený stav. Bez ohledu na to, kdy a zda vůbec vznikne koncepce rozvoje celé oblasti Kraví 
hory, jejíž podstatná část je dnes zabrána zahrádkářskými koloniemi nebo právě budo-
vami zbylými po wehrmachtu nebo Československé lidové armádě, s objekty je třeba 
v blízké budoucnosti něco provést: nákladně opravit, nebo neméně nákladně zbourat. 
Rozhodnutí snad padne v první polovině roku 2023.  

Zatímco problém s projekčním přístrojem ZKP-1 v malém planetáriu se v roce 2022 po-
dařilo odstranit, začala diskuze o stavu datových projektorů a projekční plochy ve vel-
kém planetáriu, tzv. digitáriu. Projektory mají za sebou čtyři roky provozu, tedy zhruba 
5 500 hodin svícení. Proto pozvolna klesá jas i kontrast promítaného obrazu, aktuálně je 
na přibližně 75 procentech původních hodnot. V případě stereoskopické 3D projekce je 
situace z technického hlediska ještě horší. Odhadujeme, že hranice použitelnosti pro-
jekce je kolem 8 500 hodin, tedy ještě dva roky provozu. 

Za 10 roků provozu sálem digitária prošel zhruba téměř jeden milion návštěvníků. Ti 
všichni s sebou přinesli množství prachových částic, z nichž mnohé se i přes výkonnou 
klimatizaci usadily na projekční ploše. Snižují se tak její odrazivé schopnosti, navíc jsou 
čím dál tím zřetelnější překryvy jednotlivých plechových plátů, z nichž je polokulovitá 
konstrukce sestavena. Povrch jsme se snažili již dvakrát očistit, avšak je zřejmé, že se 
v dohledné době nevyhneme restauračnímu zásahu odbornou firmou. 

Bohužel, jak výměna digitálních projektorů, tak oprava projekční plochy vyžaduje vý-
znamné finanční náklady, které zřejmě nebudou v možnostech Hvězdárny a planetária 
Brno. V roce 2023 každopádně připravíme technickou i investiční rozvahu, abychom vě-
děli, jak situaci efektivně vyřešit. 

V roce 2022 jsme sice dokončili radikální opravu obou kopulí z roku 1954, přesto nás dál 
potrápily. Montáž dalekohledu s čočkovým objektivem o průměru 20 cm byla po celou 
druhou polovinu roku mimo provoz. V České republice totiž žije jen několik málo zkuše-
ných techniků (bohužel v pokročilém věku), kteří si na její opravu troufnou. V tzv. univer-
zitní pozorovatelně zase vypovídala poslušnost otáčející se kopule. Tím samozřejmě 
roste nervozita pozorovatelů, kteří s dalekohledem pozorují na dálku. 

Nevyužitým se stal dalekohled ve vlastnictví Přírodovědecké fakulty Masarykovy univer-
zity, který je prakticky od počátku existence nové budovy instalovaný v naší odborné po-
zorovatelně. Proto v roce 2023 požádáme o jeho demontáž a nahradíme jej vlastním pří-
strojem, zřejmě vhodným pro on-line vysílání vybraných astronomických úkazů. 



| 18 
 
Poněkud bizarně může vypadat problém se zápachem na pánských toaletách ve vstupní 
hale. V průběhu roku 2022 jsme se více méně neúspěšně – ve spolupráci s odborníky – 
snažili identifikovat jeho zdroj. Řešení se však musí najít, jelikož si zakládáme na vysoké 
úrovni našich návštěvnických prostor. 

Poněkud rozpačitě se díváme na aktivity spojené s dvoustým výročím narození Johanna 
Gregora Mendela. Původně jsme počítali s naším výrazně zásadnějším nasazením. Bo-
hužel nám v tom zabránilo komplikované předivo osobních a politických ambicí. Námi 
na počátku diskuzí slíbené projekty jsme ale dokončili tak, jak jsme slíbili. 

Z důvodu ruské agrese na Ukrajině šel k ledu také projekt Remek.cz, tedy celovečerní 
dokument o prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Ten se 
2. března 1978 stal prvním kosmonautem z jiné země než z USA nebo SSSR, bývá také 
označován za prvního evropského kosmonauta. První klapka sice padla 7. června 2021 
v pražském Muzeu letectví, hned druhý den se pokračovalo na brněnském letišti, 
nicméně se změnou politické situace padly naše představy o natáčení v Rusku i Kaza-
chstánu. 

Se smutkem jsme sledovali pozvolný pokles aktivit České asociace science center, jíž 
jsme spoluzakladatelé, stejně jako International Planetarium Society. 

V roce 2022 jsme se stále častěji potýkali s názorem, že forma musí být nad obsahem. 
Jednoduše řečeno, vizuální podobě mnohdy zbytečných prezentací a nic neříkajícím dis-
kuzím se věnuje neúměrné množství času, během kterého se vypije spousta fair trade 
kávy i čaje, aniž by se přemýšlelo nad tím, kdo program vymyslí, jakým způsobem jej fak-
ticky zrealizuje a zda na něj dojdou skuteční lidé. Grafická prezentace je samozřejmě dů-
ležitá, ale sebekrásnější logo, vizuální styl nebo zdařilé www stránky nezaručí, že na 
akci / do organizace dorazí nějací návštěvníci. 

Podobným příkladem mrhání časem jsou neustále sestavované strategie nebo kodexy, 
které přestávají platit v okamžiku jejich vytištění. 

Neznamená to, že bychom měli takovými aktivitami pohrdat. Nesmí se jim ale věnovat 
nadměrné množství energie. Skutky roku 2022 snad dokazují, že se na Hvězdárně a pla-
netáriu Brno pravidlem „Je jedno, co a zda vůbec něco děláte, ale jak u toho vypadáte.“ za-
tím neřídíme. 

Snad nám to ještě nějakou dobu vydrží. 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 
ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace 
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HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 
Fascinace, motivace, poučení, inspirace – to je hlavní cíl naší stálé mise. 

Hvězdárna a planetárium Brno se zaměřuje na neformální vzdělávání mládeže i dospě-
lých, klade důraz na interaktivní přístup, podněcuje a inspiruje své návštěvníky k samo-
statnému experimentování i k objevování základních zákonů vědy a techniky. Propagu-
jeme kritický způsob myšlení a popularizujeme výsledky takto vedených vědeckých vý-
zkumů, především z oborů neživé přírody, zejména astronomie. Nepatříme tedy mezi 
vědecká pracoviště, ale s vědou se lze u nás setkat na každém kroku.  

Pomáháme brněnským univerzitám, velkým vědecko-technickým projektům realizova-
ným nejen na území města Brna i samotnému městu Brnu s medializací jejich vědecko-
technických aktivit. Věnujeme se i medializaci významných vědeckých osobností spoje-
ných s moravskou metropolí. K naplnění hlavní činnosti jsme v roce 2022 měli k dispo-
zici následující programové prostory: 

Digitárium 
Sál digitálního planetária (tzv. digitária) pohltí diváky obrazem a zvukem. Série speciálních projektorů 
v kombinaci s desítkami počítačů dokáže vykouzlit na projekční ploše o průměru 17 metrů překva-
pivě věrný model vesmíru. V repertoáru nejsou pouze astronomické pořady, přeneseme návštěvníky 
na těžko dosažitelná místa – pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, blízké budoucnosti nebo minu-
losti, mikrosvěta či makrokosmu… Promítáme v klasickém, tzv. 2D režimu, a ve stereoskopickém, 
tzv. 3D režimu.  

 

Exploratorium 
V exploratoriu je instalována expozice Říše mlhovin, kterou návštěvníci prozkoumají prostřednictvím 
prosvětlených velkoformátových fotografií úchvatných vesmírných objektů. Dozví se, kde se rodí i jak 
umírají hvězdy, nahlédnou do minulosti i budoucnosti našeho Slunce, spatří nitro hvězdné porodnice 
i zbytky po explozi supernovy. Výstava je volně přístupná pro návštěvníky představení v digitáriu, 
školní výpravy si mohou objednat komentovanou prohlídku (vhodná jako doplněk k návštěvě digi-
tária). 

 

Astronomická pozorovatelna 
Během podvečerních komentovaných procházek hvězdnou oblohou zde návštěvníci uvidí krátery na 
Měsíci, Saturnovy prstence, Jupiterovy bouře a satelity, srpek Venuše, barevné dvojhvězdy, hvězdo-
kupy, mlhoviny anebo galaxie vzdálené miliony světelných roků. Ve dne se lze podívat na sluneční 
skvrny a protuberance. 

 

Malé planetárium 
V podstatě již historické, avšak stále funkční zařízení malého planetária dokáže na klenbě o průměru 
8,5 metru vykouzlit iluzi hvězdné oblohy s několika nápadnými planetami a Měsícem. 

 

Přednáškový sál 
Ve školním uspořádání nabízí prostor pro 48 návštěvníků (1 třídu), kteří mají k dispozici velkoplošnou 
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obrazovku a klasickou tabuli. Součástí je unikátní heliostat – do budovy zabudovaný dalekohled 
na pozorování Slunce (promítnutý obraz má průměr zhruba 1 metr).  

 

Pozorovací terasa 
Z pozorovací terasy se nabízí téměř magický pohled na denní i noční Brno. Pozorovací terasa je bě-
hem dne volně přístupná bez výkladu. 

 

Vstupní hala 
Prodej vstupenek, astronomický obchůdek, posezení u jednoduchého občerstvení a dočasné výstavy 
nabízí foyer Hvězdárny a planetária Brno, které je během dne volně přístupné bez výkladu. 

 

Vědecká stezka 
Od rána do večera, od soumraku do úsvitu, od pondělí do neděle mohou návštěvníci jakéhokoli věku 
na vlastní oči, sluch i hmat poznávat svět kolem sebe. Expozice je celoročně volně přístupná bez vý-
kladu.  

 

Mobilárium 
Mobilní digitální planetárium s kopulí o průměru 6 metrů sice nenabízí tak dokonalý zážitek jako „ka-
menné“ 3D planetárium, může se však instalovat v každém větším kulturním domě nebo tělocvičně. 
Používáno je jak pro školní skupiny, tak pro akce typu Festival vědy. 

 

Univerzitní kopule 
Univerzitní kopule byla postavena stejně jako kopule tzv. Lidové hvězdárny v Brně krátce po druhé 
světové válce a uvedena do provozu v říjnu 1954. Vybavena je dalekohledem se zrcadlovým objekti-
vem o průměru 62 centimetrů. Dnes je doplněn elektromechanickým naváděcím systémem, který je 
v součinnosti s kopulí a je jej možné ovládat na dálku. Dalekohled slouží zejména pro odborná pozo-
rování a vzdělávací aktivity. 

 

Roční hodnocení činnosti dělíme do několika tematických kategorií: 

Individuální návštěvníci přicházející na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblohou digi-
tária – dříve planetária), vč. dětských představení, prohlídek exploratoria, cestopisných pořadů, pozo-
rování, přednášek a koncertů. 

Organizované školní výpravy žáků a studentů mateřských, základních, středních i vysokých škol, 
stejně tak organizovaných skupin seniorů přicházející na vzdělávací představení v sále digitária (dříve 
planetária), exploratoria a na některé interaktivní pořady. 

Specializované skupiny na akcích cílících na specifické skupiny návštěvníků. 

Projekt Přírodovědné interaktorium, který si klade za cíl kultivovat a otevřít pro veřejnost prostor 
tzv. areálu VUT ve vlastnictví města Brna. 

Projekt Přírodovědné stelárium – plánovaný multimediální prostor Hvězdárny a planetária Brno. 

Projekt Fulldome Festival Brno – jedna z největších přehlídek filmů pro digitální planetária na 
světě. 

Projekt Festival planet – letní expozice obřích modelů těles Sluneční soustavy ve veřejně přístup-
ném parku. 
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Projekt Festival vědy – propagace vědecko-technických, populárně-vědeckých institucí a iniciativ 
zaměřená na studenty a rodiny s dětmi. 

Public relations a marketing naší instituce a všech našich produktů, vč. počítačové sítě Internet. 

Ekonomicko-správní aktivity zajišťující každodenní chod Hvězdárny a planetária Brno. 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ 

V přehledu jsou uvedeni všichni návštěvníci a pořady v daném roce, průměrný počet 
pracovníků a průměrný počet návštěvníků obsloužených 1 pracovníkem – bez ohledu na 
to, ve kterém programovém prostoru se takové představení odehrálo a pro jakou cílo-
vou skupinu bylo určeno. Započítáni nejsou účastníci externích akcí, které neorganizo-
vala přímo Hvězdárna a planetárium Brno, stejně jako uživatelé našich internetových 
produktů.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

počet  
návštěvníků 

143 715 162 688 154 143 153 830 133 778 169 877 116 265 117 015 223 770 

počet akcí 1 990 1 923 1 721 1 637 1 428 1 738 1 016 928 1 681 

počet  
pracovníků 

18,7 20,4 20,6 20,9 19,2 19,5 21,15 20,5 20,9 

obslužnost 7 685 7 975 7 483 7 360 6 968 8 712 5 497 5 708 10 707 

 
Pozn.: Počet návštěvníků obsloužených 1 pracovníkem (bez rozdílu pracovního zaměření) vychází jako podíl celkového počtu návštěv-
níků a přepočtených úvazků (stav k 31. prosinci daného roku). Od 1. dubna do 2. listopadu 2013 byl z důvodu digitalizace a od 2. srpna 
do 2. října 2018 z důvodu instalace 3D projekčního systému uzavřen hlavní programový sál. Z důvodu nařízení vlády České republiky 
jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů ome-
zen celkový počet návštěvníků, poté bylo znovu zavřeno od 12. října 2020 do 26. května 2021, aby následovala do konce roku 2021 
další omezení (očkování/prodělání/testování). 

KOMPLETNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ 

V přehledu jsou uvedeni návštěvníci rozdělení podle akcí: 

Pozorování hvězdné oblohy – návštěvníci komentovaných prohlídek večerní oblohy. Pokud bylo 
zataženo, zhlédli návštěvníci náhradní pořad v malém planetáriu. 

Pozorování Slunce – návštěvníci komentovaných pozorování Slunce. Vstup na tato pozorování je 
zdarma, jedná se tedy pouze o informativní výčet. 

Digitárium (dospělí) – návštěvníci standardních představení v sále digitária určených pro starší děti 
(věk +10 let) a dospělé. 

Digitárium (děti) – návštěvníci pohádkových představení v sále digitária pro malé děti (věk <9 let) 
a jejich doprovod. 

Odborné přednášky – návštěvníci cyklu odborných přednášek. 

Nestandardní pořady (veřejnost) – návštěvníci cestopisných přednášek, koncertů, divadelních akcí, 
akcí typu Festival vědy apod. 

Digitárium (školy) – výukové pořady realizované v sále digitária, kde sdružujeme několik výprav do-
hromady, jejich součástí je ukázka nejnápadnějších hvězd, souhvězdí a těles Sluneční soustavy.  

Pokusy z optiky – komentované ukázky experimentů z geometrické a vlnové optiky. 
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Exploratorium (školy) – komentovaná prohlídka expozice Říše mlhovin, vždy pro 1 výpravu. 

Nestandardní pořady (školy) – např. kompletní výklad o hvězdné obloze a nebeských souřadnicích. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

 akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. 

pozorování  
hvězdné ob-
lohy 

141 3 246 164 3 323 130 2 426 92 1 626 158 3 574 

pozorování 
Slunce 

1 10 19 483 – – 1 200 1 400 

digitárium 
(dospělí) 

266 27 469 365 32 760 349 29 344 220 15 192 345 32 746 

digitárium 
(děti) 

261 22 563 290 25 284 254 14 337 187 13 928 331 37 654 

odborné 
přednášky 

35 3 623 26 3 124 12 1 830 14 1 148 20 1 989 

nestan-
dardní po-
řady (veřej-
nost) 

250 32 667 313 48 232 136 57 911 194 69 229 313 95 378 

digitárium 
(školy) 

368 40 453 436 52 375 108 9 508 193 14 376 396 47 857 

pokusy z op-
tiky 

36 1 063 43 1 402 10 283 3 100 34 1 033 

mobiliárium 
(školy) 

– – – – – – – – 31 723 

explorato-
rium (školy) 

59 1 593 60 1 605 4 86 11 316 19 509 

nestan-
dardní po-
řady 
(školy) 

11 1 091 22 1 289 13 540 13 900 33 1 907 

celkem 1 428 133 778 1 738 169 877 1 016 116 265 928 117 015 1 681 223 770 

 
Pozn.: Hlavní programový sál Hvězdárny a planetária Brno – digitárium – byl mimo provoz od 2. srpna do 2. října 2018 z důvodu insta-
lace 3D projekčního systému. Exploratorium je pro veřejnost od roku 2017 volně přístupné. Z důvodu nařízení vlády České republiky 
jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů ome-
zen celkový počet návštěvníků, poté bylo znovu zavřeno od 12. října 2020 do 26. května 2021, aby následovala do konce roku 2021 
další omezení (očkování/prodělání/testování). 

STATISTICKÝ PŘEHLED AKTIVIT TVŮRČÍHO CHARAKTERU 

Následující přehled zahrnuje aktivity tvůrčího charakteru realizované roku 2022. Rozlišu-
jeme tyto kategorie: 

Multivizuální představení v digitáriu/planetáriu – premiéry vlastních pořadů a českých verzí li-
cencovaných pořadů; 

Krátké audiovizuální pořady – premiéry vlastních videopořadů, které primárně nevznikly pro digi-
tárium; 

Audiovizuální záznamy odborných přednášek – video a audionahrávky vystoupení v přednáško-
vém cyklu; 

Výstavy – dočasné expozice ve vstupní hale anebo mimo objekt organizace; 
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Mimořádné akce – aktivity, které se zpravidla neopakují, ale vyžádaly si aktivní přístup ze strany na-
šich pracovníků (např. semináře, konference, prezentace). 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

multivizuální představení  
ve velkém planetáriu/digitáriu 

6 9 10 10 7 7 5 2 4 2 

krátké audiovizuální pořady,  
speciální prezentace 

6 30 44 24 11 12 14 83 119 97 

audiovizuální záznamy  
odborných přednášek  

24 29 26 29 18 19 20 11 13 18 

výstavy  4 4 4 4 2 5 2 2 6 7 

mimořádné akce, semináře apod. 12 31 39 82 52 98 159 149 199 166 

 
Pozn.: Od 1. dubna do 2. listopadu 2013 byl z důvodu digitalizace uzavřen hlavní programový sál – planetárium, od 1. do 30. října 2013 
pak byla budova zavřena zcela. Hlavní programový sál Hvězdárny a planetária Brno – digitárium – byl mimo provoz také od 2. srpna do 
2. října 2018 z důvodu instalace 3D projekčního systému. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 
10. března do 14. května 2020, od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěv-
níků, poté bylo znovu zavřeno od 12. října 2020 do 26. května 2021, aby následovala do konce roku 2021 další omezení (návštěvníci se 
museli prokazovat očkováním, proděláním nemoci covid-19 nebo testováním). 

V roce 2022 byla uvedena tato multivizuální představení v sále digitária: 

Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D (obnovená premiéra) 

Sluneční superbouře (obnovená premiéra) 

3-2-1 START! 

Polární záře 

 

V roce 2022 byly uvedeny tyto on-line nebo audiovizuální pořady a speciální prezentace: 

Přímé přenosy: 

Kurt und Nekonečno 
Kosmonautické aktuality IV/2021 s Dušanem Majerem 
Mendel & vesmír 
Kosmonautické aktuality I/2022 s Dušanem Majerem 
Mezinárodní den kvantové fyziky 
Koncert VUS Ondráš & SHAPE International Band 
Globální výzvy v oblasti životního prostředí a zdraví 
Částečné zatmění Měsíce 
Zatmění Měsíce 16. května 2022 (časosběr) 
Letní slunovrat nad Brnem 
Kosmonautické aktuality II/2022 s Dušanem Majerem 
James Webb Space Telescope – The first light 
Srážka s planetkou v přímém přenosu | DART impact! 
Kosmonautické aktuality III/2022 s Dušanem Majerem 
Návrat z Měsíce – přistání lodi Orion s Tomášem Přibylem 
Zákryt Marsu Měsícem 
Částečné zatmění Slunce 
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ASTROgastro: 

Hromnice: Palačinky jako symbol navráceného Slunce 
Jarní rovnodennost: Jarní kuřátko s nočky z medvědího česneku 
Velikonoční paradoxie: Velikonoční jehněčí 
Souhvězdí nebo znamení Býka? T-bone steak 
Letní slunovrat: Jahodový tataráček  
Jedlé planetky: Bujabéza 
Perseidy: Humr jako oslava svatého Vavřince 
planetka (350509) Vepřoknedlozelo 
Láska k vesmíru prochází žaludkem 
Lucie noci upije, ale dne nepřidá... 
 

Sedmikrásky on-line: 

Vladimír Remek 
James Webb Space Telescope 
O vesmíru se Zdeňkem Mikuláškem 
O CERNu s Martinem Rybářem 
O hvězdách a planetách 
Meteority a Pavel Gabzdyl 
Jak je daleko dolů? Jak je daleko nahoru? 
Karel Dobeš 
Rok od přistání Perseverance 
Mini speciál s Falconem 9 
Proč je nebe modré? 
Druhé narozeniny Sedmikrásek on-line 
Zdeněk Mikulášek 
Pavel Gabzdyl o pozorování Měsíce 
Pavel Suchan 
Nejlepší přenosný dalekohled 
O meteorologii s Jaroslavem Rožnovským 
Jak se natáčí polární záře 
Astronomie a každodenní život běžného člověka 
Pavel Gabzdyl a zatmění Měsíce 
Jan Píšala o astronomii 
Tomáš Přibyl o spolupráci ve vesmíru 
Sedm nebeských těles 
Jiří Grygar 
Největší astronomické mýty 
NEJ ve Sluneční soustavě 
Co bylo, co bude? 
Snímky z JWST 
Speciální vysílání z malého planetária 
Zdeněk Mikulášek a JWST 
Kde Ježíšek nakupuje astronomické dárky? 
Jak se stát astronomem? 
Galileo Galilei 
Adventní sedmikrásky on-line 
Pozorování vesmíru 
Jak umírají hvězdy? 
Vladimír Remek 
Letní sedmikrásky: 

Zdeněk Mikulášek 
Tomáš Přibyl 
Pavel Karas 
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Pavel Gabzdyl 
Petr Horký 
Pavel Gabzdyl 
Je Měsíc dutý? 
Dušan Majer 
Norbert Werner 
Miroslav Bárta 
Jiří Grygar 
Dana Drábová 
Miloslav Druckmüller 
 

Tomáš Přibyl 

Heliosféra zazáří na Kraví hoře 

Hvězdárenská šalina 

Podívejte se na částečné zatmění Měsíce! 

City Nature Challange 2022 

Pejsek a kočička letí ke hvězdám 

Gregor Mendel a tajemství hrášku 

Hvězdárenská šalina jede s Andreasem Eckartem 

Fulldome Festival Brno 2022 Teaser 

Rozšíření parku Kraví hory: jednoduchost vtělená do základního koloběhu přírody 

Zdeněk Pokorný (* 27. února 1947, † 5. prosince 2007) 

Svedu vědu – Počítačové hry v Brně 

Jedno Brno vládne všem! | středa 13. července 2022 

Heliosféra zazářila na Kraví hoře 

Vzhůru mezi planety! Výsledky losování... 

3-2-1 START! – trailer 

Polární záře – trailer 

Podívejte se na částečné zatmění Slunce 

Jak jsme pro vás natáčeli polární záře 

Vánoce 2022 

Vesmírně nesmírný rok Hvězdárny a planetária Brno 
 

V roce 2022 jsme zorganizovali tyto odborné přednášky: 

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., Chemie lásky aneb Koktejl molekul štěstí 

brig. gen. Ing. Miroslav Feix, Kybernetická válka 

Mgr. Halina Šimková, Myšlení pomalé a líné 

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ČERNÁ nebo ČERVÍ Existují v našem vesmíru červí díry? 

RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Kvantové vakuum aneb Existuje absolutní prázdnota? 

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Sny – odkud přicházejí? 
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RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., Hypotéza panspermie – přišel život z hvězd? 

prof. Ing. Josef Lazar, Dr., prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., Mezinárodní den kvantové fyziky 

Mgr. Albert Kšiňan, Ph.D., Genetický kód – klíč k pochopení toho, kým jsme 

Dušan Majer, Návrat lidí na Měsíc pod křídly Artemis + projekce 

RNDr. Michal Zajaček, Ph.D., RNDr. Martin Ferus, Ph.D., James Webb a kosmické dalekohledy bu-
doucnosti: Za životem v kosmu až k úsvitu vesmíru 

Mgr. Jan Toman, Ph.D., Život ve vesmíru pohledem evoluční biologie 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Babičko, a proč má ten covid tak velké zuby? – O původu a evoluci 
nového koronaviru 

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., Syntetická biologie a biotechnologie pro 21. století 

Xavier Barcons a Nicolaus Hanowski, Ti, kdo hýbou vesmírem 

doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D., Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D., CERN a Higgsův boson – deset let poté 

prof. Bharat Ratra, Kansas State University, The accelerating expanding universe: Dark matter, dark 
energy, and Einsten's cosmological constant 

Roman Ponča, JWST: V říši falešných barev 

Mgr. Petr Brož, Ph.D., Tajemství Marsu očima geologa 

 

V roce 2022 vznikly tyto audiovizuální záznamy odborných přednášek: 

Peter Szolcsányi, Chemie lásky aneb koktejl molekul štěstí 

Miroslav Feix, Kybernetická válka 

Halina Šimková, Myšlení pomalé a líné 

Zdeněk Stuchlík, ČERNÁ nebo ČERVÍ? Existují v našem vesmíru červí díry? 

Vladimír Wagner, Kvantové vakuum aneb Existuje absolutní prázdnota? 

Jitka Bušková, Sny – odkud přicházejí? 

Tomáš Petrásek, Hypotéza panspermie – přišel život z hvězd? 

Josef Lazar, Tomáš Tyc, Mezinárodní den kvantové fyziky 

Albert Kšiňan, Genetický kód – klíč k pochopení toho, kým jsme 

Dušan Majer, Návrat lidí na Měsíc pod křídly Artemis + projekce 

Michal Zajaček, Martin Ferus, James Webb a kosmické dalekohledy budoucnosti: Za životem v kosmu 
až k úsvitu vesmíru 

Jan Toman, Život ve vesmíru pohledem evoluční biologie 

Jaroslav Flegr, Babičko, a proč má ten covid tak velké zuby? – O původu a evoluci nového koronaviru 

Pavel Dvořák, Syntetická biologie a biotechnologie pro 21. století 

Michal Malinský, Daniel Scheirich, CERN a Higgsův boson – deset let poté 

Bharat Ratra, The accelerating expanding universe: Dark matter, dark energy, and Einsten's cosmolo-
gical constant 

Roman Ponča, JWST: V říši falešných barev 

Petr Brož, Tajemství Marsu očima geologa 
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V roce 2022 vznikla tato infografika komiksového charakteru pro dětské čtenáře: 

Krávoviny II – Cíl Měsíc 

 

V roce 2022 se také v našich prostorách odehrálo 7 svateb.  

 

V roce 2022 byly realizovány tyto koncerty:  

14. února 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

15. února 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

26. února 2022, Smyčce PFO a kouzelný svět filmové hudby 

1. května 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

10. května 2022, Vesmíření s Patrikem Kee 

15. května 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

26. června 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

27. června 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

28. června 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

19. září 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

20. září 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

15. října 2022, Pražský filmový orchestr 

23. října 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

12. listopadu 2022, Festival Sonda 

21. listopadu 2022, Koncert Vesmíření s Patrikem Kee 

12. prosince 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

13. prosince 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

 

11. dubna 2022 proběhlo divadelní představení K-PAX: Svět podle Prota 

 

V roce 2022 byly realizovány (nebo spolurealizovány) tyto výstavy: 

Jak to vidí dron 

EXPOmodul (různá místa) 

Mendel 

Fenomén Kraví hora (příjezdová cesta) 

Johann Gregor Mendel 1822-2022 

Mendel, věda, vy (Kraví hora, Praha)  

Brněnské planetky 
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V roce 2022 byly realizovány tyto mimořádné akce: 

1. ledna 2022, Novoroční Brno – PF 2022 

7. ledna 2022, natáčení ČT 

10. ledna 2022, natáčení spotů na Vinařství roku 

12. ledna 2022, svatba zkouška 

13. ledna 2022, večer Kurta Gödela – diskuze 

14. ledna 2022, svatba zkouška 

21. ledna 2022, natáčení studentského projektu VUT 

24. – 25. ledna 2022, servis RSA 

4. února 2022, pololetní prázdniny 

7. února 2022, speciální akce pro Ligu vozíčkářů 

12. února 2022, Věda a technika jede – Hodonín 

24. února 2022, prohlídka budovy pro novináře 

24. února 2022, Dokument: Helios 

1. března 2022, Autistická škola 

2. března 2022, DOZP Tereza 

7. – 13. března 2022, jarní prázdniny 

12. března 2022, diskuze Mendel a vesmír 

14. března 2022, revize EPS 

15. března 2022, Mobilárium ZŠ Zbraslav 

16. března 2022, natáčení Liga vozíčkářů 

17. března 2022, školení TOP výletní cíle 

18. – 20. března 2022, FG 2022 

22. března 2022, Mobilárium ZŠ Rouchovany 

22. března 2022, oficiální ukončení nadačního programu Odbor participace 

23. března 2022, natáčení Liga vozíčkářů 

25. března 2022, svatba zkouška 

26. března 2022, Dny dětské onkologie 

29. března 2022, Mobilárium G Bučovice 

29. března 2022, přednáška pro ČAS 

2. dubna 2022, 2x svatba zkouška 

3. dubna 2022, natáčení projektu Piknik u cesty 

5. dubna 2022, Akademie 3. věku ZOO Brno 

6. dubna 2022, pořad pro OS LOGO Brno 

8. dubna 2022, pořad pro Zdravotnickou záchrannou službu JMK p. o. 

10. dubna 2022, Morava čte dětem 
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12. dubna 2022 WQD  

14. dubna 2022, natáčení ČT – Terčin úžasný svět 

14. – 18. dubna 2022, Velikonoční prázdniny 

19. dubna 2022, projekce pro ČAS 

21. – 24. dubna 2022, GO Kamera 

23. dubna 2022, Den Země – Lipka 

23. dubna 2022, Lipka fotokroužek 

25. – 27. dubna 2022, Mobilárium ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 

25. dubna 2022, Učená společnost a RECETOX 

26. dubna 2022, GO Kamera dozvuky 

27. dubna 2022, natáčení Liga vozíčkářů 

28. dubna 2022, návštěva Nitranského kraje 

28. – 29. dubna 2022, Biománia 

29. dubna – 2. května 2022, City Nature Challenge 2022 

1. května 2022, natáčení projektu Piknik u cesty 

2. května 2022, natáčení studentského projektu 

5. května 2022, VIDA After Dark: Space 

6. května 2022, svatba zkouška 

6. května 2022, focení v exploratoriu 

8. května 2022, Den hasičů ve Slatině 

9. května 2022, přednáška pro MU 

10. května 2022, U3V MUNI 

15. května 2022, Mikulášek 75 

16. května 2022, částečné zatmění Měsíce 

16. května 2022, přednáška pro ČAS 

18. května 2022, natáčení Liga vozíčkářů 

18. května 2022, Rodinné odpoledne v nemocnici Znojmo 

19. – 22. května 2022, Den otevřených dveří v Ondřejově 

19. května 2022, Winemeritage 

21. května 2022, svatba zkouška 

23. května 2022, Nowatron servis 

24. května 2022, FAST běh  

26. května 2022, Dny partnerských měst 

28. – 29. května 2022, Open House Brno 2022 

29. května 2022, Den dětí v Chrlicích 

31. května 2022, Nowatron servis 

31. května 2022, Film: Do Chille za zatměním Slunce 



| 34 
 

1. června 2022, cena Ernsta Macha 

2. června 2022, křest tramvaje 

2. června 2022, t-exkurze JCMM 

4. května 2022, Dětský den v Tuřanech 

7. června 2022, Veletrh pro-rodinných a seniorských organizací 

7. – 10. června 2022, Mezinárodní full dome festival Brno 2022 

11. – 12. června 2022, DigiFest 2022 

10. června 2022, Science Party v Otevřené zahradě 

11. června 2022, Dětský den Brno-jih 

13. června 2022, t-exkurze JCMM 

15. června 2022, t-exkurze JCMM 

17. – 18. června 2022, Terralóna, Lunalón a Den otevřených dveří Líbeznice 

17. června 2022, Fotokurz Tuřany 

19. června 2022, Den nosících tatínků 

20. června 2022, pořad pro Zdravotnickou záchrannou službu JMK p.o. 

21. června 2022, Den otevřených kopulí 

21. června 2022, Letní slunovrat nad Brnem 

23. – 25. června 2022, Nedozírný vesmír Tišnov 

25. června 2022, charitativní běh na Kraví hoře 

26. června 2022, Hvězdné dopoledne s Emilem 

30. června 2022, Za jedničku z matiky a fyziky vstup zdarma 

1. července 2022, start letní soutěže s ČT D 

2. července 2022, PicoBalloon challenge 

7. července 2022, svatba zkouška 

11. – 17. července 2022, Festival planet a letní kino 

13. července 2022, Sraz světelných mečů 

18. – 19. července 2022, konference Mendel & meteorologie 

21. července 2022, promo tým Mendel  

22. července – 6. srpna 2022, Astronomická expedice Sítiny 

28. července 2022, předávání odznaků studentům leteckých odborností 

28. – 31. července 2022, Dny Tišnova 

4. – 11. srpna 2022, Festival planet 

4. – 12. srpna 2022, Letní kino 

5. srpna 2022, Sraz světlušek a světloplachů 

16. srpna 2022, tábor Stará říše  

22. srpna 2022, setkání členů ČAS Brno 

24. srpna 2022, natáčení videoklipu 
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26. srpna – 1. září 2022, účast na Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve Švédsku, World 
Water Week 

26. srpna 2022, svatba zkouška 

27. srpna 2022, Den s městskou policií 

1. září 2022, svatba zkouška 

3. září 2022, Streetparty  

5. září 2022, Spektroskopická konference MU 

6. – 8. září 2022, konference Towards a Network of GRB Detecting Nanosatellites 

9. – 11. září 2022, Festival vědy 2022 

14. září 2022, Traverse 22 

16. – 17. září 2022, Věda a technika jede – Slavkov 

19. -26. září 2022, Otevřené dny Belgické královské observatoře 

21. září 2022, Vyhlášení Strom roku 2022 

30. září 2022, Noc vědců 

7. října 2022, prezentace hvězdárny pro studenty Pedagogické fakulty MU 

8. října 2022, Pokusní králíci 

11. října 2022, ČAS v digitáriu – projekce 

14. října 2022, brněnská premiéra filmu Civilizace 

17. října 2022, natáčení videoklipu 

18. října 2022, svatba zkouška 

21. – 23. října 2022, Maker Fair  

21. října 2022, projekce pro DPMB 

24. – 25. října 2022, natáčení ČT – České hlavičky 

26. října 2022, konference MŽP 

30. – 31. října a 1. listopadu 2022, multivizuální projekce Biosphere 

1. listopadu 2022, U3V MU 

1. listopadu 2022, KA3V 

4. listopadu 2022, zkouška Pejsek a kočička letí ke hvězdám 

8. listopadu 2022, strategie Brno 2050 

10. listopadu 2022, OŽP MMB 

10. listopadu 2022, děti s mentálním postižením Praha 

11. listopadu 2022, zkouška svatba 

11. listopadu 2022, projekce pro DPMB 

12. listopadu 2022, festival SONDA 

14. -15. listopadu 2022, servis RSA 

24. listopadu 2022, souřadnicové systémy pro Turistický oddíl Nibowaka 

24. listopadu 2022, autistické děti – projekce 
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25. listopadu – 2. prosince 2022, Space week Praha  

26. listopadu 2022, mobilárium pro Pěstounské rodiny 

29. listopadu 2022, KA3V 

29. listopadu 2022, přednáška ČAS 

30. listopadu 2022, Život pod ochranou vesmírné vědy 

2. – 3. prosince 2022, Mikuláš na hvězdárně 

10. prosince 2022, Morava čte dětem 

27. prosince 2022, Vánoce na hvězdárně 

STATISTICKÝ PŘEHLED POŘADŮ V SÁLE DIGITÁRIA 

 
premiéra 

reprízy  
v roce 

2022 

diváci  
v roce 2022 

Derniéra 
celkem  

repríz 
celkem  
diváků 

3-2-1 Start! 2D 1. října 2022 85 8 696 – 85 8 696 

Astronaut (ver. školy) 31. 10. 2013 40 4 874 – 417 51 042 

Astronom v každém 
z nás 

5. 3. 2014 1 20 – 63 4 610 

Blíže ke hvězdám 8. 10. 2015 2 279 – 129 10 501 

Brno 360 29. 9. 2020 11 843 – 87 3 529 

Buňka! Buňka! Buňka! 1. 2. 2014 11 906 – 159 11 532 

Cesta za miliardou hvězd 1. 4. 2014 15 2 014 – 272 26 887 

EXPLORE: Klíč k cestě na 
Mars 2D/3D 

15. 11. 2018 8 653 – 54 4 520 

Hvězdný cirkus 2D/3D 2. 10. 2018 64 6 522 – 287 27 238 

Kouzelný glóbus 2D/3D 2. 10. 2021 185 21 173 – 253 27 515 

Kouzelný útes – Kalu-
oka’hina 2D/3D 

31. 10. 2013 33 3 089 – 429 42 748 

Morava 360 1. 2. 2018 9 760 – 248 22 748 

NanoKam 1. 2. 2014 3 177 – 112 7 840 

Pejsek a kočička letí ke 
hvězdám 

27. 12. 2021 56 9420 – 63 10 743 

Planety: Cesta Sluneční 
soustavou 

9. 10. 2018 77 10 807 – 315 40 557 

Polární záře 28. 10. 2022 57 7 490 – 57 7 490 

Příběh nekonečných 
poutníků: Voyager 2D/3D  

5. 3. 2019 82 6 305 – 294 27 801 

Příští zastávka: vesmír 5. 10. 2016 – – – 67 6 606 

Ptačí ostrov 2. 2. 2016 7 667 – 220 21 385 

Robinsonka 4. 10. 2017 14 1 674 – 150 14 619 

Se zvířátky o vesmíru 27. 1. 2015 67 6 933 – 643 60 141 

Sen o létání (samostatně)    1. 3. 2017 1 54 – 26 1 360 

Sluneční superbouře 28. 1. 2016 72 5 491 – 241 21 655 

Tajemství gravitace: Po 
stopách Alberta Ein-
steina 2D/3D 

6. 10. 2018 13 1 753 – 229 21 531 

Úžasné planety 2. 12. 2014 20 3 257 – 409 54 188 

Vesmír 3D 3. 3. 2020 38 5 540 – 227 25 865 
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Vesmírné oázy 2D/3D 2. 11. 2021 84 7 187 – 125 9 801 

Vzhůru nohama 1. 3. 2014 15 1 309 – 214 20 579 
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INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 
Individuální návštěvníci přicházejí na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblo-
hou digitária, vč. dětských představení, dále pak na pozorování noční i denní oblohy, 
přednášky, koncerty a různé nestandardní akce). Celkem jsme v roce 2022 uspořádali 
1 168 pořadů pro 171 741 individuálních návštěvníků.  

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY 

Ve statistických přehledech dělíme individuální návštěvníky do několika kategorií: 

Pozorování hvězdné oblohy – návštěvníci komentovaných prohlídek večerní oblohy. Pokud bylo 
zataženo, zhlédli návštěvníci náhradní pořad v malém planetáriu. 

Pozorování Slunce – návštěvníci komentovaných pozorování Slunce. Vstup na tato pozorování je 
zdarma, jedná se tedy pouze o informativní výčet. 

Digitárium (dospělí) – návštěvníci standardních představení v sále digitária určených pro starší děti 
(věk +10 let) a dospělé. 

Digitárium (děti) – návštěvníci pohádkových představení v sále digitária pro malé děti (věk <9 let) 
a jejich doprovod. 

 

Celkový počet individuálních návštěvníků v letech 1995 až 2022. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci 
(červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 2013), v roce 2018 
bylo zavřeno v důsledku přechodu projekčního systému z 2D na 3D (srpen, září), navíc jsme čelili dopravnímu omezení kvůli dlouhodobé rekon-
strukci ulice Údolní. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, od 15. května do konce 
června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků, poté bylo znovu zavřeno od 12. října 2020 do 26. května 2021, 

aby následovala do konce roku 2021 další omezení (očkování/prodělání/testování). 
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Exploratorium (veřejnost) – expozice byla po celý rok 2022 volně přístupná před pořady  
v digitáriu, návštěvníci v číselných přehledech za tento rok tudíž nefigurují. 

Mobilárium (veřejnost) – návštěvníci projekcí v mobilním planetáriu. 

Odborné přednášky – návštěvníci cyklu odborných přednášek. 

Nestandardní pořady (veřejnost) – návštěvníci cestopisných přednášek, koncertů, divadelních akcí, 
akcí typu Festival vědy apod. 

 

Služeb Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022 bezesporu využilo ještě více lidí, než je 
uvedeno ve statistických přehledech. Zmínit můžeme například volně přístupnou expo-
zici Říše mlhovin v sále exploratoria, velmi oblíbenou Vědeckou stezku instalovanou 
v exteriéru, některé open-air akce nebo krátkodobé pronájmy jiných institucí nebo fi-
rem.  

 2018 2019 2020 2021 2022 

 akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. 

pozorování  
hvězdné oblohy 

141 3 246 164 3 323 130 2 426 92 1 626 158 3 574 

pozorování 
Slunce 

1 10 19 483 – – 1 200 1 400 

digitárium  
(dospělí) 

266 27 469 365 32 760 349 29 344 220 15 192 345 32 746 

digitárium (děti) 261 22 653 290 25 284 254 14 337 187 13 928 331 37 654 

odborné  
přednášky 

35 3 623 26 3 124 12 1 830 14 1 148 20 1 989 

nestandardní 
pořady 

250 32 667 313 48 232 136 57 911 194 69 829 313 95 378 

celkem 954 89 578 1 177 113 206 881 105 848 708 101 323 1 168 171 741 

průměrný počet 
akcí v 1 týdnu 

18,3 – 22,6 – 16,6 – 13,6 – 22,5 – 

 
Pozn.: Hlavní programový sál Hvězdárny a planetária Brno – digitárium – byl mimo provoz od 2. srpna do 2. října 2018 z důvodu insta-
lace 3D projekčního systému. Exploratorium je od roku 2017 volně přístupné. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela 
zavřeno od 10. března do 14. května 2020, znovu pak od 12. října do 31. prosince 2020. Od 15. května do konce června 2020 jsme měli 
z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků. Od 1. ledna 2021 do 26. května 2021 byla budova dle nařízení vlády České 
republiky zcela uzavřena. 

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 

V roce 2022 jsme zorganizovali 5 cestopisných přednášek pro 379 návštěvníků. Organi-
začně zajišťoval Josef Forman. Konkrétně se jednalo o tato vystoupení (uvádíme včetně 
anotace): 

4. ledna 2022 

David Polesný alias Trail Hunter, Madeira na horském kole 

Přijďte na promítání premiérového dílu známého propagátora horské cyklistiky. Po promítání bude 
následovat krátká přednáška o tom, co vše taková cesta obnáší a jak se na ni připravit. Následně po 
přednášce David rád zodpoví vaše dotazy. Přijďte se pokochat nezaměnitelnou přírodou z pohledu 
cyklistického sedla!  
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11. ledna 2022 

Radka Tkačíková, Namibie – divoce půvabná perla Afriky 

Namibie – barevná pouštní krajina s největšími dunami na světě, národními parky s množstvím 
zvěře, s druhým největším kaňonem světa Fish river, nejstaršími květinami, ohromnými baobaby 
a skalními městy. Země s opuštěnými diamantovými doly omývaná ze západu Atlantským oceánem 
s koloniemi lachtanů a tučňáků. Vše je navíc podtrženo etnickou pestrostí – původními etniky Himbů 
a Hererů a jejich zvláštnostmi. Země, která vás prostě nadchne a překvapí... 

 

18. ledna 2022 

Tomáš Grim, Poslední opravdová divočina: Sedmý kontinent 

Na ledový kontinent vstoupilo v celé historii o řád méně lidí, než jich Prahu navštíví každoročně. An-
tarktida, Falklandy, Jižní Georgie, Jižní Shetlandy a nádavkem kousek Ohňové země. „Mimozemské“ 
scenérie, velryby, tučňáci a mnohem, mnohem víc… 

 

5. dubna 2022 

Tomáš Grim, To nejlepší z Kolumbie: Pohádka o kokainovém království 

Narcos? Přestřelky? Drogy? Kolumbie byla donedávna tak „bezpečná“, že se jí každý cestovatel obda-
řený pocitem sebezáchovy obloukem vyhnul. Narcos stále nejsou minulostí, ale dnes už se můžeme 
(celkem...) v klidu pokochat pestrostí kolumbijské přírody i památek, od nížin po dechberoucí scené-
rie vysokých And. Kolumbie totiž nabízí i jiná světová prvenství, než byste čekali z televizních seriálů... 

 

11. října 2022 

Patrik Dekan z CK Periscope Skandinávie, Azorské ostrovy  

AZORSKÉ OSTROVY – náš tip na bezpečnou destinaci a uklidňující dovolenou. Málo objevená evrop-
ská exotika na samém konci Evropské unie a daleko v Atlantském oceánu. Vystoupejte od rozerva-
ných břehů s dramatickými lávovými útesy vzhůru k oblakům. Vrcholy kopců nejsou daleko od moře, 
proto jsou výhledy na Atlantik skutečně úchvatné. Obejděte široké krátery bývalých sopek porostlé 
kvetoucími keři hortenzií. Vychutnejte si dobré portské víno, osvěžte se mořských vzduchem a kou-
pelemi v termálních koupalištích a pramenech. Průvodce Patrik Dekan navštívil Azorské ostrovy v mi-
nulých letech celkem 12x, procestoval je doslova křížem krážem. Fotky plné přírodní a jezerní zeleně 
a mnoha odstínů modrých barev moře a nebe vás jistě nadchnou. 

 

Kromě toho proběhl v našich prostorách cestopisný festival GO KAMERA a externí před-
nášky cestovních kanceláří CK Periscope Skandinávie s.r.o. a CK Livingstone s.r.o. Tyto 
námi neorganizované aktivity hodláme v dalších rocích výrazně redukovat. Příliš totiž 
komplikují náš provoz, jejich profit pro Hvězdárnu a planetárium Brno je přitom diskuta-
bilní. 



| 42 
 
CITY NATURE CHALLENGE: POZNEJ BRNĚNSKOU DŽUNGLI 

Letos potřetí jsme zkoumali brněnskou džungli v rámci mezinárodní soutěže City Nature 
Challenge 2022. Cílem bylo mezi 29. dubnem a 2. květnem 2022 posbírat na území vel-
kých měst po celém světě co nejvíc pozorování rostlin a živočichů. Společně s námi se 
v České republice do soutěže zapojila Praha, České Budějovice a Uherské Hradiště. 

Jak jsme dopadli? V Brně se účastnilo 247 aktivních pozorovatelů, kterým se podařilo za-
chytit celkem 5 934 pozorování a 1 013 unikátních druhů, například 56 ptáků. To nás 
v České republice zařadilo na druhé místo, v rámci celého světa pak na 70. příčku z více 
než 430 zúčastněných měst. Opět jsme za sebou nechali světové metropole jako třeba 
Paříž, Londýn nebo Berlín! 

Letošní ročník byl první, během kterého jsme mohli uskutečnit také akce pro odvážné 
výzkumníky. Proto jsme pozvali na čtyři sta školáků i zájemců z řad veřejnosti na příro-
dovědné procházky, během kterých se jim na zajímavých brněnských lokalitách věno-
valo mnoho odborníků z Moravského zemského muzea a brněnské ZOO. 

Brněnskou část projektu podpořila zejména Přírodovědecká fakulta Masarykovy univer-
zity, RECETOX, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska, VIDA! science centrum, 
ZOO Brno, Magistrát města Brna, Lipka a Mendelova univerzita v Brně, pod vedením 
Hvězdárny a planetária Brno. Hlavním organizátorem v Praze je Národní muzeum, které 
se postaralo o to, že aplikace mluví česky a zvířata a rostliny mají české názvy. To vše za 
podpory Ministerstva kultury. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovala 
Lucie Fojtová. 

CIVILIZACE – BRNĚNSKÁ PREMIÉRA 

Dokumentární film Civilizace režiséra Petra Horkého a egyptologa Miroslava Bárty o pro-
měnách civilizací a jejich podobnosti s tou naší současnou je podle jeho tvůrců tak tro-
chu výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. Snímek, který filmaři natáčeli ce-
lých sedm let ve více než 30 zemích světa, dorazil do kin 13. října 2022, hned druhý den 
navštívili autoři naše digitárium. 

Zatím všechny civilizace zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin 
změní? Dosud všechny civilizace rostly, dosáhly vrcholu a pak je vystřídala civilizace jiná. 
Co když ale poprvé v dějinách lidstva zkolabuje globální civilizace? Egyptolog Miroslav 
Bárta a režisér Petr Horký se vydali na cestu kolem světa, aby společnými silami hledali 
pravidla a zákony, podle kterých se civilizace mění. Organizačně zajišťoval Josef Forman, 
celkem dorazilo 189 dystopiků. 
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ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE 

V úterý 25. října 2022 jsme nabídli komentované pozorování částečného zatmění Slunce. 
Kolem čtvrt na dvanáct se totiž u levého horního okraje Slunce objevil temný kotouč Mě-
síce, který oslnivý disk zakrýval víc a víc, maximální fáze zatmění nastala ve 12:20, kdy 
zmizelo zhruba 40 procent zářivého slunečního disku. Poté se začalo Slunce opět odkrý-
vat, aby o půl druhé vypadalo jako obvykle. Pozorování organizačně zajišťovali Jan Píšala 
a Roman Ponča, celkem dorazilo asi 400 pozorovatelů. Nabídli jsme i on-line přenos na 
YouTube (7 265 zhlédnutí), který byl v režii Pavla Karase. Ten využila některá další média, 
např. iDnesTV. 

DEN OTEVŘENÝCH KOPULÍ 

Po roční rekonstrukci se 21. června 2022 znovu otevřely dvě astronomické kopule 
Hvězdárny a planetária Brno. Obě vznikly podle návrhu Františka Šotoly a situačního 
plánu Jindřicha Kumpošta v letech 1949–1954 jako samostatné pozorovatelny ve tvaru 
jednoduchých válců evokujících románské rotundy. Jižní se stala lidovou hvězdárnou, 
druhá, umístěná severně vůči první, byla určena pro vědecké účely Masarykovy univer-
zity. Od roku 2021 je ve vlastnictví města Brna a v užívání Hvězdárnou a planetáriem 
Brno.  

Obě drobné stavby jsou zaklenuté kupolemi, zastřešenými plechem, o průměru 8 me-
trů. Stěny obkládá mohutné kamenné zdivo s několika zamřížovanými kruhovými okny. 
Pohyblivé kopule, které představovaly nejkomplikovanější a také nejdražší části celého 
projektu, vyrobili v První brněnské strojírně. Po organizační stránce vše zaštítil Otto 
Obůrka, následně dlouholetý ředitel hvězdárny, po odborné Josef Mikuláš Mohr, zakla-
datel československé stelární astronomie.  

Zatímco jedna pozorovatelna je již půl století osazena velkým refraktorem s čočkovým 
objektivem o průměru 21 cm, ve druhé je již od počátku reflektor s objektivem o prů-
měru 62 cm a ohniskovou vzdáleností 278 cm – tehdy největší dalekohled v Českoslo-
vensku (dodejme, že na slovenském Skalnatém plese byl v provozu přístroj podobné ve-
likosti). O jeho návrh se postaral Luboš Perek, zrcadlo vybrousil vynikající optik Vilém 
Gajdušek z Ostravy, tubus vznikl na Přírodovědecké fakultě na Kotlářské, odkud jej vyku-
táleli až na Kraví horu. Zrcadlový reflektor si své prvenství – co do velikosti – udržel až do 
roku 1967, kdy byl zprovozněn dalekohled Astronomického ústavu v Ondřejově s objek-
tivem o průměru dva metry. 

V průběhu roku 2021 a 2022 se obě budovy dočkaly výrazného omlazení: Počínaje no-
vou fasádou, vstupními dveřmi, ale i renovovaným interiérem. Jejich znovuuvedení do 
provozu, za účasti člena Rady města Brna Jiřího Olivy, pamětníků i členů České astrono-
mické společnosti, doprovodily komentované prohlídky a výstava o historii Kraví hory 
i Hvězdárny a planetária Brno. Celkem dorazilo 150 návštěvníků, organizačně zajišťoval 
Jan Píšala a Daniel Pitoňák. Rekonstrukci měl na starosti Tomáš Hladík a Jiří Severin. 
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DNY DĚTSKÉ ONKOLOGIE 

Dny dětské onkologie jsou tradiční evropskou akcí. Stejně jako v ostatních městech po 
celém světě, tak i v Brně je hlavním cílem včasná diagnostika, upozornění na problema-
tiku nádorů dětského věku, jejich prevenci, možnosti vyléčení, kvalita dalšího života 
a v neposlední řadě i propojování vyléčených pacientů se zdravými. Jeden z vrcholů ně-
kolikadenní akce proběhl na Hvězdárně a planetáriu Brno v sobotu 26. března 2022. 
Uvedli jsme řadu představení v digitáriu za symbolické vstupné, dále pak autorské čtení 
(Denisa Cziglová Zajícová – Jak to celé přežít a nezbláznit se, Zuzana Barilová – Malá Ema, 
Anna a víly uličnice, Iva Matyášová – Lesní příběhy s vílou Lilou), Mikroteátro, autogrami-
ádu Šárky Kašpárkové, Marka Dědíka a Petra Švancary, ambasadorů z Městského diva-
dla Brno (Hana Holišová, Svetlana Janotová, Markéta Sedláčková), setkání s baletkami 
Národního divadla Brno nebo se Zdravotními klauny. Dobrovolní hasiči předvedli zása-
hový vůz, uskutečnil se seminář o ústní hygieně a nutrici.  

Ambasadory akce Dny dětské onkologie se staly Hana Holišová, Svetlana Janotová, Mar-
kéta Sedláčková, Šárka Kašpárková a mnoho dalších. Celou akci moderoval Aleš Zbořil. 
Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovala Zuzana Kuljovská. Celkem do-
razilo 2 000 návštěvníků. 

DIGIFEST 2022 

Přehlídka DigiFest 2022 – nejnovějších a nejzajímavějších filmů pro digitální planetária, 
které byly natočeny v posledních dvou letech, se uskutečnila v sobotu 11. června a v ne-
děli 12. června 2022. Všechny filmy byly promítnuty v původním znění v angličtině. 

DigiFest 2022 navázal na Fulldome Festival Brno 2022, vybíralo se z pěti desítek filmů 
pocházejících ze dvou desítek zemí světa (s výjimkou Antarktidy ze všech kontinentů). 
Celkem dorazilo 329 diváků. Organizačně zajistili Marko Mesarč a Zuzana Kuljovská. 

 

Sobota 11. června 2022 

14:00 GranPa & Zoe – Mission: Light 3D (28 min) 

15:00 3-2-1 Liftoff! (36 min) 

16:00 Atlas of a Changing Earth (24 min) 

17:00 Living Worlds (26 min) 

18:00 Best 2D Movie Award, Best 3D Movie Award 

 

Neděle 12. června 2022 

14:00 VAST 3D – A Cosmic Journey Through Space and Time (35 min) 

15:00 Dinosaurs: A story of survival (28 min) 

16:00 Legend of the Enchanted Reef (43 min) 
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17:00 Oasis in Space (24 min) 

18:00 Audience Award, Brno Observatory and Planetarium Director’s Award 

V sobotu večer byly promítnuty nejlepší 2D a 3D filmy vybrané mezinárodní porotou v průběhu Full-
dome Festivalu Brno 2022. Tu tvořil Ben Squires z anglické produkční společnosti NSC Creative, 
Glenn Smith z firmy Sky-Skan vyrábějící digitální planetária a Ovidiu Ignat, ředitel planetária v Baia 
Mare v Rumunsku. 

V neděli to byly dva snímky, z nichž jeden vybrali návštěvníci Fulldome Festivalu Brno 2022, tedy pra-
covníci planetárií z celého světa, a druhý ředitel Hvězdárny a planetária Brno. 

FESTIVAL SONDA 

Festival SONDA vznikl z čirého entuziasmu a možná i trochu z náhodného setkání dvou 
nadšenců – zapáleného hudebního nerda bez hudebního či uměleckého vzdělání (Jan 
Lichý) na straně jedné a etablovaného umělce s bohatou historií vlastní tvorby i akade-
mické činnosti v oboru (Jiří Y. Suchánek) na straně druhé. Synergie tohoto setkání dala 
vzniknout myšlence uspořádat progresivní interdisciplinární přehlídku, která chce rozši-
řovat obzory, bavit, spojovat a posouvat hranice a která má ambici zásadně doplnit kul-
turní nabídku místní scény. 

První ročník proběhl 12. listopadu 2022 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. S ma-
ximálním využitím specifických vizuálních i akustických vlastností kupole planetária 
představil formou koncertů, audiovizuálních performancí a uměleckých intervencí práci 
pěti zahraničních a domácích umělců – Tomoko Sauvage (Japonsko), Davida Granströma 
(Švédsko), Tadeje Droljce (Slovinsko), Jiřího Y Suchánka (Česká republika) a Tomáše 
Vtípila (Česká republika). Kromě nich vystoupil i kolektiv autorů sdružených kolem pro-
jektu Trychtýř (Česká republika, Slovesko, Ukrajina, Rusko). Ti na pravidelných umělec-
kých jam sessions vytváří pro festival zcela nový obsah, který představili jak formou au-
diovizuálních vystoupení v budově planetária, tak prostřednictvím drobných intervencí 
v ostatních prostorech hvězdárny. 

Festival SONDA pořádal spolek SVITAVA – transmedia art lab z. s. za finanční podpory 
Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje. Dorazilo 250 návštěvníků, 
organizačně zajišťoval Matej Borovička. 

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL 2022 

Největší český festival sci-fi filmů a kultury Future Gate odstartoval 9. března 2022 praž-
skou částí festivalu v kině Lucerna a následně se přesunul do Brna (kino Art a Hvězdárna 
a planetárium Brno). Kromě hlavní filmové soutěže, legend žánru a dokumentů přinesl 
soutěž studentských filmů. Téma festivalu byl mimozemský život na planetě Zemi. Pro-
gram na Hvězdárně a planetáriu Brno: 
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18. března 2022 

18:00 Krátké české sci-fi filmy od iShorts (Czech Short Sci-fi Films from iShorts)  
20:00 Věc (The Thing) 

 

19. března 2022 

14:30 Fenomén (The Phenomenon) 
15:00 Workshop tvorby komiksu 
17:30 O UFO vážně, nevážně 
18:45 Akta-X Film (The X-Files: Fight for Future) 
21:00 Predátor (Predator) 

 

20. března 2022 

13:30 Život za hranou (Life Beyond) 
16:15 Hon na planetu B (The Hunt for Planet B) 
18:30 Krátké světové sci-fi filmy od iShorts (World Short Sci-fi Films from iShorts) 
20:30 Heavy Metal (spojené s vyhlášením divácké ceny) 

 

Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťoval Josef Forman. Celkem dorazilo 
913 návštěvníků. 

GO KAMERA – CESTOVATELSKÝ FESTIVAL 

Ve čtyřdenním maratonu se od 21. do 26. dubna 2022 představila mimořádně silná se-
stava s více než 50 účinkujícími. Například fotograf Jiří Kolbaba, horolezci Mára Holeček, 
Klára Kolouchová, spisovatel Josef Formánek, novinářky Markéta Kutilová a Lenka 
Klicperová, chirurg Tomáš Šebek, ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon 
Pánek, účast přislíbil rakouský dobrodruh Bruno Baumann, rybář Jakub Vágner, etnolog 
Mnislav Zelený Atapana. Ústředním tématem byla Nová Guinea a křest audioknihy Tam-
tamy času. Festival pořádal Rudolf Švaříček a kolektiv CK LIVINGSTONE. Za Hvězdárnu 
a planetárium Brno organizačně zajišťovaly zejména Zuzana Kuljovská a Monika 
Čúzyová, celkem dorazilo 2006 návštěvníků. 

HELIOS – PROJEKCE FILMU 

Dne 24. února 2022 proběhla v digitáriu projekce dokumentárního filmu Helios. Citu-
jeme z anotace:  

Ještě nedávno mnoho vědců předpokládalo, že prostřednictvím zatmění Slunce už se mnoho nového 
nedozvíme. Neexistoval totiž způsob, jak zachytit sluneční korónu v dostatečném detailu. Profesor 
Miloslav „Miloš“ Druckmüller, český matematik, amatérský astronom a vášnivý fotograf, tento pro-
blém po letech usilovné práce vyřešil. Přitom na začátku toužil „pouze“ udělat krásnou fotku, která by 
věrně zachycovala zatmění Slunce. V dokumentu Helios se s profesorem Druckmüllerem vydáme na 
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mezinárodní expedici do Oregonu za úplným zatměním Slunce (léto 2017) a prostřednictvím fotogra-
fií úplných zatmění a videí zpracovaných z vesmírných sond nám profesor umožní poznat Slunce 
a jeho korónu v dosud neviděné a vizuálně strhující podobě. 

Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťoval Josef Forman, celkem dorazilo 
147 návštěvníků. 

JARNÍ PRÁZDNINY 

V době brněnských jarních prázdnin od 7. do 13. března 2022 jsme jako každý rok při-
pravili mimořádné projekce – a další aktivity – jak pro ty nejmenší, tak i ty nejstarší. Jed-
nalo se o představení Se zvířátky o vesmíru a Pejsek a kočička letí ke hvězdám, která 
byla vhodná pro nejmenší kosmoplavce, pořad Kouzelný glóbus 3D ideální pro starší 
děti i jejich rodiče a Hvězdný cirkus 3D nebo Vesmírné oázy 3D pro teenagery a dospělé. 
Celkem dorazilo 3 456 návštěvníků. 

KOMENTOVANÁ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY 

Pod odsuvnou střechou hlavní pozorovatelny se ukrývá hned několik astronomických 
dalekohledů. Největším přístrojem je automaticky naváděný katadioptrický dalekohled 
konstrukce schmidt-cassegrain se zrcadlovým objektivem o průměru 356 mm a ohnis-
kové vzdálenosti 3910 mm, jemuž zdatně sekunduje velký refraktor s čočkovým objekti-
vem o průměru 150 mm a ohnisku 2250 mm. Oba dalekohledy procházely v roce 2022 
průběžnou údržbou zahrnující zejména čištění a seřizování jejich optických i mechanic-
kých prvků. 

Třetí velký dalekohled, navíc s významnou historickou hodnotou, okupuje jednu z našich 
venkovních kopulí. Jedná se o Zeissův refraktor s objektivem o průměru 200 mm a oh-
niskové vzdálenosti 3000 mm. V roce 2021 jsme se zabývali zejména objektivem daleko-
hledu, který prošel zásadní renovací a zbavil se některých nežádoucích optických vad. 
Rok 2022 se naopak nesl ve znamení omlazení a oprav montáže dalekohledu (kompletní 
výměna maziv, seřízení vůlí) i otočné kopule (odstranění jejího zasekávání v určitých mís-
tech). Ukázalo se však, že především oprava kopule bude časově výrazně náročnější, než 
jsme předpokládali. Proto budou práce pokračovat i v roce 2023. 

Všechny dalekohledy Hvězdárny a planetária Brno jsou využívány zejména při veřejných 
pozorováních večerní oblohy, které patří mezi její klíčové aktivity. Personálně je zajišťují 
především proškolení demonstrátoři z řad vysokoškolských studentů. Zájem o tyto po-
řady je z povahy věci značně rozkolísaný – závisí na přízni počasí, stejně jako na atrakti-
vitě kosmických jevů. 

V roce 2022 se do zorných polí našich dalekohledů dostaly jak jasné planety – Venuše, 
Mars, Jupiter i Saturn – tak i mnohonásobně slabší objekty vzdáleného vesmíru: nejrůz-
nější otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny či galaxie. Chybět samozřejmě nemohl 
ani více či méně zakulacený měsíční kotouč posetý krátery a jen očima jsme sledovali 



| 48 
 
přelety jasných družic (Mezinárodní kosmická stanice, satelity Starlink) i nahodilých me-
teorů. 

Mezi výjimečné nebeské úkazy roku 2022 patřila zejména dvojice částečných zatmění: 
měsíční proběhlo 16. května 2022, zatímco sluneční 25. října 2022. Ani u jednoho jsme 
samozřejmě nechyběli a naše pozorovatelny i dalekohledy byly přístupné návštěvníkům, 
kteří se na úkazy přišli z Kraví hory podívat. Samozřejmě s odpovídajícím doprovodným 
komentářem, na němž se rovným dílem podíleli jak zaměstnanci, tak naši demonstrá-
toři. V roce 2022 se uskutečnilo celkem 158 pozorování večerní oblohy pro 3 574 ná-
vštěvníků. Organizačně zajišťovali Jan Píšala a Roman Ponča, technicky Jaroslav Medek a 
Jiří Severin. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

počet  
návštěvníků 

4 808 4 301 3 908 3 301 3 601 3 624 3 246 3 323 2 426 1 626 3 574 

počet  
pořadů 

262 247 181 184 177 182 141 164 130 92 158 

 
Pozn.: Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, znovu pak od 12. října do 
31. prosince 2020. Od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků. Od 
1. ledna 2021 do 26. května 2021 byla budova dle nařízení vlády České republiky zcela uzavřena. 

KOMENTOVANÁ POZOROVÁNÍ SLUNCE 

Prostřednictvím k tomu určených dalekohledů lze nahlížet jak na sluneční fotosféru (na-
příklad se známými slunečními skvrnami), tak lidskému zraku za normálních okolností 
nepřístupnou chromosféru (s dynamickými výtrysky slunečního plazmatu). V roce 2022 
probíhala tato pozorování pouze mimořádně – zejména v období velkých letních prázd-
nin anebo na vyžádání školních výprav či astronomických kroužků. Jedním z takových 
bylo částečné zatmění Slunce kolem poledne 25. října 2022. Pozorování Slunce daleko-
hledy také často doprovází naše externí aktivity (jde v podstatě o „denní“ alternativu 
k pozorování „noční“ oblohy). Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumen-
tuje uvedený desetiletý přehled: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

počet  
návštěvníků 

177 210 401 1 372 787 380 125 483 - 200 400 

počet pořadů 18 8 11 34 24 13 10 19 - 1 1 

 
Pozn.: Veřejná pozorování Slunce jsou volně přístupná, proto je počet návštěvníků jen orientační.  

KONCERT VUS ONDRÁŠ & NATO SHAPE 

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno, Hvězdárnou a planetáriem Brno a Minister-
stvem obrany České republiky se v našich prostorách 17. března 2022 uskutečnil exklu-
zivní koncert oficiálního bigbandu NATO – SHAPE International Band a VUS Ondráš. 
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SHAPE International Band (SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe, 
tj. nejvyšší velení spojeneckých sil v Evropě) je klasický big band 18 muzikantů, který sídlí 
při velení NATO v Belgii. Jde o výběrovou kapelu, kam posílají spojenecké armády své 
nejlepší hudebníky, kteří musí projít přísným konkurzem. Poslední tři roky zastává místo 
trumpetisty nadrotmistr Michal Damborský původem z jižní Moravy, který je na tuto tří-
letou misi uvolněn z Posádkové hudby Olomouc. Orchestr funguje od roku 1983 a slouží 
k reprezentaci velení NATO, hraje na slavnostních oficiálních akcích, ale také koncertuje 
pro veřejnost. 

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je profesionální umělecké těleso zřizované Minis-
terstvem obrany ČR se sídlem v Brně. Tvoří jej Orchestr lidových nástrojů, taneční sku-
pina a dívčí sbor. Prostřednictvím hudby, zpěvu a tance představuje divákům umělecky 
stylizovaný folklor nejen domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale také příbuzných 
regionů středoevropských a východoevropských (např. Slovenska, Maďarska, Ukrajiny či 
Rumunska). 

Před zcela zaplněným sálem digitária (189 návštěvníků) přitom v jednom okamžiku vy-
stoupilo 38 hudebníků. Součástí byl i přímý přenos na YouTube kanálu Českého roz-
hlasu Brno. Mimořádný ohlas pak na sociálních sítích získal klip Lásko, bože lásko (14 ti-
síc zhlédnutí). Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovali Monika 
Čúzyová, Roman Ponča a Daniel Pitoňák. 

KONCERTY KOMORNÍ DECHOVÉ HARMONIE BRNO 

Komorní dechová harmonie Brno je poloprofesionální hudební soubor deseti hráčů na 
dechové nástroje, sestávající z dvojice fléten, hobojů, klarinetů, lesních rohů a fagotů, 
provozující koncertní činnost v oblasti klasické, církevní i promenádní hudby pro různé 
příležitosti. Podle druhu prováděných skladeb soubor vystupuje i v menším (trio, kvar-
teto, kvinteto, sexteto) nebo větším obsazení. Z historických důvodů je Komorní dechová 
harmonie Brno spojena s Hvězdárnou a planetáriem Brno – jejím vedoucím je totiž Zde-
něk Mikulášek, bývalý ředitel. V roce 2022 se odehrály 4 koncerty, na které dorazilo cel-
kem 365 návštěvníků. Organizačně zajišťovala Jana Britzmannová, za finanční podpory 
statutárního města Brna. 

1. května 2022, Prvomájový koncert 

15. května 2022, Maličké maličkosti 

26. června 2022, Evergreeny Julia Fučíka 

23. října 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 
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KOSMONAUTICKÉ AKTUALITY DUŠANA MAJERA 

V kosmonautice se pořád něco děje – každou chvíli z celého světa startuje nějaká raketa, 
která vynáší komerční, vládní či vědecké náklady. Člověk se v té záplavě různých zajíma-
vých momentů může začít ztrácet, proto tu jsou Kosmonautické aktuality Dušana Ma-
jera. Konají se v hybridní podobě, tj. s živými diváky i přenosem na YouTube Hvězdárny 
a planetária Brno (ve spolupráci se serverem Kosmonautix.cz). Navíc jsou interaktivní – 
mohou se ptát jak lidé v sále, tak ti, kteří je sledují on-line (pomocí diskusního systému). 
O mimořádné popularitě přednášek svědčí následující statistika: 

YouTube/Facebook návštěvníci 

aktuality IV/2021 (6. ledna 2022)   34 010/-   29 

aktuality I/2022 (4. dubna 2022)   21 959/-   33 

aktuality II/2022 (11. červenec 2022)  28 099/1 500  33 

aktuality III/2022 (4. října 2022)  7 265/2 200  11 

 

V pololetí 2022 se uzavřel první rok existence tohoto unikátního cyklu. Za Hvězdárnu 
a planetárium Brno organizačně zajišťoval Matej Borovička. On-line přenosy realizoval 
Michal Okleštěk (VISUALOVE). 

KULTURNÍ AKCE 

Moderní prostory Hvězdárny a planetária Brno využíváme – ve formě spoluorganizace – 
k hudebním či dramatickým počinům. Nejsme a nebudeme klasickým koncertním sá-
lem, tyto aktivity ale podporují „dobrý pocit“ veřejnosti z naší organizace. Podmínkou je, 
aby využívaly netradiční prostory sálu digitária. Celkem se v roce 2022 uskutečnilo 
18 akcí, které navštívilo 2 823 posluchačů. Organizačně zajišťovali Pavel Karas, Josef For-
man, Matej Borovička a Jana Britzmannová. Konkrétně se jednalo o tyto projekty: 

Koncerty 

14. února 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

15. února 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

26. února 2022, Smyčce PFO a kouzelný svět filmové hudby 

1. května 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

10. května 2022, Vesmíření s Patrikem Kee 

15. května 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

26. června 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

27. června 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

28. června 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

19. září 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

20. září 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 
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15. října 2022, Pražský filmový orchestr 

23. října 2022, Koncert Komorní dechové harmonie 

12. listopadu 2022, Festival Sonda 

21. listopadu 2022, Koncert Vesmíření s Patrikem Kee 

12. prosince 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

13. prosince 2022, Distant Bells: Pink Floyd pod hvězdami 

  

Divadlo 

11. dubna 2022, K-PAX: Svět podle Prota 

MEZINÁRODNÍ DEN KVANTOVÉ FYZIKY 

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky představil 12. dubna 2022 Ústav pří-
strojové techniky Akademie věd České republiky na Hvězdárně a planetáriu Brno kvan-
tovou fyziku a s ní spojené kvantové technologie (uvádíme včetně anotace): 

 
16:00 – 20:00 foyer Hvězdárny a planetária Brno / Všda hrou – experimentální odpoledne 

Návštěvníci si sami vyzkouší jednoduché pokusy ukazující kvantové jevy v technologiích, které se 
staly součástí našeho každodenního života. Seznámí se s výzkumem vědců ÚPT AV ČR vycházejícím 
z nejnovějších poznatků kvantové fyziky. Návštěvníci Hvězdárny si sestrojí spektroskop, kterým si zvi-
ditelní kvantovou povahu většiny světelných zdrojů, které dnes používáme. Vyzkouší si pokus, za 
který dostal Albert Einstein Nobelovu cenu, a sestaví si vlastní kvantový detektor z obyčejné svítivé 
diody. Podívají se zblízka, jak uvnitř vypadají lasery, a dozví se, jak můžeme pomocí laserového světla 
například určit obsah zavřené lahve. 

 

18:00 – 18:30 Kvantové technologie – velké téma budoucnosti 

Do tématu Vás uvede prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České re-
publiky. Kvantové technologie v současné době představují pravděpodobně největší průlom v tech-
nice, na jehož prahu stojíme. Tak, jako základy kvantové fyziky přinesly mikroelektroniku, lasery, ja-
dernou energetiku a řadu dalších, dnes samozřejmých technologií, tak nyní nám fyzika, a především 
technika, nabízí kvantové počítače, senzory s mimořádnou přesností a citlivostí, telekomunikace 
s jednotlivými fotony, či kódování, které nelze prolomit. Přednáška otevře pohled za technologický 
horizont dnešních dnů. 

 

18:40 – 19:25 Co je kvantová fyzika 

Otázku „Co je kvantová fyzika“ představí prof. Tomáš Tyc z Přírodovědecké fakulty Masarykovy uni-
verzity a zároveň člen vědecké skupiny Komplexní fotoniky, Ústavu přístrojové techniky Akademie 
věd České republiky. Kvantová fyzika ovlivňuje náš běžný život téměř na každém kroku. Jsou to napří-
klad počítače, mobilní telefony nebo GPS lokalizace a další přístroje, které mohou fungovat jen díky 
využití zákonů kvantové fyziky. Tyto zákony, platné pro mikroskopické objekty, se nám mohou jevit 
jako velmi zvláštní a překvapivé, bez nich by však svět nemohl vůbec existovat. Přednáška bude sro-
zumitelným úvodem do tajů kvantové fyziky i jejích důsledků a bude doprovázena řadou působivých 
experimentů. 
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Za Hvězdárnu a planetárium Brno akci organizačně zajišťoval Josef Forman, dorazilo 351 
návštěvníků. Součástí bylo on-line vysílání „dvojpřednášky“ Kvantové technologie – velké 
téma budoucnosti (prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky Akademie věd 
České republiky) a Co je kvantová fyzika (prof. Tomáš Tyc, Přírodovědecká fakulta Masa-
rykovy univerzity, člen vědecké skupiny Komplexní fotoniky Ústavu přístrojové techniky 
Akademie věd České republiky). Na našem YouTube kanálu zaznamenala přednáška více 
než 4 272 zhlédnutí. 

MEZINÁRODNÍ DEN MĚSÍCE 

Měsíc je po naší planetě a životodárném Slunci nejvýznamnějším tělesem našeho ves-
míru. Je pro nás tak důležitý, že se někdy hovoří o dvojplanetě Země-Měsíc. V roce 2022, 
konkrétně 20. července, se proto začal slavit Mezinárodní den Měsíce. 

Středobodem brněnských oslav byla projekce jednoho z dílů výjimečného seriálu Cha-
sing the Moon s názvem Magnificent Desolation v původním znění s titulky. Na něj navá-
zala přednáška Dušana Majera ze serveru Kosmonautix.cz o tom, kam míří NASA po vy-
řazení raketoplánů, co nám umožní nové výkonné rakety SLS a kosmické lodi Orion 
a kdy se lidé v rámci kosmického programu Artemis konečně vrátí na Měsíc. Organi-
začně zajišťoval Josef Forman, celkem dorazilo 68 návštěvníků, záznam přednášky 
zhlédlo 25 tisíc zájemců. 

NOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST V SÁLE DIGITÁRIA 

Výpravná představení v sále digitária jsou naší hlavní a nejúspěšnější aktivitou. V roce 
2022 jsme v premiéře uvedli: 

3-2-1 START! 
3-2-1 START! je dobrodružný animovaný 2D film o odvaze a vynalézavosti, kterou potřebujete, abyste 
se dostali do vesmíru a potom zase zpátky. Křeček Elon je vědec a žije na skládce. Jeho krysí sousedi 
ho ale neberou moc vážně. Jednoho dne Elona vyruší hlasitá rána. Na plácku u svého domku najde 
kráter a v něm rozbitého robota. Jak se sem asi dostal? Elon robota opraví a zjistí, že spadl ze své 
lodi, která krouží kolem Země. Loď ale druhý den odlétá. Není času nazbyt! A tak začíná Elonovo 
velké dobrodružství. Českou verzi namluvil Jan Cina, Berenika Kohoutová, Petra Bílková, Zbyšek Ho-
rák a Markéta Holcmanová. Premiéra 1. října 2022, celkem 85 repríz pro 8 696 diváků. 

 

Polární záře 2D 
Islandská Aróra, povídání o dění na Slunci a Lovci aurory – to jsou tři dějství výpravného představení 
Polární záře 2D z produkce Hvězdárny a planetária Brno, které je věnované možná nejkrásnějšímu 
nebeskému úkazu vůbec. Aróra nezapře svůj islandský původ. Jak po vizuální, tak po hudební stránce 
jde o magický zážitek, jaký nabídnou právě jen díla z tohoto ostrova ledu a ohně. Ve druhé části se 
bude průvodce – odborný pracovník Hvězdárny a planetária Brno – věnovat tomu, co se zrovna ode-
hrává na viditelném povrchu Slunce. Zda jsou patrné nějaké sluneční skvrny, které bývají předzvěstí 
polárních září. Finále představení patří Lovcům aurory. Vše odstartovala výprava na počátku letoš-
ního roku, která směřovala na Lofoty, malebné souostroví na dalekém norském severu. Cílem expe-
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dice bylo pořídit co nejlepší záběry polárních září pro naše digitárium. Nakonec ale vše dopadlo ji-
nak… Scénář a režie Pavel Karas, spolupracovali Pavel Gabzdyl, Roman Ponča a Tomáš Tichý. Českou 
verzi namluvili Katarína Mikulová a Jiří Miroslav Valůšek. Českou verzi pořadu Aurora namluvila 
Lenka Filipová Kudelová. Premiéra 28. října 2022, celkem 57 repríz pro 7 490 diváků. 

 

V první polovině roku 2022 jsme z pochopitelných důvodů uváděli reprízy pořadů, jejichž 
projekce znemožnila karanténní opatření. V obnovené premiéře jsme se také vrátili k 
představení Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D/2D a Sluneční superbouře 2D. 

NOVOROČNÍ HVĚZDÁRNA – PF 2022 

Pro ty největší milovníky astronomie jsme naše brány otevřeli už 1. ledna 2022 odpo-
ledne. Na programu byly 4 reprízy představení Se zvířátky o vesmíru za snížené novo-
roční vstupné. Organizačně zajišťoval Roman Ponča, celkem dorazilo 402 novoročníků. 

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY – BÁJEČNÁ VĚDA 

V cyklu přednášek známých popularizátorů vědy i špičkových odborníků se veřejnosti 
prezentují některá z mnoha vědeckých témat. Přednášky se konaly zpravidla ve čtvrtek 
buď v digitáriu, anebo v komornějším přednáškovém sále. Organizačně zajišťoval Josef 
Forman. Z většiny přednášek vzniká videozáznam dostupný na YouTube. V roce 2022 
proběhlo 20 přednášek, které navštívilo 1 989 zájemců. Konkrétně se uskutečnila tato 
vystoupení (uvádíme včetně anotace): 

10. února 2022 

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., Fakulta chemické a potravinářské technologie Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě, oddělení Organické chemie 

Chemie lásky aneb Koktejl molekul štěstí 

Láska je unikátní psychofyziologický fenomén. Každý ji zažil, každý si ji chce udržet a nikdo o ni ne-
chce přijít. Co ale způsobuje všechny tyto emoce? Odkud se bere přitažlivost, vášeň, slast při zamilo-
vanosti a naopak bolest, smutek a deprese při rozchodu? Stejně jako všechno živé na této planetě, 
tak i živočich Homo sapiens funguje na základě biochemických reakcí konkrétních organických slou-
čenin. A právě o nich bude řeč… 

 

17. února 2022 

brig. gen. Ing. Miroslav Feix, M.S., Velitelství kybernetických sil a informačních operací 

Kybernetická válka 

Představte si budoucnost. Nové technologie, nové možnosti. A nové hrozby. Jak vypadá válka bu-
doucnosti? Bude to stále věc mezi vojáky, nebo bude v první linii smartphone každého z nás? Co když 
se bude válčit přímo ve vaší mysli? A co když se to už děje? Kyberútoky se staly běžnou součástí na-
šeho světa. Některé z nich se zapsaly do historie a ukázaly svůj potenciál při vedení války. Které to 
byly, jak dopadly a co to pro nás znamená? Umíme ještě rozlišit mír a nepřátelskou agresi? Je na ni 
Česká republika připravena? Je na ni připravena Armáda? Jste připraveni vy? 
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10. března 2022 

Mgr. Halina Šimková, 4BIN – Centrum pro bayesovskou inferenci 

Myšlení pomalé a líné 

Lidský mozek, tento nástroj pro uvažování a rozhodování v nejistém světě, se po miliony let vyvíjel 
v podmínkách nesrovnatelně jednodušších, než jaké panují nyní. Jeho předností vždy byla schopnost 
rychlé intuitivní reakce, díky níž jsme se jako biologický druh úspěšně vyhnuli všem zásadním nebez-
pečím a šťastně dobruslili evolucí až do současnosti. Jak se ale centru našeho myšlení daří vést nás 
dnešním komplexním informačním chaosem? Jaké chyby ve svých úvahách děláme a jaké dopady na 
naše životy mají? Jak spolehlivá je naše intuice a jakou sílu nám dává logika? 

 

15. března 2022 

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě 

ČERNÁ nebo ČERVÍ Existují v našem vesmíru červí díry? 

Dnes komunita astrofyziků nepochybuje o existenci černých děr. Otevřená ovšem stále zůstává 
otázka reálné existence červích děr, tj. stabilních "mostů" propojujících vzdálené oblasti našeho ves-
míru, nebo náš vesmír s jiným vesmírem, v němž by mohly platit odlišné projevy fyzikálních zákonů 
než v našem vesmíru. Popíšeme si podstatu konstrukce červích děr a jejich stabilizaci exotickou hmo-
tou projevující se gravitační repulzí, zmíníme speciální případ metriky propojující černé díry s červími 
děrami, či červí díry bez exotické hmoty, a jejich aplikaci na vysvětlení jevů pozorovaných v aktivních 
galaktických jádrech. Ukážeme si také, jak by vypadal "podpis" červí díry dávající jasné svědectví o její 
existenci. 

 

24. března 2022 

RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Oddělení jaderné spektroskopie, Ústav jaderné fyziky Akademie věd 
České republiky 

Kvantové vakuum aneb Existuje absolutní prázdnota? 

Klasická představa o vakuu je prázdný prostor bez hmotných částic. Ve vesmíru daleko od všech ga-
laxií nalezneme hustoty i menší než jeden atom na krychlový metr. I kdyby se nám však podařilo od-
stranit všechny atomy, ionty a elektrony, budou zde fotony reliktního záření i ty vyzářené hvězdami, 
reliktní neutrina a možná i hypotetické gravitony a částice temné hmoty. A i když by se povedlo od-
stranit i tyto, nebude prostor fádní pustinou. Kvantová fyzika způsobuje, že zde bude bouřlivé klo-
kotání v podobě fluktuace různých polí. Vakuum tak může být plné energie a ta se dokonce může 
využívat. A právě na vlastnosti vakua spojené s kvantovou fyzikou se podíváme. 

 

31. března 2022 

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Oddělení spánkové medicíny, Národní ústav duševního zdraví 

Sny – odkud přicházejí? 

Proč se nám zdají sny? Zdají se sny skutečně každému? Liší se sny dětí a dospělých? O čem se zdá 
mužům a ženám? Co víme o snech u neurologických a psychiatrických onemocnění? Sny patří k bez-
prostřední lidské zkušenosti. Jsou důkazem toho, že lidský mozek oddělený ve spánku od vnějšího 
prostředí je schopen vytvářet vlastní svět vědomých zkušeností. Jak a proč k tomu dochází, ale není 
zcela jasné. Sny jsou výzvou jednak pro psychology, kteří je zkoumají z hlediska obsahu a formy, 
a jednak pro neurobiology, kteří se zabývají jejich biologickou podstatou. 
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7. dubna 2022 

RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., Fyziologický ústav Akademie věd České republiky a Národní ústav du-
ševního zdraví 

Hypotéza panspermie – přišel život z hvězd? 

Pochází pozemský život doopravdy ze Země? Nebo jsme potomky cestovatelů vesmírem? Živé orga-
nismy nás stále překvapují svou neobyčejnou odolností a houževnatostí. Cestují i na našich kosmic-
kých lodích a sondách, často i navzdory naší snaze jim v tom zabránit. Mohly však překonat propast 
meziplanetárního prostoru i přirozenou cestou? A pokud ano, mohli bychom to vědecky dokázat? 

 

12. dubna 2022 

prof. Ing. Josef Lazar, Dr., prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., Ústav přístrojové techniky Akademie věd 
České republiky 

Mezinárodní den kvantové fyziky 

U příležitosti Mezinárodního dne kvantové fyziky (https://worldquantumday.org/) představí dne 
12. dubna 2022 Ústav přístrojové techniky AV ČR téma kvantové fyziky a s ní spojených kvantových 
technologií. Návštěvníci si sami vyzkouší jednoduché pokusy ukazující kvantové jevy v technologiích, 
které se staly součástí našeho každodenního života. Seznámí se s výzkumem vědců Ústavu přístro-
jové techniky Akademie věd České republiky vycházejícím z nejnovějších poznatků kvantové fyziky. 

 

12. května 2022 

Mgr. Albert Kšiňan, Ph.D., RECETOX, Masarykova univerzita  

Genetický kód – klíč k pochopení toho, kým jsme 

Bereme za samozřejmý fakt, že někdo zdědí barvu očí po matce, někdo špičatý nos po otci, že vysocí 
lidé mají častěji vyšší děti. Co se však týče dědičnosti psychologických vlastností, je to pro některé lidí 
něco nepřijatelného, až urážlivého. Všichni přece víme, že nás ve vývoji osobnosti formuje prostředí, 
zejména rodičovská výchova. Ale je tomu opravdu tak? V této přednášce ukážeme, jak behaviorálně 
genetický výzkum dokázal během posledních tří dekád zásadně proměnit vnímání toho, jak se utváří 
lidská osobnost a jakou roli hraje výchova. 

 

20. července 2022 

Dušan Majer, Kosmonautix.cz 

Návrat lidí na Měsíc pod křídly Artemis + projekce 

Kam míří NASA po vyřazení raketoplánů? Co nám umožní nové výkonné rakety SLS a kosmické lodi 
Orion? Lidé se díky nim v rámci kosmického programu Artemis již možná brzy vrátí na Měsíc… Po 
přednášce proběhne projekce třetího dílu (Magnificent Desolation) amerického seriálu CHASING THE 
MOON v původním znění s českými titulky. 
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6. října 2022 

RNDr. Michal Zajaček, Ph.D., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity, RNDr. Martin Ferus, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České re-
publiky 

James Webb a kosmické dalekohledy budoucnosti: Za životem v kosmu až k úsvitu vesmíru 

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) je největší, nejvýkonnější, ale také i nejdražší dalekohled, 
který kdy byl vynesen do kosmu. Vědecké cíle tohoto infračerveného dalekohledu jsou rozmanité – 
nahlédne do dětských let vesmíru, spatří první galaxie, odkryje tajemství vzniku nejstarších hvězd 
a planet z mezihvězdného materiálu a v neposlední řadě se také podívá na vybrané exoplanety. 
Sedm let po startu dalekohledu JWST odstartuje další kosmický dalekohled pojmenovaný Ariel. Syste-
maticky prozkoumá až tisíc v té době známých exoplanet, ukáže nám, jak výjimeční ve skutečnosti 
jsme (či nejsme) a dovolí nám odkrýt tajemství tisíce světů, nahlédnout do pravidel jejich vzniku a vý-
voje. Kosmické dalekohledy JWST a Ariel nám velmi pravděpodobně přinesou důkazy dokonce o tom, 
zda jsme či nejsme ve vesmíru sami…  

 

8. října 2022 

Mgr. Jan Toman, Ph.D., Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy 

Život ve vesmíru pohledem evoluční biologie 

Astrobiologové se většinou zabývají tím, zda může život vznikat mimo Zemi, a podmínkami, které je 
pro to třeba splnit. Přinejmenším stejně důležitá je ale také otázka, jak by takový život mohl vypadat. 
Evoluční biologie přitom ukazuje, že v tomto ohledu zdaleka nejsme odkázáni jen na plané fantazíro-
vání. V rámci přednášky se dotkneme hlavních evolučních principů, kterými se musí řídit každá bio-
sféra, a z toho vyplývajících důsledků. Nezapomeneme ale zmínit ani různé speciality pozemské evo-
luce. To vše nás přivede k centrální záhadě – do jaké míry je evoluce předvídatelná a nakolik se jedná 
o náhodu? 

 

8. října 2022 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy 

Babičko, a proč má ten covid tak velké zuby? – O původu a evoluci nového koronaviru 

Ještě před 100 lety byli paraziti, tedy viry, bakterie, prvoci a helminti, nejčastější příčinou smrti. Po 
celé lidské dějiny představovaly epidemie nejhorší pohromu, která mohla společnost potkat. S pří-
chodem čističek odpadních vod, nástupem vakcinace a objevem antibiotik se však situace změnila 
a význam parazitů zásadně poklesl. Jenže nastal rok 2020 a příroda nám názorně předvedla, že od-
věký zápas není ani zdaleka dobojován. Ačkoli jsme od poslední velké pandemie vyvinuli až zázračně 
účinné zbraně, stejně virus připravil o život podobný počet lidí jako pandemie španělské chřipky. Jak 
je to možné? Kde se vzal nový koronavirus? Jak a proč se v průběhu epidemie virus měnil a jak se 
bude měnit dál? Jak to celé skončí a bude se to opakovat? Přednáška nabídne pohled evolučního bio-
loga, parazitologa a bývalého imunologa v jedné osobě na průběh pandemie a její příčiny. 
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13. října 2022 

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univer-
zity 

Syntetická biologie a biotechnologie pro 21. století 

Rychle se rozvíjející vědní obor syntetické biologie má ambici poodhalit roušku tajemství fungování 
živých systémů a stává se také jedním z hlavních pilířů moderních biotechnologií v 21. století. Cílem 
této přednášky je představit posluchačům historii, základní principy a přístupy syntetické biologie 
a seznámit je s vybranými příklady aplikace metod syntetické biologie při přípravě rekombinantních 
organismů pro biodegradace odpadních látek a produkci biopaliv, biomateriálů, léčiv či potravin. 

 

20. října 2022 

 Xavier Barcons, director general ofthe European Southern Observatory and Nicolaus Hanowski from 
the European SpaceAgency 

Those Who Move the Stars and the Universe 

Three world-class experts, one extraordinary night. Come and meetthose who move the stars and 
the universe: Xavier Barcons, director general ofthe European Southern Observatory, Nicolaus Ha-
nowski from the European SpaceAgency, and Adrian Tiplady from the South African Radio Astro-
nomy Observatory.Space scientists represent the organisations at the forefront of near anddistant 
space exploration. How is it done? What do we know about space? Andwhat is yet to be found out? 
And how is the Czech republic contributing tointernational space research? Don‘t miss the oppor-
tunity to meet the real starsof the stars! 

 

27. října 2022 

doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D., Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky Mate-
maticko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

CERN a Higgsův boson – deset let poté 

Objev Higgsova bosonu byl obří vědeckou bombou minulého desetiletí. Informace o něm se 
4. 7. 2012 bleskově rozletěly do celého světa a vzbudily velký ohlas nejen vědecké, ale i laické veřej-
nosti. A to zcela právem! Vždyť tento objev plně potvrdil teorii budovanou částicovými fyziky po vět-
šinu 20. století – tzv. Standardní model (elementárních částic a jejich interakcí). Kvůli objevu Higgsova 
bosonu byl v laboratoři CERN vybudován gigantický urychlovač a kolem něj neméně složité detektory 
částic… Našimi hosty (v rámci projektu Science to Go) budou Daniel Scheirich, který vám povypráví 
(nejen) o obřích experimentálních zařízeních, a také Michal Malinský, který vám představí krásu 
a hloubku Standardního modelu. 

 

20. listopadu 2022 

prof. Bharat Ratra, Kansas State University 

The accelerating expanding universe: Dark matter, dark energy, and Einsten's cosmological 
constant 

Dark energy is the leading candidate for the mechanism that is responsible for causing the cosmolo-
gical expansion to accelerate. Bharat Ratra will describe the astronomical data which persuade cos-
mologists that (as yet undetected) dark energy and dark matter are by far the main components of 
the energy budget of the universe at the present time. He will review how these observations have 
led to the development of a quantitative „standard“ model of cosmology that describes the evolution 
of the universe from an early epoch of inflation to the complex hierarchy of structure seen today. In 

https://www.mff.cuni.cz/cs/fakulta/organizacni-struktura/katedra?code=114
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this non-technical talk, he will also discuss the basic physics, and the history of ideas, on which this 
model is based. 

 

24. listopadu 2022 

Roman Ponča, Hvězdárna a planetárium Brno 

JWST: V říši falešných barev 

Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) je nejvýkonnější a také nejdražší dalekohled, který kdy 
byl vynesen do kosmu. Cíle tohoto infračerveného dalekohledu jsou opravdu nemalé – nahlédnout 
do raných let vývoje vesmíru, spatřit první galaxie, poodhalit tajemství vzniku nejstarších hvězd a pla-
net. Většinu nás „smrtelníků“ ale pravděpodobně budou nejvíce zajímat jeho spektakulární vesmírné 
fotografie, kterými si například zdobíme pozadí svých mobilních telefonů... Položili jste si ale někdy 
otázku, jak vlastně tyto ikonické vesmírné snímky vznikají? Jaké instrumenty Webb využívá? Jakým 
způsobem se data reprezentují a co vlastně tento dalekohled vidí? V přednášce se podíváme na pro-
blematiku vzniku nevědecké fotografie z vědecké observatoře, kompletním průletem od samotného 
pořizování dat, přes zpracování až po finální interpretaci na našich obrazovkách. 

 

8. prosince 2022 

Mgr. Petr Brož, Ph.D., Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Oddělení geodynamiky 

Tajemství Marsu očima geologa 

Mars od nepaměti přitahuje naši pozornost a podněcuje představivost. Až s nástupem kosmického 
věku jsme se ale dozvěděli, jak jeho povrch ve skutečnosti vypadá. Odhalili jsme, že vyjma velkého 
množství kráterů vzniklých srážkami s jinými tělesy se na jeho povrchu nachází doklady o sopečné 
činnosti, tektonických procesech, ale i působení ledovců a kapalné vody. V rámci interaktivní před-
nášky se tak společně za pomoci programu Google Earth vydáme po stopách, které tyto geologické 
procesy po sobě na povrchu Marsu zanechaly. 

OPEN HOUSE BRNO 2022 

Open House Brno je festival představující naše město tak, jak ho většina obyvatelů ani 
návštěvníků nezná. Smyslem je ukázat architektonicky zajímavé budovy, kancelářské a 
administrativní komplexy, industriální stavby, neotřelé vyhlídky a místa s geniem loci. 
Místa s bohatou historií i nejnovější architektonické výtvory. Již pátého ročníku se účast-
nila i Hvězdárna a planetárium Brno. V sobotu 28. a neděli 29. května 2022 dorazilo na 
komentované prohlídky 92 návštěvníků, organizačně zajišťovali Monika Čúzyová a 
Marko Mesarč. Kromě toho jsme také na sociálních sítích propagovali dokument Stroj na 
zázraky od Radovana Lipuse a Davida Vávry z roku 2021 (celkem 3 500 zhlédnutí na 
YouTube, 1 100 zhlédnutí na Facebooku). 

RELAXACE POD HVĚZDAMI A VESMÍRNÁ JÓGA 

Z jiného než odborného soudku jsou pořady Relaxace pod hvězdami a Vesmírná jóga. 
Tyto speciální programy se zaměřují na kontemplaci návštěvníků ve výjimečných prosto-
rách Hvězdárny a planetária Brno. Každý z těchto programů má však lehce vzdělávací 
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přidanou hodnotu. Návštěvník si odpočine od běžného shonu, ale odnese si i pár infor-
mací o hvězdné obloze. Oba pořady vznikly díky iniciativě našich demonstrátorů. V roce 
2022 se uskutečnilo 28 relaxací pro 407 relaxujících a 32 lekcí Vesmírné jógy pro 306 zá-
jemců. Organizačně zajišťovali Zbyněk Češka a Lucie Chlubná.  

SEDMIKRÁSKY ON-LINE 

Tento pořad připravuje od října 2020 Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a Michal Okleštěk pro 
Facebook @Sedmikraskyonline a YouTube Hvězdárny a planetária Brno. Formát se blíží 
spíše rozhovoru, buď mezi moderátory, nebo s mimořádným hostem. Do jednoduchého 
studia dorazil třeba Vladimír Remek, Martin Rybář, Karel Dobeš, Pavel Suchan, Tomáš 
Tichý, Jan Píča nebo Jiří Grygar. V roce 2022 vzniklo 37 řádných dílů s přibližně hodino-
vou stopáží a 14 mimořádných, letních speciálů s dvacetiminutovou stopáží. Každé z vy-
sílání Sedmikrásek on-line má tisíce zhlédnutí. Nejúspěšnější vysílání (měřeno na 
YouTube a Facebooku) byla: 

         YouTube Facebook 

60 – James Webb Space Telescope s Tomášem Přibylem   15 026 6 753 

66 – Rok od přistání Perseverance s T. Přibylem a D. Majerem   8 999 24 063 

82 – s Jiřím Grygarem      6 280 15 330 

83 – Největší astronomické mýty     5 903 1 300 

80 – Tomáš Přibyl o spolupráci ve vesmíru    5 352 928  

62 – O CERNu s Martinem Rybářem     4 857 6 797 

61 – O vesmíru se Zdeňkem Mikuláškem    4 214 2 615 

84 – NEJ ve Sluneční soustavě     4 113 1 100 

86 – Snímky z JWST       4 044 1 200 

 

Letní Sedmikrásky se předtáčely ve druhém čtvrtletí roku 2022, uváděly se od července 
do října 2022. Vždy se jednalo o volný rozhovor Jiřího Duška s těmito výjimečnými hosty 
(uvádíme v pořadí, jak byly zveřejněny). Každý z těchto speciálů měl více než 1 100 
zhlédnutí. 

Tomáš Přibyl 

Pavel Karas 

Pavel Gabzdyl 

Petr Horký 

Pavel Gabzdyl 

Dušan Majer 

Norbert Werner 

Miroslav Bárta 
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Jiří Grygar 

Dana Drábová 

Miloslav Druckmüller 

Tomáš Přibyl 

SESKUPENÍ PLANET 

Ve druhé polovině června 2022 bylo na ranní obloze snadno pozorovatelných hned 
sedm těles Sluneční soustavy – jedna z nejzajímavějších nebeských přehlídek posledních 
několika let. Jako první se kolem půlnoci vyhoupl nad jihovýchodní obzor Saturn. Za ho-
dinu a půl se přidal výrazně jasnější Jupiter, poté následoval slabší, ale zřetelně naoran-
žovělý Mars a po čtvrt na čtyři velmi jasná Venuše. Až za rozbřesku mohl být nízko nad 
severovýchodem patrný i o poznání méně nápadný Merkur. Nebeský orloj navíc doplnil 
Měsíc, který od 18. do 27. června 2022 prošel kolem všech planet. Přehlídku vždy uza-
vřely první paprsky Slunce, díky nimž z oblohy rychle „zmizela“ všechna ostatní nebeská 
tělesa. 

Ve druhé polovině června 2022 tak bylo možné bez jakéhokoli astronomického přístroje 
v průběhu několika málo hodin spatřit všech sedm vesmírných těles známých už od an-
tiky. Aby toho nebylo málo, moderní doba k nim přidala Mezinárodní kosmickou stanici, 
která nad Českou republikou přelétala na přelomu června a července. Ta vypadala jako 
svítící bod jasností srovnatelný s Venuší, který od západu k východu oblohu přeletí v prů-
běhu několika minut. 

Kuriózní událost jsme samozřejmě patřičně medializovali: tiskovou zprávou, rozeslaným 
e-mailovým zpravodajem, kampaní na sociální síti Facebook a zmínkami v Sedmikrás-
kách on-line na YouTube. 

SLUNEČNÍ NOC VĚDCŮ 

V pátek 30. září 2022 od 18 do 24 hodin bylo možné prožít „Sluneční“ noc vědců. Akce 
odkazovala na Evropskou noc vědců a současně uzavírala náš letní program zaměřený 
na Slunce. Zájemcům jsme nabídli tyto akce (uvádíme včetně anotací): 

Sluneční superbouře (derniéra představení) – Vydejte se s námi na výpravu k naší nejdůležitější 
hvězdě ve vesmíru. Společně poznáme horoucí nitro hluboko pod povrchem Slunce a zažijeme ob-
rovskou sílu slunečních superbouří. 

Sunshine – v podzimním kině s vesmírnou duší se podívejte na vědecko-fantastický film o záchraně 
lidstva v okamžiku, kdy se naše denní hvězda rozhodla vyhasnout.  

Heliosféra – před budovou Hvězdárny a planetária Brno se vyfoťte s naším úžasným modelem. 

Sluneční dokumenty – v přednáškovém sále zhlédněte dokument ukazující neuvěřitelnou podobu 
naší denní hvězdy očima té nejdokonalejší sluneční observatoře, jakou má lidstvo momentálně k dis-
pozici, totiž očima sondy Solar Dynamics Observatory. Také se promítal dokument Helios. 
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Pozorování – za jasného počasí se velkými dalekohledy na Kraví hoře také podíváte na planety Sa-
turn a Jupiter, cestou na pozorovací terasu zažijete jeden optický experiment. 

Exploratorium – v podzemní expozici si projdete příběhem vzniku, vývoje a zániku hvězd. 

Dotkni se Slunce – vědomostní hra na chodníku mezi ulicí Žižkova (směr Fakulta stavební Vysokého 
učení technického v Brně, před kterou najdete Lunalón) a Hvězdárnou a planetáriem Brno.  

Ulovte si Slunce – v pátek 30. září od 12.00 každou hodinu na facebook.hvezdarna.cz odtajníme 
místo, kde se nachází jeden z obřích portrétů Slunce. Kdo první přijde, ten si jej odnese. 

 

Noc vědců se snaží ukázat, jak je důležité vymýšlet, kultivovat, a především pak dotaho-
vat do konce všechny malé i velké vědecko-technické projekty, které mají smysl. Věda 
totiž pohání lidskou společnost směrem dopředu, a proto je třeba jí dopřát prostor, jaký 
si zaslouží. 

Vstup na všechny aktivity byl zdarma, s výjimkou symbolického vstupného do digitária. 
Organizačně zajišťovali Lucie Fojtová, Zuzana Kuljovská a David Konečný, celkem dora-
zilo 1 200 návštěvníků (z toho 755 platících na projekci Sluneční superbouře). 

SMYČCE PFO A KOUZELNÝ SVĚT FILMOVÉ HUDBY 

Dne 26. února 2022 na Hvězdárnu a planetárium Brno opět zavítaly smyčce Pražského 
filmového orchestru. V premiéře zazněly jedinečné suity Pirátů z Karibiku. Programem 
provázel dirigent Jiří Korynta. Zároveň byli na koncertě přivítáni členové kostýmové or-
ganizace Rebel Legion – Lion Base, kteří zpestřili několik skladeb ze světa Star Wars. Or-
ganizačně zajišťoval Josef Forman a Matej Borovička, celkem dorazilo 189 návštěvníků. 
Akce byla řadu týdnů dopředu beznadějně vyprodána. 

STREETPARTY BRNO 2022 

V sobotu 3. září 2022 se jednou z velkých atrakcí Street Párty 2022 na ulici Lidická, orga-
nizovanou především Dopravním podnikem města Brna za podpory dalších městských 
společností, stala trojice našich nafukovacích modelů vesmírných těles. V překrásném 
parku Lužánky jsme vystavili Terralónu o průměru 10 metrů, Marsmeloun o průměru 
5,5 metru a Lunalón o průměru 4 metry. Tedy tak, aby byly jejich velikosti ve správném 
poměru. Kromě toho jsme zde od přibližně 9. hodiny ranní až do 22. hodiny večerní za-
jišťovali infostánek. Naše prezentace vyvolala velký zájem veřejnosti, obzvlášť za sou-
mraku pak vznikla řada až kýčovitých fotografií. Organizačně zajišťovali Tomáš Tichý 
a Jiří Stanovský. 

STROM ROKU 2021 

Již tradičně se v sále digitária 21. září 2022 vyhlašovaly výsledky celostátní ankety Strom 
roku 2021, organizovaný nadací Partnerství. Smyslem je podpořit aktivní lidi v péči 
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o stromy v jejich okolí a představit veřejnosti zajímavé stromy s jejich příběhy. Vítězkou 
21. ročníku ankety Strom roku se stala Hrušeň hnilička ze Středočeského kraje s celko-
vým počtem 2 452 hlasů. Na druhém místě se umístil Javor babyka v Ústí nad Orlicí s po-
čtem 1 132 hlasů a bronzovou příčku obsadila Sousedská hruška s krásnými 812 hlasy. 
Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovali Matej Borovička a Josef For-
man, celkem na vyhlašování dorazilo 100 návštěvníků. 

UZDRAVENÝ MARSMELOUN ROZZÁŘÍ KOLIŠTĚ 

V sobotu 10. září 2022 jsme se rozhodli podpořit Sociální nadační fond, který spoluorga-
nizoval charitativní festival Skolíme Koliště. Při té příležitosti jsme předvedli v srpnu 2022 
silným poryvem větru potrhaný, v té době již opravený Marsmeloun (u Janáčkova diva-
dla, uprostřed malého i velkého běžeckého okruhu). Organizačně zajišťovalo uskupení 
VISUALOVE. 

VÁNOČNÍ HVĚZDÁRNA 

Naše brány jsme otevřeli již 27. prosince 2O22 a do konce roku 2022 je už nezavřeli. 
Hned v úterý 27. prosince 2022 jsme veřejnosti nabídli speciální program:  

Pořady v digitáriu za zvýhodněné vstupné 70 Kč: 10.00 Se zvířátky o vesmíru 2D, 11.00 Vzhůru no-
hama 2D, 14:00 3-2-1 Start! 2D, 15.00 Se zvířátky o vesmíru 2D, 16.00 3-2-1 Start! 2D, 17.00 Astronaut 
2D, 18.00 Polární záře 2D. 

Ve vstupní hale se od 13. hodiny potkáte s kosmonautem, ve 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30 s veselým 
divadlem „Červená Karkulka a černá díra“ a navíc i s diskotékou. Vytvořit si můžete vlastní vesmírnou 
placku nebo namalovat putovní vesmírný kamínek. Chybět nebude ani malování na obličej. Přístupná 
bude Říše mlhovin a za příznivého počasí terasa s vyhlídkou na Brno. Letenky včas a z pohodlí do-
mova, s výběrem konkrétního místa, získáte na www.hvezdarna.cz/program. 

 

Den jsme spolupořádali se společností SNIP & Co. Organizačně zajišťovaly Lucie Fojtová 
a Zuzana Kuljovská, celkem za pět dní dorazilo 3 380 návštěvníků, z toho 27. prosince 
2022 asi 879. 

VESMÍRNÉ VELIKONOCE NA BRNĚNSKÉ HVĚZDÁRNĚ 

Ať už svítí Slunce, nebo padají trakaře, o Velikonocích jsou brány brněnské hvězdárny 
otevřeny dokořán. Přijít se podívat mohli skutečně všichni – počínaje nejmenšími kos-
moplavci, přes jejich rodiče až po zasloužilé a zkušené vesmířany. Skutečně, na Velký pá-
tek, Bílou sobotu, Velikonoční neděli i pondělí se projektory digitária Hvězdárny a plane-
tária Brno nezastavily. Navíc si bylo možné bezplatně prohlédnout Říši mlhovin, projít se 
po Vědecké stezce a pohrát s audiovizuálním EXPOmodulem, který přibližuje brněnský 
makro a mikrosvět. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovali Matej Bo-
rovička, Daniel Pitoňák a Josef Forman, celkem dorazilo 2 093 návštěvníků. 
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VIDA! AFTERDARK | #42 | SPACE 

Akce se odehrála 12. května 2022 v prostorách VIDA! science centra. Hvězdárna a plane-
tárium Brno s sebou dovezla mobilní planetárium s představením Rosetta. Dále čtyřme-
trový Lunalón a dalekohledy na pozorování Měsíce. Vystoupili také popularizátoři Dušan 
Majer, zakladatel a šéfredaktor webu Kosmonautix.cz, a Václav Havlíček z Brno Space 
Cluster. 

VÝSTAVY NAFUKOVACÍCH MODELŮ 

V průběhu roku 2022 jsme využili některou z variant Lunalónu, Terralóny a Marsme-
lounu k propagaci Hvězdárny a planetária Brno. Počet návštěvníků lze stěží odhadnout, 
každopádně se objevily na těchto místech: 

VIDA After Dark: Space 

Den hasičů ve Slatině  

Rodinné odpoledne v nemocnici Znojmo  

Den otevřených dveří v Ondřejově  

Den dětí v Chrlicích  

Dětský den v Tuřanech  

Dětský den Brno-jih  

Terralóna, Lunalón a Den otevřených dveří Líbeznice 

Fotokurz Tuřany 

Nedozírný vesmír Tišnov 

Festivaly planet 

Tábor Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ve Staré Říši  

Dny Tišnova 

Den otevřených dveří hvězdárny ve Ždánicích 

Permonium 

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. 

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve Švédsku, World Water Week 

Den s městskou policií 

Dny obce Lažany 

Streetparty 

Skolíme Koliště 

Festival vědy 

Noc vědců 

Maker Fair 

Academia film Olomouc 
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Věda a technika jede – Slavkov  

Jánský vrch 

Otevřené dny Belgické královské observatoře 

Univerzita Palackého v Olomouci – Noc vědců 

National Geographic 

Městské divadlo 

Comic-Con Junior 

Studentská komora akademického senátu & ARCsiola 

Moravské zemské muzeum 

Space Week Praha 

Thermo Fisher 

Zadar 
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ORGANIZOVANÉ SKUPINY 
Do této kategorie počítáme žáky a studenty mateřských, základních, středních i vyso-
kých škol docházející na vzdělávací představení. V roce 2022 jsme uspořádali 513 po-
řadů pro 52 029 žáků mateřských, základních a středních škol. Formát vzdělávacích akcí 
je založen na těchto našich představách: 

Vycházíme z věku a znalostí žáků, klademe důraz na osobní zkušenosti. 

Propagujeme kritický způsob myšlení a praktické aplikace vědeckého poznání v reálném životě. 

Hlavním cílem je pozitivní motivace: Přírodovědný výzkum je zajímavý, perspektivní a důležitý. 

Jsme srozumitelní a interaktivní. Nenabízíme pouze astronomické pořady. 

Naši zkušení moderátoři mají přírodovědné vzdělání.  

Připraveny máme pracovní a metodické listy i internetový kurz. 

K dispozici je volně přístupná Vědecká stezka a mobilní planetárium (tzv. mobilárium). 

Nabízíme jeden z nejmodernějších projekčních sálů ve střední Evropě. 

Žáci a studenti u nás mají zvýhodněné vstupné, pedagogický doprovod má vstup zdarma. 

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY 

Ve statistických přehledech dělíme organizované návštěvníky do několika kategorií: 

Digitárium (školy) – výukové pořady realizované v sále digitária, jejich součástí je klasická orientace 
na večerní obloze – ukázka nejnápadnějších hvězd, souhvězdí a těles Sluneční soustavy.  

Pokusy z optiky – komentované ukázky experimentů z geometrické a vlnové optiky. 

Exploratorium (školy) – komentovaná prohlídka expozice Říše mlhovin. 

Mobilárium (školy) – výukové pořady v mobilním planetáriu. 

Nestandardní pořady (školy) – např. kompletní výklad o hvězdné obloze, nebeských souřadnicích. 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

 akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. akce návštěv. 

digitárium (školy) 368 40 453 436 52 375 108 9 508 193 14 376 396 47 857 

pokusy z optiky 36 1 063 43 1 402 10 283 3 100 34 1 033 

exploratorium (školy) 59 1 593 60 1 605 4 86 11 316 19 509 

mobilárium (školy) - - - - - - - - 31 723 

nestandardní pořady 11 1 091 22 1 289 13 540 13 900 33 1 907 

celkem 474 44 200 561 56 671 135 10 417 220 15 692 513 52 029 

 
Pozn. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, znovu pak od 12. října do 
31. prosince 2020. Od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků. Od 
1. ledna 2021 do 26. května 2021 byla budova dle nařízení vlády České republiky zcela uzavřena. 
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ASTRONOMICKÝ KROUŽEK 

Na podzim 2022 začal další ročník astronomického kroužku organizovaného ve spolu-
práci s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity. Část dětí z před-
chozího roku se rozhodla v účasti pokračovat, zbylá kapacita se rychle naplnila novými 
zájemci. 

Kroužek se opět zaměřil na orientaci na noční obloze a práci s hvězdnými atlasy, aby se 
děti dozvěděly zajímavé informace a novinky, zazněly ještě častěji přednášky od nejrůz-
nějších odborníků. Za Hvězdárnu a planetárium Brno kurzy lektorovali Ondrej Kamenský 
(hlavní garant) a Marko Mesarč. Dále spolupracovali studenti Ústavu teoretické fyziky 
a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2022 proběhlo cel-
kem 29 lekcí, které v průměru navštěvovalo 27 dětí. 

DOBRODRUŽNÁ OPTIKA 

Experimenty z geometrické či vlnové optiky předvádíme v upraveném přednáškovém 
sále, který doplňují jedinečné soupravy s pokusy. Celý pořad je živě veden školeným mo-
derátorem, předpokládá se aktivní účast žáků/studentů. Celkem se v roce 2022 uskuteč-
nilo 34 pořadů pro 1 033 návštěvníků. Realizoval Daniel Pitoňák, Matej Borovička 
a Marko Mesarč. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí dokumentuje uvedený přehled. 
Výrazný pokles pořadů v roce 2021 byl dán personálními změnami.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

počet  
studentů 

794 1 312 1 096 1 781 944 1 063 1 402 283 100 1 033 

počet  
pořadů 

24 44 38 53 30 36 43 10 3 34 

 
Pozn. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, znovu pak od 12. října do 
31. prosince 2020. Od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků. Od 
1. ledna 2021 do 26. května 2021 byla budova dle nařízení vlády České republiky zcela uzavřena. 

KULTURNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 

Projekt, ve kterém spolupracujeme s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a iniciativou Se-
nior Pas, je určen pro všechny milovníky historie a brněnské kultury vůbec ve věku 55+ 
bez zvláštních nároků na vzdělání. Obnovili jsme jej po několika letech „půstu“. Před-
nášky probíhají pokaždé na jiném místě, vždy v prostorách pořádajících organizací. Pro-
gram v prvním pololetí (podzim/zima 2022): 

4. října 2022 – Refektář Augustiniánského opatství, JUDr. Jiří Navrátil, Jak se bránit nekalým obchodní-
kům – úvod do problematiky 

18. října 2022 – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Prohlídka Schrattenbachova a Kleinova paláce 

1. listopadu 2022 – Hvězdárna a planetárium Brno, Prohlídka všech zákoutí budovy 
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15. listopadu 2022 – Refektář Augustiánského opatství, JUDr. Jiří Navrátil, Záruční a pozáruční opravy, 
reklamace zboží 

29. listopadu 2022 – Hvězdárna a planetárium Brno, Mgr. Pavel Gabzdyl – Měsíc plný otazníků 

13. prosince 2022 – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Vánoční hudba na dostupných hudebních portá-
lech, přednáška s hudebními ukázkami 

 

Kulturní akademie třetího věku bude pokračovat i v prvním pololetí roku 2023. Organi-
začně zajišťovala Monika Čúzyová, celkem se účastnilo 53 seniorů. 

MLÁDEŽI DO 60 LET NEPŘÍSTUPNO 

Také v roce 2022 jsme v naší nabídce měli pořad cílený na menší skupinky seniorů, bě-
hem kterého se účastníci seznámí s nejrůznějšími zákoutími budovy Hvězdárny a plane-
tária Brno. Vrcholem exkurze je návštěva digitária, kde zhlédnou některé z představení. 
Pořad nabízíme vždy pro 1 výpravu, výhradně dle předchozí telefonické domluvy. Usku-
tečnilo se 7 prohlídek pro 239 seniorů. 

 

Celkový počet návštěvníků organizovaných výprav v letech 1995 až 2022. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli 
rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 

2013), v roce 2018 bylo zavřeno v důsledku přechodu projekčního systému z 2D na 3D (srpen, září), navíc jsme čelili dopravnímu omezení kvůli 
dlouhodobé rekonstrukci ulice Údolní. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, od 
15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků, poté bylo znovu zavřeno od 12. října 

2020 do 26. května 2021, aby následovala do konce roku 2021 další omezení (očkování/prodělání/testování). 
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MOBILÁRIUM VE VAŠÍ ŠKOLE 

Nemůžete nebo nechcete opustit brány vaší školy? Rádi se vydáme za vámi! Naše mobi-
lárium, tedy mobilní planetárium, dovezeme, vybalíme, nafoukneme a promít-
neme. S přehledem do sebe „nacucne“ celou jednu školní třídu (myšleno děti + vyuču-
jící), a také našeho školeného moderátora. Ten je dost důležitý, protože vám promítne 
některý z našich pořadů, a ještě vám k tomu udělá prohlídku noční oblohy, popřípadě 
zodpoví záludné otázky... V roce 2022 se v mobilním planetáriu uskutečnilo 31 předsta-
vení pro 723 žáků. Organizačně zajišťovali zejména Roman Ponča a Marko Mesarč. 

PRVŇÁČCI I DRUHÁČCI V ŘÍŠI VĚDY A TECHNIKY 

Novopečení jihomoravští školáčci – ve školách, jejichž ředitelé o to projevili zájem, do-
stali počátkem školního roku, v prvních zářijových dnech, volné vstupenky do Hvězdárny 
a planetária Brno a VIDA! science centra. 

Smyslem projektu V říši vědy a techniky je pozitivní motivace a inspirace k úvahám 
o světě kolem nás. Vždyť touha po poznání nás žene kupředu. Je to ovšem cesta plná 
dřiny, krátkých záblesků vzrušení i mylných kroků. Je to ale také výprava, která nalézá 
odpovědi na ty nejzajímavější otázky. 

VIDA! science centrum 

Nejdřív rozpoutat tornádo a ustát zemětřesení, pak vstoupit do obřího srdce, zahalit město do husté 
mlhy, vyzkoušet si moderování počasí, postavit magnetickou sochu a nakonec zmrazit vlastní stín. 
Neuvěřitelné? Ne, to všechno můžete zažít během jediné návštěvy brněnského VIDA! science centra. 
Najdete tu přes 170 exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat tak svět kolem nás. 

 

Hvězdárna a planetárium Brno 

Na nic nečekejte a prostřednictvím nejmodernějšího digitária ve střední Evropě se vydejte do blíz-
kého i vzdálenějšího vesmíru. Budete putovat proti proudu času, prolétnete se kolem barevných ml-
hovin, spirálních galaxií i hladových černých děr. A komu by to nestačilo, může řádit na vědecké 
stezce nebo v Říši mlhovin. 

 

Celkem bylo na 161 základních škol v Jihomoravském kraji odesláno 17 tisíc dvojvstupe-
nek. Do skončení jejich platnosti (31. ledna 2023) zaznamenala Hvězdárna a planetárium 
Brno 865 vstupů, VIDA! science centrum 2 479 vstupů. V projektu hodláme pokračovat 
i v dalších rocích. Organizačně zajišťovala Lucie Fojtová. 

ŘÍŠE MLHOVIN 

V sále exploratoria jsme pro žáky a studenty ve věku od 11 let, tj. žáky 5. třídy ZŠ a starší, 
vč. středoškoláků, nabízeli komentovanou prohlídku expozice Říše mlhovin (jako vhodný 
doplněk k návštěvě digitária, vždy pro 1 výpravu). Žáci a studenti během ní zjistili, kde se 
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rodí i jak umírají hvězdy, nahlédli do minulosti i budoucnosti našeho Slunce, dotkli se 
materiálu, který zde zbyl po utváření Sluneční soustavy, ocitli se v nitru hvězdné porod-
nice i nedaleko pulsující supernovy. To vše v kulisách zářícího plynu, éterických mlhovin 
i gigantických galaxií. Příběhem provázel zkušený moderátor, který zodpovídal případné 
dotazy. V roce 2022 se uskutečnilo celkem 19 organizovaných prohlídek exploratoria pro 
509 žáků a studentů.  

TÁBORY – LÉTO NA KONCI VESMÍRU 

V červenci a srpnu 2022 jsme nabízeli půldenní program pro příměstské tábory, event. 
jakékoli jiné organizované skupiny. Program – vždy pro jednu výpravu – sestával z ná-
vštěvy digitária, povídání o nejnápadnějších hvězdách a souhvězdích, prohlídky výstavy 
Říše mlhovin a volně přístupné Vědecké stezky. Za jasného počasí se pozorovalo Slunce. 
Celkem se uskutečnily 3 takové akce pro 125 návštěvníků. Větší zájem měly příměstské 
tábory o hodinová představení v sále digitária. 

VESMÍR NEBYL NIKDY LEVNĚJŠÍ! 

Motivujeme, nepoučujeme. A tohle naše poslání, coby příspěvkové organizace města 
Brna, bereme naprosto vážně. Není pro nás nic důležitějšího než pohled fascinovaných 
dětí na hvězdnou oblohu. Jsme si také vědomi, že všechny náklady neúprosně rostou. 
Jelikož je ale pro nás vzdělání našich nejmladších kosmoplavců prioritou, rozhodli jsme 
se pro všechny výpravy na našich vzdělávacích pořadech pro základní i střední školy od 
září do konce roku 2022 v pracovní dny dopoledne dočasně zavést jednotné vstupné, a 
to pouhých 50 korun za žáka. Akci využilo celkem 17 968 dětských návštěvníků. 

VĚDA A TECHNIKA JEDE: EXPOMODUL 

Město Brno a přilehlý Jihomoravský kraj je centrem moderní vědy a techniky. Celosvě-
tový přesah mají především dva obory: elektronová mikroskopie a kosmické technolo-
gie. Právě o tom vypráví audiovizuální dílo EXPOmodul, které po několika měsících kraj-
ského putování zakotvil v Brně. EXPOmodul byl postupně vystaven v Blansku, Boskovi-
cích, Vyškově, Hodoníně, CEITEC VUT, na Hvězdárně a planetáriu Brno, v Knihovně Jiřího 
Mahena, Pevnosti poznání Olomouc a Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. 

Současně se naši pracovníci zúčastnili prezentací – formou mobilária a/nebo některých 
z našich nafukovacích modelů – na těchto místech:  

EXPOmodul  

27. prosince 2021– 9. ledna 2022 Blansko 

10. – 23. ledna 2022, Boskovice 

24. ledna – 6. února 2022, Vyškov 
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7. – 20. února 2022, Hodonín 

21. února – 7. března 2022, CEITEC VUT Brno 

8. března – 31. května 2022, Hvězdárna a planetárium Brno 

31. května – 31. srpna 2022, Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

26. září – 15. prosince 2022, Pevnost poznání Olomouc 

od 15. prosince 2022, Velký svět techniky Ostrava 

 

Dále jsme vystavovali 12. února 2022 mobilárium v Hodoníně (Sál Evropa, zajišťoval Roman Ponča 
a Daniel Pitoňák, 65 návětěvníků), 16. až 17. září 2022 mobilárium, Marsmeloun (10 m), Heliosféra 
(10 m), Terralóna (5,5 m) Lunalón (4 m) ve Slavkově u Brna (zajišťoval Daniel Pitoňák a Roman Ponča, 
3 000 návštěvníků). 

 

Projekt Věda a technika jede, avšak v jiné organizační podobě, hodláme v menší míře re-
alizovat také v roce 2023. 

ZA JEDNIČKU Z MATIKY NEBO FYZIKY VSTUP ZDARMA 

Matematika je vědní obor, který nás provází po celý život – ať chceme, nebo ne. Není jen 
o složitých výpočtech a komplikovaných vzorcích, ale také o způsobu myšlení. Právem je 
tedy královnou všech věd. Fyzika je pak vědou, která má k matematice nejblíže a která 
se bez ní jednoduše neobejde. Proto vždy, kdy se na základních a středních školách roz-
dává vysvědčení, organizujeme několik dní trvající akci Za jedničku z matiky nebo fyziky 
vstup zdarma. Samozřejmě, že uznáváme slovní hodnocení. Konkrétně to v roce 2022 
bylo od 4. do 6. února 2022 (rozdalo se 584 voucherů) a od 30. června do 9. července 
2022 (využilo 290 dětí). Faktem je, že se tradičně setkáváme s rozporuplnými reakcemi, 
přesto od této motivace nadaných dětí neustoupíme. 
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SPECIALIZOVANÉ SKUPINY 
Kromě standardních pořadů pro individuální i organizované návštěvníky připravují pra-
covníci Hvězdárny a planetária Brno řadu akcí cílených na specifické skupiny návštěv-
níků. Některé byly v naší vlastní režii, jiné ve spolupráci s dalšími partnery (např. Akade-
mie věd České republiky, CzechInvest, Česká astronomická společnost, JCMM, JIC, Masa-
rykova univerzita, VIDA! science centrum). Až na naprosté výjimky přitom návštěvníci 
těchto akcí ve statistických přehledech nefigurují. Výčet však dokumentuje šíři záběru 
aktivit naší organizace. 

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE 2022 

Astronomická expedice je letní tábor pro vybraných šest desítek studentů středních 
a vysokých škol, s nestandardním programem uzpůsobeným na večerní pozorování ves-
míru. Je to akce s tradicí 64 let, kterou organizují dvě pobočky České astronomické spo-
lečnosti (Amatérská prohlídka oblohy a Sekce proměnných hvězd a exoplanet). Tento 
rok proběhla od 22. července do 5. srpna 2022 na okraji vsi Sítiny, která se nachází ne-
daleko Chocně. 

Hvězdárna a planetárium Brno se podílí na výpomoci s organizací v průběhu roku, ale 
také v rámci konání akce zaměstnanci příležitostně přednáší coby zvaní přednášející. Na-
příklad o historii expedice a jejím vztahu k brněnské hvězdárně vyprávěl Jiří Dušek. Roman 
Ponča již čtyři roky vede dvanáctičlennou skupinu zaměřenou na tvorbu a zpracování as-
trofotografie.   

BIOMANIA STUDENT SCIENTIFIC MEETING 2022 

Konference Biomania Student Scientific Meeting 2022, zaměřená na biotechnologie, bio-
inženýrství a biomedicínu, proběhla v prostorách Hvězdárny a planetária Brno na Kraví 
hoře ve dnech 28. a 29. dubna 2022. Akce se účastnilo přes 150 účastníků z 11 zemí, 
hlavními vystupujícími byli prof. Bayer, dr. Jiménez, dr. Saraiva a prof. Adameyko. Akci 
organizovali zaměstnanci Ústavu experimentální biologie (zejména z Oddělení genetiky 
a molekulární biologie a z Oddělení mikrobiologie). Za Hvězdárnu a planetárium Brno 
organizačně zajišťoval Josef Forman, Marko Mesarč a Matej Borovička. 

BRNO NAVŠTÍVÍ RENOMOVANÝ KOSMOLOG 

V neděli 20. listopadu 2022 se na Hvězdárně a planetáriu Brno uskutečnila speciální kos-
mologická přednáška, kterou vedl Bharat Ratra, zasloužilý profesor fyziky na Kansaské 
státní univerzitě. Během veřejného vystoupení (předneseného v anglickém jazyce) s ná-
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zvem The accelerating expanding universe: Dark matter, dark energy, and Einsten’s cos-
mological constant profesor Ratra vysvětlil, jak nás astronomická data postupně pře-
svědčila o tom, že se vesmír od velkého třesku nejen rozpíná, ale v současné době se 
jeho rozpínání zrychluje. Organizačně zajišťoval Josef Forman, celkem dorazilo 159 po-
sluchačů. 

BRNĚNSKÁ POBOČKA ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 

Česká astronomická společnost je občanské sdružení odborných a vědeckých pracov-
níků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Dbá 
o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatér-
skými astronomy. Hvězdárna a planetárium Brno je kolektivním členem České astrono-
mické společnosti. Dění v tomto směru organizačně zajišťovali Jiří Dušek a Zuzana 
Kuljovská. V roce 2022 se uskutečnily tyto akce brněnské pobočky: 

29. března 2022 – přednáška S těžkými ionty ve sluneční koroně je to fakt těžké, prof. M. Druckmüller  

19. dubna 2022 – pořad v planetáriu Vesmírné oázy 3D 

1. května 2022 – Prvomájový koncert v planetáriu, Komorní dechová harmonie Brno 

16. května 2022 – přednáška Je ČR kosmickou velmocí nebo alespoň podvelmocí? J. Dušek  

31. května 2022 – přednáška Do Chile za zatměním Slunce, J. Dobrý  

22. června 2022 – koncert v planetáriu, Komorní dechová harmonie Brno 

22. srpna 2022, Garden party Brněnské pobočky ČAS  

12. října 2022, pořad v planetáriu Voyager 3D  

23. října 2022, koncert v planetáriu Komorní dechová harmonie Brno 

29. listopadu 2022, přednáška Relativistický vesmír a kvantový mikrosvět, P. Kurfürst  

14. prosince 2022, pořad v planetáriu Polární záře 2D  

Aktuální základna brněnské pobočky čítá 41 kmenových a 8 hostujících členů. 

COMIC-CON JUNIOR 2022 

Svět splněných snů pro fanoušky zejména sci-fi a fantasy se rozrůstá. Kromě nadupa-
ného Comic-Conu Prague věnovaného videohrám a stolním hrám, filmům a seriálům, 
anime a komiksu, knihám a obrazům, kostýmům se v sobotu 22. října a v neděli 23. října 
2022 v premiéře uskutečnil na brněnském výstavišti Comic-Con Junior. Hvězdárnu a pla-
netárium Brno reprezentoval kostým kosmonauta a dva malé nafukovací modely Země 
a Měsíce. Organizačně zajišťovala Lucie Fojtová. 



 |73 
 
CPB MEETING 2022 & CENA ERNSTA MACHA 

Setkání expertů na černé díry, formování hvězd v galaktických jádrech, jejich dynamiku 
a fyziku proběhlo na Hvězdárně a planetáriu Brno od 1. do 3. června 2022. Třídenní 
workshop pod zkratkou CPB meeting 2022, na kterém odborníci diskutovali o novinkách 
ve vývoji přístrojového vybavení, včetně infračerveného teleskopu Jamese Webba a nové 
rentgenové sondy IXPE s polarimetrem, organizovala Skupina astrofyziky vysokých ener-
gií Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 
ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky a Univerzitou 
v Kolíně nad Rýnem.  

Vystoupilo na dvě desítky přednášejících. Za zmínku stojí například příspěvek Rainera 
Schödla z Granady, který v roce 2002 poprvé určil eliptickou dráhu hvězdy S2, která 
obíhá kolem supermasivní černé díry jednou za 16 let. Významným hostem byla rovněž 
polská astrofyzička Bozena Czerny, expertka na aktivní galaktická jádra a letošní drži-
telka ceny Lodewijk Woltjer Lecture Prize Evropské astronomické společnosti. 

Součástí akce bylo předání čestné medaile Ernsta Macha z rukou předsedkyně Akade-
mie věd České republiky profesorky Evy Zažímalové, kterou uděluje Akademie věd České 
republiky za vynikající výsledky vědecké práce v oboru fyziky, profesorovi Andreasovi Ec-
kartovi z univerzity v Kolíně za celoživotní přínos fyzikálním vědám. 

Andreas Eckart působil v týmu Reinharda Genzla na Max Planck Institutu v Garchingu, 
kde pracoval na detekci rychlých S hvězd v těsné blízkosti supermasivní černé díry v cen-
tru naší Galaxie, známé také jako Sgr A*, což je označení kompaktního proměnného rá-
diového zdroje detekovaného v této oblasti v centru Galaxie. Za tato měření byla týmu 
Reinharda Genzla udělena Nobelova cena za fyziku za rok 2020, o kterou se podělil s An-
dreou Ghez a Rogerem Penrosem. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajiš-
ťovali Marko Mesarč a Zuzana Kuljovská. V rámci akce vzniklo video Hvězdárenská šalina 
jede s Andreasem Eckartem (autor Pavel Karas, Tomáš Tichý). 

DEMONSTRÁTORSKÁ SEKCE 

Demonstrátorská (nebo také hvězdárenská) sekce zodpovídá za komentované prohlídky 
skutečné noční oblohy pro běžné návštěvníky, a to zejména za pomoci hvězdářských da-
lekohledů. Pozorování probíhá, až na výjimky, vždy od středy do soboty po západu 
Slunce v pozorovatelně, která je osazena dvěma dalekohledy (čočkového a zrcadlového 
typu). Návštěvníci se tak mohou zorientovat na noční obloze pomocí jasných hvězd a da-
lekohledy prohlédnout objekty vzdáleného vesmíru. Za nepříznivých pozorovacích pod-
mínek demonstrátoři využívají malé planetárium, tedy sál se stále funkčním historickým 
optomechanickým planetáriem ZKP-1.  

Kolektiv demonstrátorů je aktuálně složen z šesti členů, kteří absolvovali zkoušku z as-
tronomických znalostí před odbornou komisí, skládající se z teoretické i praktické části. 
Demonstrátoři se také pravidelně každý měsíc schází na organizačních schůzích s jejich 
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vedoucím Romanem Pončou, kde mimo dramaturgie pozorování také rozebírají ojedi-
nělé astronomické úkazy, na jejichž výjimečném pozorování pro veřejnost také vypomá-
hají. 

Členové demonstrátorské sekce v roce 2022 byli: 

Petr Čech 

Zbyněk Češka 

Ivo Křikava 

Jan Máchal 

Milan Janíček  

Mirek Dočekal 

DNY PARTNERSKÝCH MĚST 

V polovině května 2022 se do Brna sjeli zástupci 22 vědeckých a kulturních institucí z de-
seti zahraničních měst / osmi různých států. V rámci tematických workshopů společně 
řešili kvalitu výuky na vysokých školách, trendy v oblasti chytrých technologií pro munici-
pality a také způsoby popularizace vědy. Brněnská hvězdárna byla garantem jednoho 
z workshopů na téma Jak nadchnout děti pro STEM obory.  

Celkem deset účastníků včetně partnerského VIDA! science centra se během 3 dnů vzá-
jemně seznámilo se způsoby práce v každé instituci, včetně interaktivních ukázek. Jeden 
z večerů byl věnovaný společnému neformálnímu setkání všech účastníků v prostorách 
planetária. S ohledem na ohlas akce, která slouží ke vzájemné inspiraci a navazování 
užší spolupráce partnerských měst, se s největší pravděpodobností můžeme příští rok 
těšit na druhý ročník. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovala Lucie 
Fojtová. 

FESTIVAL PROTOTYP – BIOSPHERE + INITI 

Brněnský kulturní festival Prototyp, který v rámci výstav, přednášek a workshopů vzdě-
lává a prezentuje vědu i umění široké veřejnosti, vznikl v roce 2014 jako komunitní stu-
dentská aktivita s velkými cíli. Vždy šlo primárně o umělecký festival, na který se postu-
pem času začal nabalovat další, více či méně technologický obsah. 

Oproti minulým rokům jsme se akce zúčastnili jen okrajově. Poskytli jsme náš model 
5,5m Slunce a digitárium pro představení Biosphere + INITI. To kombinuje hudbu na al-
bech Biosphere Patashnik, Cirque a Substrata od norského skladatele Geira Jenssena 
alias Biosphere a projekce z dílny INITI. Komplexní zážitek, který pohltil 303 návštěvníků 
svojí atmosférou, jsme nabídli 30. a 31. října, resp. 1. listopadu 2022. Za Hvězdárnu 
a planetárium Brno organizačně zajišťoval Matej Borovička. 
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ICRI 2022 

V Brně se ve dnech 19. až 21. října 2022 uskutečnila Mezinárodní konference výzkum-
ných infrastruktur (ICRI 2022), jejímiž stěžejními tématy byly mobilizace výzkumných in-
frastruktur v reakci na pandemii covid-19 a role výzkumných infrastruktur v ekonomické 
obnově a posilování připravenosti světové populace reagovat na budoucí krizové scé-
náře a krizové události. 

ICRI 2022 neměla v úmyslu být „brnocentrická“, jejím smyslem je posílit image české 
vědy ve světě obecně. Skutečnost, že jde o jednu z hrstky akcí, které se během českého 
předsednictví v Radě EU uskutečnily mimo hlavní město, ji však činí o to výjimečnější. 
Kromě odborných sekcí, které tvořily obvyklou část programu, nabídla doprovodný pro-
gram nejen pro delegáty, ale právě pro brněnskou veřejnost. Hvězdárna a planetárium 
Brno poskytla své prostory pro dvě společenské akce a také nabídla veřejnosti možnost 
potkat se ve čtvrtek 20. října 2022 se dvěma výjimečnými odborníky, kteří doslova hýbou 
vesmírem. Nebo alespoň znalostmi o něm. 

Xavier Barcons je odborník na rentgenovou astronomii a kvasary, ale hlavně již pět let generální ředi-
tel Evropské jižní observatoře (ESO). Ta, jako nejrozsáhlejší vědecký projekt Evropské unie mimo ev-
ropský kontinent, provozuje největší astronomické přístroje na světě. Jaké mimořádné vědecké ob-
jevy se povedly systémům Very Large Telescope a ALMA? Jak daleko dospěla stavba ambiciózního 
dalekohledu E-ELT, jehož zrcadlo je dvakrát větší než brněnské digitárium a bude ukryto v kopuli 
o výšce 75 metrů? A jak se na tom všem podílejí čeští vědci a technici? 

Nicolaus Hanowski je vedoucí oddělení dálkového průzkumu Země Evropské kosmické agentury. 
Proč je pro nás důležité monitorovat Zemi z vesmíru? Co všechno jsme dnes o ní schopni za pomoci 
nejmodernějších technologií zjistit? A mají investice do kosmického průmyslu svůj význam? 

 

International Conference on Research Infrastructures zavítala do Brna při příležitosti 
českého předsednictví v Radě EU, pod organizační záštitou Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, Masarykovy univerzity a Středoevropského technologického insti-
tutu v Brně. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajištovala Lucie Fojtová. Na 
veřejnou přednášku dorazilo 189 návštěvníků. 

JAMES WEBB SPACE TELESCOPE: PRVNÍ SNÍMEK! 

Hvězdárna a planetárium Brno připravila na 12. července 2022 on-line komentování prv-
ních vědeckých záběrů z James Webb Space Telescope. Jiří Dušek z Hvězdárny a plane-
tária Brno, Dušan Majer ze serveru Kosmonautix.cz a Norbert Werner z Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity pod technickým vedením Michala Oklešťka tak bez jaké-
koli přípravy komentovali dosud nejhlubší pohled do vzdáleného vesmíru zprostředko-
vaný gravitační čočkou, portrét místa, kde se rodí nové hvězdy, zajímavé informace 
o jedné exoplanetě a srážející se galaxii. 
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Podle oficiálních informací Evropské kosmické agentury byla brněnská hvězdárna jedi-
ným místem v České republice, které k této naprosto jedinečné události přichystalo spe-
ciální program. Vysílání zhlédlo na Facebooku Hvězdárny a planetária Brno 4 052 diváků, 
na YouTube 28 102 diváků. 

KONFERENCE GREGOR JOHANN MENDEL – (NEJEN) METEOROLOG 

Odborná konference se 18. a 19. července 2022 zaměřila na výjimečného přírodovědce 
Gregora Johanna Mendela z jiného než genetického úhlu pohledu. Diskutována byla ne-
jen jeho odborná a publikační činnost v oboru meteorologie a astronomie, ale také jeho 
schopnost využít tyto poznatky v dalších oborech, zvláště v zemědělství. Hlavními tema-
tickými okruhy byly: 

Meteorologie 

Astronomie 

Bioklimatologie 

Extrémy počasí 

Městské klima 

Změna klimatu 

 

Jiří Dušek na konferenci prezentoval právě astronomické aktivity tohoto výjimečného gé-
nia. V prostorách Hvězdárny a planetária Brno pak proběhl pondělní společenský večer 
a celý úterní odborný program. Organizovala brněnská pobočka Českého hydrometeo-
rologického ústavu, ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Mendelovým mu-
zeem Masarykovy univerzity, Augustiniánským opatstvím na Starém Brně, Českou biokli-
matologickou společností, Slovenskou bioklimatologickou společností, Českou technolo-
gickou platformou pro zemědělství, SunDrive Communications a Hvězdárnou a plane-
táriem Brno. Organizačně zajišťovali Matej Borovička a Daniel Pitoňák, celkem 30 účast-
níků. 

KONOPÍ A VĚDA 

V úterý 24. května 2022 se v prostorách Hvězdárny a planetária Brno konala konference 
Konopí a věda, pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Vlastimila Vaj-
dáka a za podpory ředitelky Mezinárodního centra klinického výzkum FNUSA prof. Ireny 
Rektorové. 

Hlavní náplní byly komplexní informace o výzkumu, pěstování, legislativě či využití v me-
dicínské praxi. Významní zahraniční i čeští odborníci představili výsledky své práce, za 
všechny jmenujme například prof. Mechoulama z Izraele, který dnes patří doslova k le-
gendám tohoto oboru, a to nejen díky objevu molekuly THC (tetrahydrokanabinolu). Na 
konferenci vystoupila např. profesorka Šulcová, čerstvá držitelka Ceny města Brna, dále 
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odborníci z Itálie, Irska či Německa. Konference byla určena také pro studenty a peda-
gogy vysokých škol, letošní ročník připomenul také to, že i Gregor Johann Mendel s ko-
nopím pracoval. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovali Matej Boro-
vička, Daniel Pitoňák a Roman Ponča, celkem dorazilo 160 smokerů. 

KURT NA FURT 

Hvězdárna a planetárium Brno se dlouhodobě věnuje propagaci významného brněn-
ského rodáka Kurta Gödela. V předvečer dne jeho úmrtí 14. ledna 2022 jsme původně 
chtěli uvést divadelní hru Ein Strudel und Nekonečno, to se ale na poslední chvíli pro co-
vidovou pozitivitu v souboru odložilo. Ve stejný čas na stejném místě proto vystoupili 
členové Společnosti Kurta Gödela, které doprovodil Orchestr Gustava Soldána a písničky 
z doby, kdy Kurt v Brně proháněl káču. Přímo v digitáriu bylo 47 gödelistů, v přenosu na 
YouTube Hvězdárny a planetária Brno pak 2 800 dalších. Zajišťoval Jiří Dušek, Jiří Kokmo-
tos, Michal Okleštěk a Matej Borovička. 

Podpořili jsme také akci Společnosti Kurta Gödela a Katedry filozofe Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, jíž byla komentovaná procházka městem Brnem neboli Kurt Gö-
del a Brno. Sraz byl v den Kurtových narozenin, tedy 28. dubna 2022, na ulici Opletalova, 
šlo se pěšky přes Špilberk a ulici Pekařskou. Zakončení bylo v restauraci U (Einsteina) Al-
berta.  

Stejně tak jsme v roce 2022 udržovali stránky www.kurtgodelbrno.cz. Organizačně za 
Hvězdárnu a planetárium Brno zajišťoval Jiří Dušek. 

LIGHT POLLUTION 2022 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo jako jednu ze svých priorit pro české předsed-
nictví světelné znečištění. Tedy nadměrné nebo zbytečné umělé osvětlení, které má ne-
gativní dopad na člověka i živočichy. Mezinárodní pozornost měl k tématu přitáhnout 
workshop Light pollution 2022, který se konal ve středu 26. října 2022 na Hvězdárně 
a planetáriu Brno. Odborníci z celé Evropy tu představili zkušenosti z jednotlivých zemí 
s omezováním zbytečného svícení a hledali společný postup, jak tento druh znečištění 
omezit. Vedle evropských států se akce zúčastnili zástupci Evropské komise, Meziná-
rodní asociace pro oblasti Tmavé oblohy (International Dark-Sky Association) nebo Ev-
ropské agentury pro životní prostředí. Zajištěn byl i on-line přenost (682 zhlédnutí).  

České předsednictví pro workshop připravilo dokument „Light pollution reduction mea-
sures in Europe“ – Přístupy ke snižování světelného znečištění v Evropě, který jako první 
mapuje opatření na snížení světelného znečištění v jednotlivých evropských zemích. 

Na workshopu se setkali zástupci 19 členských států EU a Evropské komise a vyzvali 
k podpoře společného postupu na úrovni EU a sousedících států. Společně vyhlásili 
tzv. Brněnskou výzvu „Brno Appeal to reduce light pollution in Europe“, která vybízí 
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k podpoře společného postupu na úrovni EU a sousedících států. Výzvu Česká republika 
představila Evropské komisi a také na prosincovém zasedání Rady pro životní prostředí. 

 

My, účastníci mezinárodního workshopu Světelné znečištění 2022, konaného 26. 10. 2022 v Brně, 
v České republice, 

Uznávajíce vědecké poznání o vlivech světla v noci na živé organismy, jako je rušení spánku, potlačení 
hormonální sekrece, změny v migračním, reprodukčním, stravovacím, predačním a jiných typech 
chování, narušení vegetačních období, a dalších, 

vyjadřujíce obavy nad satelitními daty, která ukazují, že světelné znečištění vzrostlo celosvětově za 
25 let nejméně o 49 % do roku 2017 a v Evropě je již sotva možno nalézt oblasti s opravdovou noční 
tmou, 

zdůrazňujíce potřebu ochraňovat noční prostředí, a tedy předcházet a snižovat světelné znečištění 
a jeho vlivy na biodiverzitu a ekosystémy, lidské zdraví a kvalitu života, a astronomii, 

připomínajíce mnoho mezinárodně uznávaných dokumentů, podporujících ochranu nočního pro-
středí, například, ale nejen: Declaration on the Reduction of Adverse Environmental Impacts on As-
tronomy, přijatou na setkání IAU/ICSU/UNESCO (1992), dále IAC/UNESCO/UNWTO/IAU/UNEP-
CMS/Ramsar International Declaration in Defence of the Night Sky and the Right to Starlight, přijatou 
na Konferenci Starlight (2007), dále UN CMS Resolution 13.5 on Light Pollution Guidelines for Wildlife, 
dále UNEP/EUROBATS Resolution 8.6 Bats and Light Pollution, a Dark and Quiet Skies for Science and 
Society, 

poznamenávajíce, že výměna světelných zdrojů za LED zdroje, ačkoli mohou být energeticky účin-
nější než mnohé nahrazované světelné zdroje, může kvůli jejich spektrálnímu složení vést k vyšším 
hladinám osvětlenosti a vyššímu množství vyzářeného modrého světla, 

s vědomím, že nedávný výzkum klade otázky, zda empirický základ pro nastavení hladin osvětlenosti 
v normách pro venkovní osvětlení bere dostatečně v úvahu vlivy na životní prostředí, jelikož nedosta-
tečně podložené normy mohou vést k přesvětlenému prostředí, 

zdůrazňujíce, že důsledky přesvětlování nebo nadbytečného osvětlování, vyjádřené v emisích oxidu 
uhličitého a nákladech na vyplýtvanou energii, neustále rostou, a to i v situaci současného nedo-
statku paliv a stoupajících cen elektřiny, 

akcentujíce, že světlo nezná hranice a jediný zdroj světla může snadno ovlivnit široké území, což odů-
vodňuje nutnost koordinovaného jednání napříč státy, 

uznávajíce neexistenci mezinárodně uznávaných metrik a indikátorů pro kvantifikaci světelného zne-
čištění, 

1. Připomínáme veřejným činitelům na všech úrovních, že ačkoli účinky umělého světla v noci jsou 
rozsáhlé a komplexní, možnosti jejich prevence jsou mnohdy jednoduché. Třemi zlatými pravi-
dly pro správné svícení jsou: 

• osvětlovat pouze tam a tehdy, kdy je to nezbytné pro veřejné potřeby nebo pracovní 
úkony, používat clony, pokud je potřeba pro zamezení přesahu světla do nežádoucích 
prostor; 

• nesměrovat světlo do horního poloprostoru nebo k citlivým biotopům, včetně vodních 
ploch; 

• regulovat časování, intenzitu, spektrální distribuci a náhradní teplotu chromatičnosti 
světelných zdrojů v závislosti na potřebách a přírodních podmínkách; 

2. Vyzýváme členské státy Evropské Unie a Evropskou Komisi, aby uznaly světelné znečištění jako 
zdroj obav a dalšího tlaku na životní prostředí a lidské zdraví, a aby zvážily, jak nejlépe na tuto 
problematiku zareagovat na evropské nebo národní úrovni, včetně následujících možností: 
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• zahrnout světlené znečištění do evropských politik a legislativy na ochranu životního 
prostředí, jako je Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, Směrnice 
o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin s návazně budovanou soustavou Natura 2000, či 
nadcházející Nařízení o obnově přírody, včetně jejich implementačních dokumentů, 
a prozkoumání možnosti využití institutu tmavých oblastí a koridorů; 

• použít dostupné nástroje pro vyhodnocení účinků umělého osvětlení v povolovacích 
procesech, jako je například stavební povolení, územní rozhodnutí, EIA, hodnocení Na-
tura 2000 a městské plánovací procesy; 

• přezkoumat dostupné normy pro osvětlování a v případě potřeby zahájit tvorbu no-
rem nových na národní i mezinárodní úrovni, a zaručit, že normy jsou založeny na dů-
kazech a zohledňují v současnosti dostupný solidní výzkum minimálních požadavků 
dopravní bezpečnosti a pracovních úkonů; 

• prozkoumat technologie pro kontrolu světelného znečištění, jako je stmívání, pohy-
bová čidla či omezení emisí modrého světla, a poskytnout dotační podporu projektům 
rekonstrukce nebo instalace nového veřejného osvětlení; 

• přezkoumat kritéria Zelených veřejných zakázek pro veřejné osvětlení a dopravní sig-
nalizaci, co se týče zajištění udržitelnosti venkovního osvětlení a úpravy požadavků na 
jas, osvětlenost a světelnou účinnost, návrhu standardizovaných indikátorů a metrik, 
a podporovat jejich užívání v projektech osvětlovacích soustav; 

• přezkoumat kritéria ekodesignu pro světelné zdroje a posoudit nepřiznivé účinky 
světla na biodiverzitu; 

• podporovat výzkum účinků světelného znečištění na biodiverzitu, ekosystémové 
služby a lidské zdraví, jako i interdisciplinární projekty silniční, pěší a pracovní bezpeč-
nosti, ekosystémových dopadů osvětlených oblastí, a pilotních projektů nejméně škod-
livého osvětlení, obzvláště v citlivých územích; 

• vyvinout společné indikátory a monitorovací postupy pro světelné znečištění, které 
zahrnou relevantní parametry pro posouzení účinků na životní prostředí a lidské 
zdraví skrze výzkum; a ustanovit koordinovaný monitoring světelného znečištění na 
evropské úrovni a v případě potřeby na národní úrovni, například zahrnutím světel-
ného znečištění do monitorovacího plánu Akčního plánu pro nulové znečištění nebo 
Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030; 

• podporovat osvětu relevantních veřejných činitelů, ostatních stakeholderů a veřejnosti 
ohledně kolektivních nebo individuálních činností, kterými mohou přispět k prevenci 
světelného znečištění, dokud nebudou přijata systémová opatření; 

3. Připomínáme důležitost použití principu energetické účinnosti na prvním místě a principu ne-
způsobovat újmu při jakémkoli legislativním, investičním nebo plánovacím rozhodnutí; 

4. Uznáváme potřebu koherence politik regulujících biodiverzitu, klima a energetiku, a jejich sou-
ladu s omezením světelného znečištění; 

5. Připomínáme, že evropský přístup k řešení problematiky se může opřít o již existující vědo-
mostní základnu v některých evropských zemích, stejně jako o různé programy podpory vý-
zkumu a projektů, jako je LIFE nebo Interreg; 

6. Zdůrazňujeme, že jelikož světelné znečištění je již zmíněno v seznamu znečišťujících látek, které 
vzbuzují rostoucí obavy v Akčním plánu pro nulové znečištění, je nezbytné navázat schématem 
systematického, stálého a důkladného monitoringu jeho účinků na biodiverzitu, ekosystémové 
služby a lidské zdraví; první Zpráva o monitorování a výhledu v oblasti nulového znečištění, 
která by měla být publikována v roce 2022, může poskytnout vhled, jaká monitorovací data by 
měla být sbírána. 
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Toto je naše „Brněnská výzva na snížení světelného znečištění v Evropě“, na které jsme se shodli 
v průběhu workshopu. 

 

Experti se shodli, že světelné znečištění musí Evropa uznat jako jeden ze zdrojů znečiš-
tění životního prostředí, ale také zahrnout do právních předpisů a určit cíle pro jeho sní-
žení. Pro omezení tohoto druhu znečištění se dají využívat stávající povolovací procesy, 
nicméně je potřeba přehodnotit existující světelné normy. Podpořit je potřeba také vý-
zkum dopadů světelného znečištění a stanovit společné indikátory a způsob monito-
ringu. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovali Lucie Fojtová, Daniel Pi-
toňák a Marko Mesarč. 

ODBORNÉ AKTIVITY – PROJEKT EXOCLOCK 

V roce 2022 probíhaly odborné aktivity Hvězdárny a planetária Brno v externí „univer-
zitní“ kopuli. Jak už název napovídá, kromě pracovníků Hvězdárny a planetária Brno vyu-
žívají toto pracoviště také pedagogové a studenti Masarykovy univerzity. Předmětem je-
jich zájmu byla zejména fotometrická měření tzv. proměnných hvězd, k čemuž využívali 
Newtonův dalekohled se zrcadlovým objektivem o průměru 62 cm a ohniskové vzdále-
nosti 278 cm s velkoformátovou CCD kamerou G4-16000 (od české firmy Moravské pří-
stroje), již doplňují fotometrické filtry s optickým korektorem. Tento přístroj je největším 
a současně i nejlépe vybaveným dalekohledem v areálu brněnské hvězdárny. Jelikož na 
počátku roku 2022 dobíhala rozsáhlá rekonstrukce a modernizace univerzitní kopule za-
počatá v roce předcházejícím, mohly se odborné aktivity naplno rozběhnout až v jarních 
měsících. Za Hvězdárnu a planetárium Brno koordinoval Jan Píšala. 

Například Marko Mesarč se v rámci diplomové práce zaměřil na potvrzování exoplane-
tárních kandidátů v minulosti identifikovaných observatoří TESS. Pozorování probíhá po-
mocí fotometrických i spektroskopických metod, první z nich naším dalekohledem. 
V rámci tohoto výzkumu se stal součástí projektu ExoClock, který proměřuje efemeridy 
(tj. časy průchodů) už potvrzených exoplanet pro budoucí kosmickou výpravu ARIEL (At-
mospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) věnovanému výzkumu 
vzdálených atmosfér. Výsledky se pravidelně publikují v prestižním časopisu Astrophys-
ics Journal, kde bude v roce 2023 poprvé zmíněna i Hvězdárna a planetárium Brno. 

PICOBALLOON CHALLENGE 2022 

Čtvrtý ročník soutěže picoBalloon Challenge se odehrál v červenci 2022. Z původně při-
hlášených 16 týmů se na startovací čáru dostavilo pouhých 9 a kvůli občasným poryvům 
větru se bohužel úspěšně povedlo vzlétnout jenom 8 z nich. Jednu sondu si velice tvrdo-
hlavě přivlastnil nedaleký strom. 
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Lehké sondy letící pověšené na metrovém héliovém balónku se ozývaly pravidelným pí-
páním na různých rádiových frekvencích. Nešlo ovšem jenom o pouhé pípání „STÁLE 
ŽIJU“ v morseovce, nýbrž o souhrn údajů z palubních senzorů, včetně přesné polohy 
a výšky. 

Start proběhl v sobotu 2. července 2022 ze střechy Hvězdárny a planetária Brno. 
I přesto, že soutěž trvala poměrně krátce, bylo zajímavé sledovat různé trajektorie sond, 
které byly od sebe vypuštěny jen s malým časovým rozdílem. Samozřejmě jsme se i le-
tos potýkali s rušičkami GPS a bouřkami. Zeměkouli se bohužel nikomu obletět nepo-
vedlo. Sonda výherního týmu vydržela vysílat 6 dní a doletěla až k Moskvě. Poslední při-
hlášení nejúspěšnějších sond: 

Tým   poslední kontakt (UTC)  celková doba letu 

BASA    8. července 2022 10:16  6 d 0 h 59 m 

Project Picoballoon  7. července 2022 5:04   4 d 19 h 19 m 

HinataProbe  6. července 2022 23:51   4 d 14 h 49 m 

Gde sonda?  6. července 2022 5:49  3 d 20 h 57 m 

SP9UOB   4. července 2022 15:20   2 d 6 h 47 m 

 

Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťoval Ondrej Kamenský. 

PROJEKT MENDEL 2022 

Gregor Johann Mendel byl nejen pěstitel hrášku a zakladatel genetiky, ale také vynikající 
přírodovědec, který se věnoval mimo jiné i astronomii. Abychom i tyto poněkud opomí-
jené aktivity připomněli, zapojila se do oslav jeho 200. narozenin také Hvězdárna a pla-
netárium Brno. 

Magazín MENDEL, který připravoval autorský tým pod vedením Veroniky Slámové Hrdé, 
je plný zajímavostí, rozhovorů, příběhů dvě stě let starých i dnešních a je k dostání 
zdarma v kavárnách, na univerzitách, úřadech i informačních centrech. V roce 2022 vy-
šlo druhé (náklad 10 000 kusů) a třetí číslo (8 000 kusů), spolu s jednou anglickou mutací 
(8 000 kusů), vše v produkci Hvězdárny a planetária Brno. 

Reportáž Hynka Adámka v červencovém čísle National Geographic Česko, jejíž vznik 
jsme podpořili, byla vyhlášena za nejlepší neanglickou reportáž a v upravené podobě vy-
jde i v mateřské, tj. americké edici. Magazín MENDEL se pak dostal do finále soutěže 
Zlatý středník. 

Součástí narozeninových oslav byla výstava komiksu od výtvarníků Venduly Chalánkové 
a Jána Obyšovského, který zachycuje příběh významného vědce od narození až do jeho 
smrti. Od 4. do 14. března 2022 byla výstava umístěna před budovou Českého rozhlasu 
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Brno, poté před Hvězdárnou a planetáriem Brno. Dále putovala do Národního zeměděl-
ského muzea v Praze, Muzea Novojičínska a Vlastivědného muzea v Olomouci.  

Oba autoři se také podíleli na animovaném filmu Gregor Mendel a tajemství hrášku 
(2 470 zhlédnutí), který měl premiéru na světové výstavě EXPO začátkem března 2022 
v anglickém jazyce a 12. března 2022 v českém jazyce. Odvysílala jej i Česká televize 
Déčko, byl přihlášen na několik filmových přehlídek. Jedinečné grafiky se také v podobě 
publikace Ze života Gregora Johanna Mendela dostaly počátkem září 2022 ke všem br-
něnským prvňáčkům. 

O Mendelovi jsme si povídali s výjimečnými hosty v sobotu 12. března 2022: nejdříve 
mezi 10. a 12. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Brno, odpoledne od 14 hodin pak 
také v brněnském digitáriu a v prostředí sociálních sítí (2 200 zhlédnutí).  

Další exteriérová výstava vznikla ve spolupráci Hvězdárny a planetária Brno a National 
Geographic Česko za přispění mnoha brněnských institucí i jednotlivců. Není „tradičním“ 
shrnutím základních znalostí o životě Gregora Mendela s doplněním o dostupné arte-
fakty, hlavním tématem jsou výsledky vědeckého projektu Výzkum tělesných ostatků 
a genetické informace opata Gregora Johanna Mendela společně s ukázkou směru dal-
šího vědeckého bádání. K prohlédnutí byla od 13. do 24. června 2022 na Malinovského 
náměstí v Brně, od 30. června 2022 pak ve Valdštejnských zahradách Senátu Parlamentu 
České republiky (za účasti předsedy Miloše Vystrčila). Autorem výstavy je Hynek Adá-
mek, grafickou úpravu navrhl Tomáš Starosta. 

Těmito akcemi se úsilí o propagaci výjimečného génia ze strany Hvězdárny a planetária 
Brno završilo a v dalších rocích se mu budeme věnovat jen minimálně. 

VINAŘSTVÍ ROKU 2021 

Šampionem dvanáctého ročníku soutěže VINOZOOM Vinařství roku 2021 bylo vyhlášeno 
vinařství REISTEN z Pavlova v samém srdci Pálavy, které zároveň zvítězilo v kategorii 
středních vinařství s roční produkcí do 250 000 litrů. V kategorii malé vinařství do 
50 000 l/rok uspělo vinařství Salabka a v kategorii velké vinařství nad 250 000 l/rok ko-
misi stejně jako v loňském roce nejvíce zaujalo vinařství LAHOFER. Prestižní oborovou 
soutěž pořádá každoročně Svaz vinařů České republiky, poprvé však z Hvězdárny a pla-
netária Brno v přímém přenosu moderovaném Markem Ebenem. Stalo se tak 27. ledna 
2022, za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťoval především Roman Ponča. 

ZACHRAŇTE STŘEDOEVROPSKÝ ČAS 

I když Evropská unie už o zrušení střídání času před několika roky rozhodla, stále nedo-
šlo k dohodě jednotlivých států, jaký jednotný čas používat. Astronomům je to jedno, po-
užívají světový čas UT, případně středoevropský čas SEČ, na letní čas kromě občanského 
života nepřechází. Fyziologové však připomínají, proč u letního času nemáme zůstávat 
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a na podzim si na stálo přetočit ručičky na středoevropský, tedy přírodní čas. Více argu-
mentů se nabízí třeba na https://www.stredoevropskycas.cz/. Tyto stránky vytvořili 
a v provozu udržují pracovníci Hvězdárny a planetária Brno. 
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PROJEKT FESTIVAL PLANET 
Ozdobou léta 2022 byl model toho nejdůležitějšího tělesa v celém vesmíru. Lunalón, 
Terralónu a Marsmeloun totiž doplnil model Slunce nazvaný Heliosféra. Na Kraví horu 
se na něj bylo možné přijít podívat od pondělí 11. července do neděle 17. července 2022, 
resp. od čtvrtka 4. srpna do čtvrtka 11. srpna 2022. 

Nápad se zrodil už na počátku roku 2019, kdy jsme na Hvězdárně a planetáriu Brno dis-
kutovali možnosti, jakým způsobem připomeneme 50. výročí přistání člověka na po-
vrchu našeho kosmického souseda. Kromě představení v planetáriu se zrodila myšlenka 
na zřízení unikátního fotomísta s velkým modelem našeho Měsíce. Neslibovali jsme si 
od toho nic víc než pár fotografií od náhodných kolemjdoucích. 

Vlastně to ani nebyla nijak originální myšlenka. Vždyť takový nafukovací model jsme 
mohli koupit od některého z asijských výrobců, jakkoli pohled na jejich reklamní fotogra-
fie naznačoval, že se nebude jednat o příliš kvalitní a současně realistickou podívanou. 
Naštěstí nás tehdy Jan Machát a Michal Okleštěk, kteří se sami označují jako architekti 
světla pod jménem VISUALOVE, přesvědčili, že v Brně existuje firma, která si na něco ta-
kového troufne v mnohem lepší kvalitě. Jedná se o společnost Kubíček, mezinárodně 
známou především výrobou horkovzdušných balónů. 

Naším záměrem bylo vytvořit fotorealistický, řemeslně špičkově provedený model Mě-
síce o průměru 10 metrů, který bude vypadat pěkně jak ve dne, tak za nočního osvětlení. 
Jeho velikost byla zvolena jako největší možná – kvůli technickým i praktickým omeze-
ním. Ostatně i tiskový podklad měl neuvěřitelné rozlišení 100 000 x 40 000 pixelů, 
a i když jsme měli k dispozici velmi podrobné fotografické mapy, bylo nezbytné je pixel 
po pixelu zkontrolovat a ručně na nich odstranit kazy, chyby soutisku a další artefakty.  

V pátek 19. července 2019 jsme osvětlený Lunalón (jméno vyšlo z označení „lunární ba-
lon“) poprvé ukázali brněnské veřejnosti. Dorazily stovky přihlížejících. Druhý den, tedy 
v sobotu 20. července 2019, jich byly již tisíce. A v neděli, kdy jsme model vystavili napo-
sledy, následoval kolaps dopravy v ulicích kolem hvězdárny… 

Umělý Měsíc o průměru 10 metrů přitahoval pozornost jak návštěvníků, tak médií. Bylo 
zřejmé, že se nám podařilo vytvořit něco unikátního: vizuálně zajímavý model vesmír-
ného tělesa, který umocnil naše představy o podobě popularizace astronomie. Tedy, že 
veřejnost nepoučujeme, ale inspirujeme k zájmu o vědu. Není proto divu, že v následují-
cím roce vznikl model planety Země (Terralóna), následovaný v roce 2021 modelem 
Marsu (Marsmeloun) a v roce 2022 modelem Slunce.  

HELIOSFÉRA 

Heliosféra vznikla díky observatoři Solar Dynamics Observatory, která se pohybuje ko-
lem naší planety ve výšce 36 tisíc kilometrů na tzv. geosynchronní dráze. Vybavena je 
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především čtveřicí dalekohledů, díky nimž pořizuje 24 hodin denně záběry Slunce na 
mnoha vlnových délkách – od měkkého rentgenového záření až po viditelné světlo. 
Všechny snímky byly zpracovány matematickou metodou, navrženou brněnským mate-
matikem, profesorem Miloslavem Druckmüllerem, výsledným autorem je Pavel Karas. 

Unikátní textura je ale především výsledkem aplikované matematiky, trpělivosti a také 
umu. K jejímu sestavení totiž bylo nezbytné získat z archivu NASA a následně složit cel-
kem 84 750 surových snímků, pořízených na sklonku roku 2014, o celkovém objemu 
2,6 TB. Stejné místo na hard disku by zabralo asi 750 celovečerních filmů. Není tedy 
divu, že textura vznikala zhruba dva a půl měsíce. 

PROSLUNĚNÉ LÉTO 

Právě se čtvrtým výtvorem jsme v létě 2022 zřejmě překročili pověstný „rubikon“ – nikdy 
v historii na žádnou naši akci nedorazilo tolik návštěvníků! Samozřejmě jejich počet se 
špatně odhaduje. Naším sálem digitária ale za 15 dní prošlo 15 tisíc platících diváků, 
kdyby na každého připadali tři až čtyři neplatící v parku, pak hravě dosáhneme čísla 
70 tisíc.  

Záběry osvětlených modelů opět zaplavily sociální sítě, jejich věhlas přesáhl hranice 
města Brna a vlastně i České republiky. Ostatně reportáž o dění na Kraví hoře vydala 
prestižní tisková agentura Reuters.  

Každodenní program – červenec 2022 

14:00 – 23:30 Heliosféra (v parku) 

14:00 – 23:30 nanostruktura a Sluneční soustava (před hvězdárnou) 

14:00 – 23:30 výstava Jeho jasnost Slunce (v parku) 

14:00 Se zvířátky o vesmíru / Kouzelný útes / Kouzelný glóbus (digitárium) 

16:00 Se zvířátky o vesmíru / Kouzelný útes / Kouzelný glóbus (digitárium) 

18:00 Vesmír 3D / Hvězdný cirkus 3D / Vesmírné oázy 3D (digitárium) 

20:00 Sluneční superbouře (digitárium) 

20:00 přednáška u Heliosféry (Jiří Dušek) 

21:30 letní kino s vesmírnou duší (před hvězdárnou) 

 

Každodenní program – srpen 2022 

14:00 – 23:30 Lunalón, Terralóna, Marsmeloun a Heliosféra (v parku) 

14:00 – 23:30 nanostruktura a Sluneční soustava (před hvězdárno)u 

14:00 – 23:30 výstava Jeho jasnost Slunce (v parku) 

14:00 Se zvířátky o vesmíru / Kouzelný útes / Kouzelný glóbus (digitárium) 

16:00 Se zvířátky o vesmíru / Kouzelný útes / Kouzelný glóbus (digitárium) 

18:00 Vesmír 3D / Hvězdný cirkus 3D / Vesmírné oázy 3D (digitárium) 
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20:00 Sluneční superbouře (digitárium) 

20:00 přednáška u Heliosféry (Jiří Dušek nebo Tomáš Přibyl) 

21:00 letní kino s vesmírnou duší (před hvězdárnou) 

 

Naše strategie je během sedmi dní v červenci ukázat nový model, dalších sedm dní 
v srpnu pak předvést všechny, které máme k dispozici. Využíváme k tomu unikátní dis-
pozici veřejného parku, který má podobu amfiteátru se svažitým hledištěm a velkou plo-
chou pod ním.  

Každý z obřích modelů potřebuje nepřetržitý dozor nejméně dvou pracovníků, navíc 
musí být k dispozici meteorologická služba (déšť nevadí, nebezpečný je vítr), ostraha, 
úklid odpadků, moderátor, zvuková i světelná režie a samozřejmě pracovníci zajišťující 
provoz Hvězdárny a planetária Brno. Byli jsme také ve spojení s Dopravním podnikem 
města Brna, který k nám zajišťoval dopravu v kratších intervalech a nad rámec jízdních 
řádů, a Městskou policií Brno, aby pomohla organizovat dopravu v přilehlých ulicích.  

Reportáže v lokálních rozhlasových stanicích, průběžné informování na www stránkách 
Hvězdárny a planetária Brno, stejně jako na sociálních sítích, byly samozřejmostí. Vše 
jsme pečlivě dokumentovali fotograficky i v podobě nejrůznějších videí. Nemalý význam 
měla propagace Hvězdárny a planetária Brno – vznikaly totiž tisíce selfie, které vzápětí 
zaplavily sociální sítě… nápaditost fotografů byla podivuhodná, ostatně tyto snímky se 
staly součástí prezentace města Brna i mnohých tiskových agentur, kde vyhrály nejednu 
cenu. 

Od počátku je ale základem důraz na krásu – schválně naši akci nedoprovází žádné pro-
dejní stánky ani jiné atrakce. V parku pouze zní ambientní autorská hudba (v roce 2022 
v souvislosti s modelem Slunce inspirovaná rádiovými ruchy skutečného Slunce), výji-
mečně přerušovaná krátkým výkladem o vystavovaných modelech. Cílem není nic jiného 
než vytvořit až surrealistické zátiší sestavené z obřích „vesmírných“ koulí, z pohledu na 
něj si lidé odnášejí příjemný pocit a možnou inspiraci k zájmu o astronomii. 

V průběhu času se na dalších místech, někdy ve spolupráci s námi, jindy nikoli, objevily 
podobné, více či méně zdařilé modely stejných těles Sluneční soustavy. Expozice, které 
organizuje Hvězdárna a planetárium Brno, ale nejsou jen o oněch obřích modelech. Do-
provází je speciální pořady v digitálním planetáriu, volně přístupné kino pod otevřeným 
nebem, kde promítáme vědecko-fantastické filmy, komentované prohlídky a také nej-
různější videokomentáře.  

 

Program letního kina 

11. července 2022, Planeta opic (1968) 

12. července 2022, Star Wars Story (2016) 

13. července 2022, Propast (1989) 

14. července 2022, Strážci Galaxie Vol. 2 (2017) 
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15. července 2022, Hvězdná brána (1994) 

16. července 2022, Spider-Man: Bez domova (2021) 

17. července 2022, Matrix Reloaded (2003) 

 

4. srpna 2022, Krotitelé duchů (1984) 

5. srpna 2022, Star Wars: Síla se probouzí (2015) 

6. srpna 2022, Duna (2021) 

7. srpna 2022, Blade Runner 2049 (2017) 

8. srpna 2022, Spaceballs (1987) 

9. srpna 2022, Železný obr (1999) 

10. srpna 2022, Godzilla (2014) 

11. srpna 2022, Tiché místo: Část II (2020) 

12. srpna 2022, Pán prstenů: Společenstvo Prstenu (2001) 

 

Červencové projekce navštívilo celkem 2 100 lidí, srpnové 2 700. Zajišťoval Josef Forman. 

 

Mimořádné akce 

11. července 2022, Kosmonautické aktuality Dušana Majera 

12. července 2022, James Webb Space Telescope: první snímek 

13. července 2022, sraz majitelů světelných mečů 

 

5. srpna 2022, Svoláváme sraz všech světlušek i světloplachů! 

6. srpna 2022, Náš vesmír počátkem 21. století – autogramiáda Pavla Gabzdyla a Jiřího Duška 

REALIZAČNÍ TÝM 

Hlavním organizátorem celého projektu byla Hvězdárna a planetárium Brno, která spo-
lupracovala s řadou dalších institucí: VISUALOVE, Sportovně-rekreační areál Kraví hora, 
SNIP&Co., Dopravní podnik města Brna, Městská policie Brno, městská část Brno-střed, 
Magistrát města Brna, Hitrádio City či Deník. Součást projektu Jihomoravský kraj fandí 
vědě. 
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PROJEKT FESTIVAL VĚDY 
Festival vědy s Jihomoravským krajem se odehrál od pátku 9. září do neděle 11. září 
2022 – vždy od 9 do 18 hodin v areálu brněnského výstaviště, pavilonu A2. Na pět desí-
tek vědecko-technických institucí, populárně-vzdělávacích organizací, akademických ús-
tavů, vysokých škol i soukromých společností si pro všechny návštěvníky – malé i velké, 
odborníky i laiky, nejmladší i nejstarší – připravily interaktivní ukázky toho, čemu se 
právě teď věnují, nebo co už dokázaly. Každý tak na vlastní kůži mohl zažít, že věda není 
jen suchá teorie, ale velmi často praktická, užitečná a zábavná věc. 

Vždyť to, že neumíráme na banální nemoci, že cestujeme z jednoho kontinentu na 
druhý, že téměř prorůstáme počítači, máme k dispozici světlo ve dne i v noci, máme co 
jíst a pít, žijeme dvakrát déle než naši předci… to všechno je výsledkem usilovné práce 
mnoha a mnoha generací zvídavých lidí, vědců všeho druhu. 

Na Festivalu vědy se neprezentovali jen „tradiční“ vědci – chemici, matematici nebo geo-
logové, poprvé své přístroje ukázaly také firmy vyrábějící elektronové mikroskopy, jak se 
předpovídá počasí zase vysvětlili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu 
a záplavu fyzikálních a chemických pokusů předvedl Smokeman. 

 

Koho a co u nás taky uvidíte? 

Nahlédněte za oponu distribuce elektrické energie od elektrárny do zásuvky, seznamte se s kolabo-
rativním robotem, prozkoumejte fungování pohonu skydivingového centra nebo zkuste uniknout 
z kosmické lodě ve virtuální realitě. To vše na stanovišti ABB! 

Cílem týmu Archeologického ústavu AV ČR v Brně je seznámit širokou veřejnost s archeologickými 
výzkumy v prostoru vodních děl Mohelno a Dalešice, které přispívají k poznání života lidských společ-
ností během posledního chladného výkyvu doby ledové. A nejen v této době – další získané nálezy 
posouvají naše poznání i v jiných pravěkých obdobích. Výzkum lokality Mohelno – Plevovce dosud 
odhalil pozůstatky osady z doby před 23 tisíci lety, kdy kontinentální ledovec pokrýval severní polo-
vinu dnešního Polska. Z obydlí se dochovaly pouze podlahy dlážděné kameny, na nichž se nacházely 
kamenné nástroje, barviva, zbytky lovené zvěře a uhlíky po spáleném dřevu. Nálezy kamenných ná-
strojů dokládají na jedné straně vysokou mobilitu tehdejších populací (suroviny z jižního Polska, vý-
chodního Slovenska či od dnešního Balatonu), ale na druhé straně i dobrou adaptaci na lokální 
zdroje (křišťál, křemen, křemičité zvětraliny hadce). Kromě lokality Mohelno – Plevovce bude věno-
vána pozornost i průzkumům dalších lokalit na březích nádrží, které jsou postiženy výraznou vodní 
erozí. Díky těmto průzkumům se podařilo identifikovat několik nových poloh dokládajících zde osíd-
lení také z období pozdního paleolitu a mezolitu. V doprovodném stánku budou k prohlédnutí 
ukázky originálů archeologických nálezů, návštěvník si bude moci rovněž prohlédnout vybrané publi-
kace ARÚB. Lokalita Mohelno – Plevovce bude také prezentována krátkým dokumentem. Návštěvníci 
si budou moci vymodelovat z hlíny zvířecí plastiky, vyzkoušet si malbu uhlíky a barevnými pigmenty 
na různé materiály nebo postavit si model lidského obydlí z doby ledové. Prezentace bude doplněna 
ukázkami různých paleolitických nástrojů a výrobních technologií. 

Víte, co je pH? Jak se měří? Jakou má hodnotu v různých nápojích? A kde všude jej můžeme měřit 
a kde nám pomáhá? Myslíte, že ho potřebují vědci ke svému výzkumu? Přijďte se podívat do expozice 
s názvem pH kolem nás na stánek Bioskopu – vědecké výukové centrum MUNI, vyzkoušet si mož-
nosti stanovení hodnot pH a dozvědět se více zajímavostí! 
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V roce 2014 byl Biskupskému gymnáziu Brno zapůjčen firmou Thermo Fisher Scientific stolní elektro-
nový mikroskop Phenom. Rádi bychom veřejnost seznámili s činností kroužku elektronové mikrosko-
pie na naší škole a nabídli možnost vyzkoušet si práci na elektronovém mikroskopu. 

Brněnské výzkumné centrum CEITEC ve svých kampusech ukrývá ty nejmoderněji vybavené labora-
toře, ve kterých se výzkumníci z celého světa zabývají živými i neživými vědami. Na Festivalu vědy si 
budete na stánku, který poznáte podle typické zelené barvy, vyzkoušet hned několik zábavných akti-
vit. Víte, jak počítal hrášky Gregor Johann Mendel, jehož 200. výročí si letos připomínáme? Chcete si 
umět vyrobit sliz? Vyfotit se na památku v našem vědeckém koutku nebo vyrobit památeční odzná-
ček? Těšíme se na vás v sobotu uvnitř pavilonu A1! 

Nováček letošního veletrhu, Český hydrometeorologický ústav, vás naláká na zajímavosti o předpo-
vědi počasí, o podnebí, o tom jak se měří stavy vod nebo o kvalitě ovzduší. Kromě informací na na-
šem stánku najdete také ukázky přístrojů, kterými měříme nebo si budete moct vyzkoušet různé akti-
vity spojené s naší činností. 

Jak vypadají obrázky světa kolem nás z nízkonapěťových elektronových mikroskopů? Proč musí být 
v elektronovém mikroskopu vakuum? A jak se daří brněnským mikroskopům v Hollywoodu? Přijďte 
se kouknout a pohrát si na stánek Delong Instruments, brněnského výrobce nejmenších transmis-
ních elektronových mikroskopů na světě. 

Fakulta strojního inženýrství VUT vysílá na festival studentský tým TU Brno Racing. Studenti každo-
ročně staví nový monopost formule, se kterým v létě jezdí na mezinárodní závody. A patří ke světové 
špičce! Přijďte si vyzkoušet jízdu ve formuli v jejich profesionálním simulátoru, který pomáhá při tré-
nincích řidičů a nácviku jednotlivých tratí. 

JCMM (původně Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) je specializované neziskové zá-
jmové sdružení právnických osob působící v Jihomoravském kraji. Naše služby poskytujeme jak žá-
kům, studentům a jejich rodičům, tak i učitelům a ředitelům škol. Každý den usilovně pracujeme na 
tom, aby jižní Morava byla krajem kvalitního vzdělávání. JCMM vám představí ukázky ze své činnosti, 
která je zaměřena na různé cílové skupiny od ZŠ po VŠ včetně zasvěceného komentáře našich pra-
covníků. Těšíme se na Vás! 

V roce 2017 byl založený FabLab Brno, první otevřená dílna v ČR, kde si každý kutil přišel na své. 
O dva roky později následovala největší pojízdná dílna na světě FabLab Experience, se kterou objíž-
díme školy v Jihomoravském kraji. Nyní jsme se rozhodli šířit digitální řemeslo dál pomocí FabLab 
University. Jsme nadšenci do digitálních technologií, prototypování, komunity, vzdělávání a nebojíme 
se být inovativní. Stavte se v našem kamionu! 

Zajímalo vás někdy jak funguje vaše ruka? A víte, jak funguje a k čemu nám pomáhají ruce robotické? 
Sestrojte si společně s uskupením Make More (mj. organizátory skvělých Maker Fairů) roboruku! 

Medici z organizace IFMSA MUNI budou na festivalu rozšiřovat povědomí o rakovině prsou a varlat 
a také o viru HPV, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Na anatomických modelech se s nimi 
můžete společně naučit samovyšetřovací metody a zároveň se dozvědět o možnostech prevence. 

Na co se můžete těšit na stanovišti Mendelovy univerzity? Třeba na chemické pokusy, fascinující svět 
řas a vesmíru, UV záření i kvantové tečky. Seznámíme tě s výzkumem Gregora Johanna Mendela, 
který letos slaví 200 let od svého narození. A vysvětlíme, proč je důležité, aby naše lesy byly pestré. 

Myslíte si, že nerosty jsou jen na ozdobu? Omyl! Minerály i horniny používáte každý den. Nevěříte? 
Přijďte se podívat, jak záludné může být rozeznávání jednoho nerostu od druhého a proč studujeme 
jejich vlastnosti. Dozvíte se, proč je vyhledávání nerostů a těžba kamene životně důležitá a že se bez 
ní neobejdeme. A trochu té krásy samozřejmě také přivezeme. Na setkání se těší pracovníci Minera-
logicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea. Do této expozice můžete také přijít 
pochopit podstatu Mendelových dihybridních křížení a jeho pokusné rostliny, vyzkoušet si opylování 
hrachu, otestovat svoje čichové buňky a osahat si lidskou a rostlinnou DNA. To vše najdete u Centra 
Medelianum. Vědecký program doplní Dětské muzeum o zkoušku obratnosti na dráze DNA a záro-
veň představí ochutnávku připravovaných programů pro rodiny s dětmi a školní skupiny v nových 
expozicích Paláce šlechtičen „Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“ a „Loutkářské umění“. 
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Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna s sebou opět přiveze měřící vůz kvality ovzduší, 
1 tunu CO2. Dále malé i větší návštěvníky zaměstná svojí interaktivní tabulí s ekologickou tématikou. 
Kdo by už případně v pátek nenašel volné místo v divadle vědy, nemusí zoufat – u stánku OŽP MMB 
bude v pátek zasahovat Smokeman se svou show a řekne vše o kouři a topení. 

GMO(?/!) Seznamte se se světem geneticky upravených organismů. Žijeme ve století, kdy řešení pro-
blémů lidstva může být genetická úprava organismů. Představují pro nás takové organismy riziko? 
Proč vůbec vznikají a k čemu nám jsou? Na stánku Mendelova muzea Masarykovy univerzity se 
dozvíte nejen to, ale seznámíte se také s Mendelem – včelařem: jedním z velkých Mendelových ko-
níčků bylo včelaření. Čím dál víc je poukazováno na důležitost včel v přírodě. A nás zajímá, jak takové 
včelaření vypadá, a co tak dobrého včely přírodě přináší. 

Na stánku Mendelovy univerzity se můžeš těšit na chemické pokusy, fascinující svět řas a vesmíru, 
UV záření i kvantové tečky. Seznámíme tě s výzkumem Gregora Johanna Mendela, který letos slaví 
200 let od svého narození. A vysvětlíme, proč je důležité, aby naše lesy byly pestré. 

Zajímá vás, jestli máte svaly jako Pepek námořník? Přijďte poměřit sílu svého stisku ruky ke stánku 
RECETOX MUNI. A nezůstaneme jen u toho. Změříme vás od hlavy až k patě. Podrobně prozkou-
máme klenbu vaší nohy a změříme složení těla přístrojem Inbody. Malí badatelé si u nás poskládají 
svoji vlastní molekulu a dospělí se dozví, zda se svět s plasty a mikroplasty skutečně řítí do záhy. Po-
pulační studie CELSPAC působící pod centrem RECETOX na Festivalu vědy oslaví svých 30 let. A tři-
cítka si pořádnou oslavu zaslouží! V sobotu 10.9. v prostorách Rotundy pokřtíme knihu Příběh jedné 
generace o třicetiletém úsilí brněnských vědců a tisíců jihomoravských rodin. Přijďte se potkat a užít 
si dobrou hudbu v podání Ondřeje Havelky a Melody Makers nebo brněnského písničkáře Pavla 
Čadka.   

Chcete si stoupnout na stupačku popelářského auta, vlézt si do jeho kabiny a podívat se, jak vidí svět 
jeho řidič? Nebo si zkusit jízdu v popelnici a zazávodit si v SAKO formuli vyrobené z popelnice? Uká-
žeme vám zbrusu novou elektro kukačku, která je unikát v České republice. Pro nejmenší popeláře 
máme připravené herní městečko a skákací hrad. Přijďte se k nám podívat, u nás se nudit nebudete! 
Vaše SAKO Brno. 

Technika míří z Lužánek, přijďte si vyrobit elektrickou hračku nebo něco ze dřeva a vyzkoušet si re-
álné nářadí. Do své expozice vás zve Středisko volného času Lužánky. 

Myslíte si, že se na střední škole nedá dělat věda? Ale naopak! Na stánku chemické průmyslovky 
(Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, p. o.) se budete moct seznámit jak s chemic-
kými divy, tak samotnými studenty a studentkami, kteří je připravují. Vše od chamaleonských barviv, 
přes vůně a smrady rozličného charakteru až po výstavku většiny stabilních prvků. Že se nedá kreslit 
elektrickým proudem? Ale dá. A umíme i nefalšovanou levitaci. A pokud je levitace málo, tak vám 
ukážeme, jak odletět do vesmíru improvizovanou raketou. Své si u nás najdou všichni od nejmenších 
po ty, co jsou pro chemii už zapálení. My totiž HOŘÍME PRO CHEMII a těšíme se na vaši návštěvu na 
Festivalu vědy. 

Technické muzeum v Brně nám představí objevy známé i neznámé: o vynálezcích a jejich objevech, 
o tom, jaký jejich vynálezy měly vliv na rozvoj civilizace s malým překročením za hranice naší planety. 

Promo a eko auto, které vám doveze kousek designu z Brna. Černé zvenku, pestré zevnitř. Prostě 
colorful inside. TO JE BRNO ROADSHOW je propagace města prostřednictvím roadshow elektro auto-
mobilu, který funguje jako pozornost přitahující mobilní infocentrum a nabízí speciální edici suvenýrů 
k rozdávání. Přijďte se na něj podívat na stanoviště TIC Brno! 

Univerzita obrany představí na svém stánku ukázky pedagogických a vědeckých projektů, a to for-
mou nejenom naučnou, ale především zábavnou. Návštěvníci se mohou těšit na simulátory proti-
vzdušné obrany. Jedná se o několik simulačních prostředí od různých firem, které jsou využívány pro 
komplexní taktickou i konstruktivní simulaci zejména jednotek pozemní protivzdušné obrany, přispí-
vající k efektivnímu a účelnému plánování bojové činnosti. Dále také ukázku bezpilotního prostředku 
Target dron, který je používaný jako cvičný terč a pro výcvik obsluh systémů protivzdušné obrany, 
zejména v zachytávání a sledování cílů. Dále nabídneme ukázku studentských dronů, nebo například 
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trénink kognitivních funkcí mozku – návštěvníci si prověří a zdokonalí své schopnosti v oblasti logic-
kého myšlení, vizuálně-prostorové orientace, koncentrace, slovní zásoby a stimulace paměti. Ná-
vštěvníci našeho stánku také budou mít možnost na místě nechat změřit hladinu stresu. Připravenu 
máme také ukázku vojenské robotiky nebo interaktivní herní prvky v podobě stavby DaVinciho 
mostu nebo XXL pexesa. 

Horniny jsou, a byly i v minulosti, nesmírně cenným přírodním zdrojem nezbytným pro rozvoj lidstva. 
V pravěku byl kámen surovinou, z níž prastaří lidé zhotovovali mnoho nástrojů, pro jejichž výrobu 
dnes používáme jiné materiály – od seker po pilky a nože. Přijď se k našemu stánku podívat na sku-
tečné pravěké artefakty! Budeš si moci zkusit jednotlivé předměty rozlišit a poznáš, k čemu sloužily! 
A Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MUNI si připravil ještě jednu aktivitu: od srážkové 
vody po vodu v naší studni, voda na planetě Zemi prochází neustálým koloběhem a na své cestě pod 
i nad zemských povrchem se mění. Tyto změny se odráží například ve vlastnosti, kterou označujeme 
jako pH. Na našem stánku se naučíš něco nového o přírodě, zkusíš si změřit pH v dešťové vodě, mi-
nerální vodě, ale i v octu nebo Coca Cole a vyzkoušíš si zábavný kvíz. 

Společně s Ústavem matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MUNI prozkoumáme matema-
tické tajemství bublifuku a různých mýdlových bublin, což nás přivede až k jízdě na čtvercových ko-
lech. Odtud už je jen kousek k matematické vizi cestování pro budoucí generace, díky níž se z Brna 
do Prahy dostaneme za necelých 6 minut. 

Přijďte si vypustit vodní raketu, podívat se dalekohledem na sluneční skvrny, protuberance či erupce, 
otestovat své znalosti o astronomii a fyzice nebo se zeptat na cokoliv o vesmíru. Těší se na vás stu-
denti a zaměstnanci Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MUNI! 

Ústav fyziky materiálů AV ČR ukáže napětí, které dává věci do pohybu, umí změnit strukturu materi-
álu nebo dokáže zbořit most. Nově si s námi také můžete zahrát únikovou hru: na exkurzi v Ústavu 
fyziky materiálů jste se zahleděli na zajímavý přístroj a zabouchly se za vámi dveře. Abyste se z labo-
ratoře vědce, který si rád hraje, dostali ven, musíte použít všechen svůj důvtip, dovednosti i touhu 
spolupracovat. Pozor, na únikovou hru je třeba registrace! 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity představí hned několik kateder: katedra chemie vám 
ukáže, že chemie umí být zábavná! Že se skrývá v našem běžném životě a všude kolem nás. Pomocí 
chemických pokusů pro ty nejmenší, ale i pro velké zvídavce a objevitele, se sami přesvědčíte. Zave-
deme Vás do tajů chemických experimentů plných barev, světel, dýmů a ohňů. Pokud máte biologii 
rádi stejně jako lidé z Katedry biologie, určitě vám nedá spát spousta nezodpovězených otázek. Např. 
jak fungují mimikry u hmyzu, mají hadi opravdu slizkou kůži, nebo čím syčí švábi? Máte rádi zvířata, 
ale zároveň Vás některá děsí? Najděte odpovědi na otázky ze světa zvířat a překonejte sami sebe. 
S biologií se setkáváte i při vaření. Poznáte rostliny využitelné v kuchyni jen podle vůně? A čím vlastně 
„voní“? Jak celá rostlina vypadá a kde roste? Z čeho je skořice, hřebíček či muškátový oříšek? Anebo 
Vám vrtá hlavou, proč nevypadáme jako opice, když jsme primáti? Jak jsme k dnešní podobě přišli? 
To všechno se u nás dozvíte. 

Kromě toho, že tým TU Brno Racing z Vysokého učení technického v Brně navrhuje, konstruuje, tes-
tuje a závodí s vlastními monoposty v celosvětové soutěži Formula Student, tyhle vozidla je taktéž 
potřeba pilotovat! A kvůli tomu si studenti zkonstruovali profesionální jezdecký simulátor, který jim 
pomůže při trénincích řidičů a nácviku jednotlivých tratí. A vy si ho můžete na Festivalu vyzkoušet! 

Pojďte si vyrobit stroj na náhodu z lega, namalovat vlastní mušličku nebo zjistit, jak rostou kytičky 
pomocí matematiky, kterou používá i příroda kolem nás. Stroj na náhodu objevil pan Francis Galton, 
celulární automat pro kresbu vzorů pan Stephen Wolfram a kytičky, ty rostou podle úhloměru a pana 
Leonarda Pisánského neboli Fibonacciho. Když budete chtít, povíme vám víc a mnohem víc ukážeme 
i na projekci na stánku Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MUNI. 

V průběhu tří festivalových dnů Vám naši vědečtí kolegové představí tři oddělení Ústavu přístrojové 
techniky AV ČR. Páteční program pro Vás připravili kolegové z oddělení Koherenční optiky na téma 
„Vzduch v pohybu“ a co si vyzkoušíte? Kolem nás se hýbe neustále velké množství vzduchu, aniž by-
chom si to uvědomovali. Kdo přijde v pátek, může díky schlierové zobrazovací metodě pozorovat nej-
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nepatrnější proudy způsobené například výdechem nebo zahřátou žárovkou, a nejen to! Sobotní zá-
bavní i poučný den si pro Vás připravili kolegové z vědecké skupiny Kryogeniky a Supravodivosti. Če-
kají Vás nevšední zážitky, pokusy a ukázky na téma „Základy kryogeniky aneb pokusy, při kterých 
mrazí!“ A o čem to vlastně bude? Přijďte se k nám toto léto příjemně osvěžit, zábavně, poučně a 
s chladnou hlavou! 

A na co se můžete těšit v neděli? Protože víme, jak moc děti milují experimenty, budeme si hrát. Malý 
návštěvník se na chvíli promění ve vědce a zábavnou formou si osvojí základy chemie či fyziky. Obě 
témata se pokusíme přiblížit každému, kdo má zájem dozvědět se více o běžném světě kolem nás. 
Více podrobností k připravenému programu najdete na: www.isibrno.cz/cs. 

Přijďte si vypustit vodní raketu, podívat se dalekohledem na sluneční skvrny, protuberance či erupce, 
otestovat své znalosti o astronomii a fyzice nebo se zeptat na cokoliv o vesmíru. Těší se na vás stu-
denti a zaměstnanci Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky! 

Co má společného věda a hra? Posvítíme si na pravděpodobnost v hazardních hrách, otestujeme 
krátkodobou paměť, vyzkoušíme kolo štěstí, postavíme si prolézačku bez použití jediného hřebíku. 
Přijďte si vyzkoušet dominový efekt, vyrobit vlastní setrvačník nebo roztočit žonglovací talíř. To vše na 
stanovišti VIDA! 

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. pro letošní rok představí téma AKVAKULTURA ANEB 
CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU. Na pěti stanovištích se zájemci dozví, co znamená, když se nesmíme 
kvůli sinicím koupat, co jsou mikroplasty a jak ovlivňují život ryb. Podle šupin si určí stáří ryb, sami 
pod mikroskopem odhalí nebezpečné parazity a pomocí termokamery si změří svou povrchovou tep-
lotu. 

Jaké to je být opravdovým traktoristou? Přijďte navštívit stánek ZETOR Gallery a vyzkoušejte si to na 
vlastní kůži! Čeká na vás nejnovější model značky ZETOR, do kterého si můžete nasednout, podívat 
se, co je pod kapotou a vše v něm podrobně prozkoumat. Pro nejmenší návštěvníky budou připra-
veny šlapací traktůrky se slalomovou dráhou, omalovánky a hravé kvízy se sladkou odměnou. Těšíme 
se na vás!  

Matematický kroužek ZŠ Novolíšeňská si pro vás připravil ukázku toho, jakým způsobem společně ve 
volném čase objevujeme krásy matematiky. Můžete si s námi zahrát matematické hry, potrápit si 
hlavu nad hlavolamy nebo zajímavými úkoly. Připraveny pro Vás máme i optické klamy a hrátky se 
zrcadly a optikou. Kroužek robotiky si pro Vás připravil ukázky toho, na čem během školního roku 
pracovali, a tak Vás čeká několik zajímavých stanovišť. Například jízda přes překážky, auto na dálkové 
ovládání, parkovací asistenta jízda po čáře s vysokozdvižným vozíkem, adaptivní tempomat, microbit 
a ještě něco navíc. 

 

Připraveno bylo několik workshopů, Divadlo vědy plné zábavných experimentů nebo 
atraktivní modely vesmírných těles. Na Festivalu vědy také proběhlo setkání účastníků 
podivuhodné studie CELSPAC, která už 30 let sleduje faktory působící na naše zdraví 
a život. V 90. letech minulého století se do ní zapojilo na 7 500 rodin z Brna a ze Znojma, 
které vědcům umožnily podrobné poznání celé dětské generace. Dnes na ni navazuje 
nejen převyšetření původních účastníků, ale také studie další generace dětí. Třicetiletou 
cestu, kterou dnes realizuje výzkumné centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masa-
rykovy univerzity, mapuje kniha (C)ELSPAC: 30 let na cestě – Příběh jedné generace, 
která byla na Festivalu vědy slavnostně pokřtěna v sobotu 10. září 2022. 
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DIVADLO VĚDY 

Po tři festivalové dny bylo možné navštívit rozmanitá představení Divadla vědy, probíha-
jící na hlavním pódiu. Páteční dopoledne bylo vyhrazeno především pro školy, které se 
mohly kvůli omezené kapacitě hlediště dopředu registrovat. 

 

pátek 9. září 2022 

9:00 VIDA! science centrum 

9:45 SPŠ chemická 

10:30 Ústav matematiky 

11:15 Fakulta chemická VUT 

12:00 VIDA! science centrum   

12:45 SPŠ chemická 

    

Páteční odpoledne a celý víkend byl určený pro veřejnost: 

 

  pátek   sobota   neděle 

9:00 -   -   - 

10:00 -   Fakulta chemická VUT SPŠ chemická 

11:00 -   Ústav matematiky  VIDA! science centrum 

12:00 -   SPŠ chemická  Ústav matematiky 

13:00 -   VIDA! science centrum -   

14:00 VIDA! science centrum Fakulta chemická VUT VIDA! science centrum 

15:00 Fakulta chemická VUT Ústav matematiky  Fakulta chemická VUT 

16:00 Ústav matematiky  VIDA! science centrum Ústav matematiky 

17:00 SPŠ chemická  SPŠ chemická  Fakulta chemická VUT 

 

LEGO – hračka pro malé i velké 

Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakuly Masarykovy univerzity 

LEGO – hračka pro malé i velké, která může nabídnout velké množství zábavy na několik dnů či 
týdnů. Ovšem k tomu nemusíte skládat mapu světa s 11 tisícovkami dílků. Na několik let se můžete 
zabavit i s pouhými 6 kostičkami velikosti 2×4. Proč? Nejenom to se dozvíte na našem představení, 
které kromě Lega nabídne i několik (nepochybně dechberoucích) matematických kouzel a vysvětlení, 
proč žádný ortodoxní matematik nechodí do McDonaldu. 
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BEZ HRANIC 

VIDA! science centrum 

Baví vás tipovat, jak něco dopadne? Přemýšlet, co se stane když? Ovlivňovat, jak budou pokusy vypa-
dat? Pak si určitě užijete tuhle show plnou vědeckých paradoxů, chemických reakcí i fyzikálních záko-
nitostí. 

 

Střední průmyslová škola chemická 

Věda, to nejsou jen vědci a vědkyně v laboratořích a u počítačů. Jak vznikají mraky na obloze? Proč 
některé ohně nemůžeme hasit vodou a některé ani hasicím přístrojem? Jaké taje a nástrahy jsou 
skryty v pomerančové kůře? A jak funguje střelný prach a ohňostroje? (Nebojte, výstaviště zůstane 
celé!). To všechno se dozvíte na vlastní oči, uši i nos na představení brněnské Střední průmyslové 
školy chemické. A že je věda extrémně složitá? Ale kdeže, sami uvidíte, že věda není věda! 

 

Fakulta chemická VUT 

Chemici z chemické fakulty VUT v Brně letos na vědeckých prknech, co znamenají svět předvedou 
přesně 20 komentovaných pokusů, neboť je tento ročník Festivalu vědu jubilejní 20. Budeme se vě-
novat pokusům z anorganické, organické, fyzikální i jiné chemie a trošku i fyziky. K vidění budou ba-
revné kejkle, k cítění hezké i nehezké smrady a snad i něco ochutnáme. Samozřejmě nebude chybět 
ani oheň. Představení je vhodné pro malé i velké žáčky i dospěláčky. Předváděné pokusy budou ko-
mentovány tak, aby porozuměl každý, malý i velký. Takže si s tím nelamte hlavu a jednoduše se při-
jďte podívat, budeme se na vás těšit. PS: Začnou-li utíkat experimentátoři z pódia, utíkejte taky!!! 

 

Největší vědecká show v Brně, jejímž hlavním organizátorem je Hvězdárna a planetá-
rium Brno, navazuje na předchozí úspěšné ročníky, pod patronátem statutárního města 
Brna a jako součást projektu Jihomoravský kraj fandí vědě. Akce se setkala s mimořád-
ným úspěchem. V pátek 9. září 2022 ji navštívilo 3 500 lidí, v sobotu 10. září 2022 
3 500 lidí a v neděli 11. září 2022 2 000 lidí.  

REALIZAČNÍ TÝM 

Festivalu vědy se zúčastnily tyto instituce: ABB Group, Akademie věd České republiky, 
Bioskop, Biskupské gymnázium Brno, Czechitas, Český hydrometeorologický ústav, 
DELONG INSTRUMENTS, FabLab Brno, Hasičský záchranný sbor JMK, Hvězdárna a plane-
tárium Brno, JCMM, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lužánky – středisko volného času, 
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Make More, Masarykova univerzita, 
Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská poli-
cie Brno, Moravské zemské muzeum, RECETOX, SAKO Brno, SMOKEMAN, Starez Brno, 
Střední průmyslová škola chemická, Technické muzeum v Brně, TESCAN ORSAY HOL-
DING, Thermo Fisher Scientific Brno, Univerzita obrany, VIDA! science centrum, Vysoké 
učení technické v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Zetor Gallery, ZŠ Novolí-
šeňská Brno. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovala Lucie Fojtová 
spolu s Monikou Čúzyovou a Zuzanou Kuljovskou.  
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PROJEKT FULLDOME FESTIVAL BRNO  
Hvězdárna a planetárium Brno i v roce 2022 organizovala přehlídku Fulldome Festival 
Brno 2022 a následný DigiFest 2022, tedy mezinárodní přehlídku nejlepších filmů, které 
za poslední rok vznikly pro digitální planetária. Pod jednou projekční plochou se potkali 
výrobci planetárií, producenti dokumentárních filmů, a také samotní zaměstnanci, kteří 
pak tyto filmy odváželi do svých organizací. O víkendu 11. a 12. června 2022 proběhla 
přehlídka těch nejzajímavějších pořadů určená veřejnosti, tzv. DigiFest. 

Navzdory turbulentní době se na akci přihlásilo přes 50 filmů, ze kterých bylo vybráno 
36 kusů ze 14 zemí. Promítnout všechny tyto filmy za sebou by zabralo 16 hodin! Jed-
nalo se přitom o produkci za poslední rok a brněnské planetárium bylo místem, kde se 
odehrálo hned několik mezinárodních premiér. Mimoto se nám podařilo ulovit jednu ze 
čtyř cen – mezinárodní porota vybrala v kategorii Nejlepší 3D představení jakožto vítěze 
pořad Oasis in Space 3D (Vesmírné oázy 3D), na němž jsme pracovali v uplynulých dvou 
letech. 

 

Fulldome Festival Brno 2022 v číslech 

150 návštěvníků z 20 zemí: Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Ma-
ďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené státy ame-
rické, Švédsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Velká Británie. 

Z 50 přihlášených filmů vybráno 36 ze 14 zemí světa. 

Filmová data festivalu zabírají na discích digitária 11 TB. 

Celková délka všech promítnutých filmů činí 16 hodin. 

Uděleny byly 4 ceny v podobě křišťálových „věšteckých“ koulí s laserovými nápisy uvnitř. 

 

Na Fulldome Festival Brno 2022 byly uděleny 4 ceny. Nejlepší 2D a 3D film vybrala mezi-
národní porota, kterou tvořil Ben Squires z anglické produkční společnosti NSC Creative, 
Glenn Smith z firmy Sky-Skan vyrábějící digitální planetária a Ovidiu Ignat, ředitel plane-
tária v Baia Mare v Rumunsku.  

Jeden snímek vybrali návštěvníci Fulldome Festivalu Brno 2022, tedy pracovníci plane-
tárií z celého světa. O poslední ceně, spojené s jednoroční licencí pro brněnské digi-
tárium, rozhodl ředitel Hvězdárny a planetária Brno. 

 

Cena poroty 

3-2-1 Liftoff! – producent Krutart 

Festivaloví účastníci mohli každému zhlédnutému filmu udělit 1 až 5 bodů. Na prvních třech místech 
se přitom odehrál souboj do posledního okamžiku, takže se během posledních hodin pořadí několi-
krát změnilo. Vítězem se nakonec stal pořad 3-2-1 Start!, následovaný Dinosaurs – A story of survival 
by Render Area a GranPa & Zoe – Mission: Light by Mediastro Promotion – 3D Emotion. 
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Cena ředitele 

Living Worlds – producent California Academy of Sciences 

 

Nejlepší 3D 

Space Oases – producent Hvězdárna a planetárium Brno 

Space Oases was driven by its excellently created script, narration and very efficiently metered con-
tent despite presumably not having the budget and as extensive content production team enjoyed 
by some other productions. There was no ‘fat’ in this film; every shot and narrated element was very 
well chosen and sequenced; the presented information was chosen expertly. 

 

Nejlepší 2D 

One Sky produced – producent Sebastien Gauthier 360 Productions 

One Sky was a very well produced, modular set of films that bridged astronomy, astrology and vari-
ous indigenous peoples belief systems culminating in a very accessible and at times emotive experi-
ence. This could be potentially divisive and trite territory at times within the scientific community 
within Fulldome, but One Sky was a great example of how to approach these diverse subjects. 

 

Z těchto filmů pracovníci Hvězdárny a planetária Brno s předstihem vybrali ty nejzajíma-
vější, které naprosto výjimečně promítli v původním znění (v angličtině) o víkendu 
11. a 12. června 2022 na přehlídce DigiFest 2022. 

REALIZAČNÍ TÝM 

Za Hvězdárnu a planetárium organizačně zajišťoval především Ondrej Kamenský (ředitel 
festivalu). 
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PROJEKT 
PŘÍRODOVĚDNÉ INTERAKTORIUM 
Hvězdárna a planetárium Brno se dlouhodobě věnuje kultivaci parku Kraví hory. Nejen 
proto, že je na její podobě provozně závislá, ale především proto, že se jedná o zelené 
plíce centra města Brna. Tím nejvýznamnějším a pro budoucnost naší organizace silně 
strategickým projektem je rozšíření veřejného parku dle návrhu architekta Martina Ru-
diše, v koordinaci s městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně.   

V první polovině roku 2022 jsme dokončili stavebně-technický průzkum budov svěře-
ných do užívání a zřizovateli navrhli variantu možného řešení předmětného území. 
V první fázi realizace projektu dojde k odstranění pěti objektů tak, aby byla zachována 
stávající podoba terénu s vodorovnými plochami navzájem oddělenými výrazným sva-
hováním. Stejně tak – až na výjimky – budou zachovány všechny vzrostlé stromy. Nový 
plot pak oddělí prostor ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně (tj. zbylé části 
„areálu VUT“). 

Rada města Brna v září 2022 rozhodnutí o naší žádosti na odstranění staveb odložila na 
neurčito. Při diskuzi se stávajícími nájemci vznikla pracovní skupina, která by měla řešit 
nejen budoucí podobu areálu ve vlastnictví města Brna, ale také části ve vlastnictví Vyso-
kého učení technického v Brně, resp. celé oblasti Kraví hory. Bez ohledu na výsledky – 
například studii strategického rozvoje – je zřejmé, že objekty musí projít nějakým zásad-
ním zásahem. 

Stavebně technický stav je totiž jednoznačný: 

prostředky požární ochrany – přenosné hasicí přístroje (pravidelné kontroly a revize dle sdělení pro-
vozovatele zajištěny); 

osvětlení a další elektrické rozvody – není doložen vyhovující stav; 

únikové cesty – zcela nedostatečné (v případě požáru nelze využít náhradní únikové cesty okny – jsou 
opatřena železnou mříží); 

objekty jsou nevhodné k trvalému užívání z důvodu vyskytujících se azbestocementových materiálů 
(snadno se drolí a uvolňují azbestocementová vlákna do okolního prostředí stavby); 

pro uvedené objekty se nepodařilo dohledat původní stavební dokumentaci, zejména dokumentaci 
požárně-bezpečnostního řešení; 

zřejmě neexistují kolaudační zprávy (nelze tedy jednoznačně stanovit podmínky užívání staveb – uve-
dené objekty zjevně současně platným předpisům a technickým normám nevyhovují). 

REALIZAČNÍ TÝM 

Za Hvězdárnu a planetárium organizačně zajišťoval především Jiří Dušek, Tomáš Hladík, 
Jan Píšala a Jiří Severin. 
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PROJEKT 
PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM 
Přírodovědné stelárium – Sluneční věž se může stát novým symbolem města coby cen-
tra vědy, umění a vzdělávání. Katedrálu na Petrově, jejíž základy sahají do 12. století, 
a Špilberk, jehož základy jsou jenom o století mladší, může doplnit Sluneční věž na Kraví 
hoře. Ba co víc… Sluneční věž nebude pouhou rozhlednou, nýbrž i unikátním výstavním 
prostorem, meteorologickým detektorem a audiovizuálním dílem. Celý projekt se skládá 
ze dvou klíčových částí: 

Sluneční věž 
Sluneční věž je nadčasovým městským prvkem. Do šestipatrového prostoru – rozhledny o předpo-
kládané výšce 17,5 metru – se vestaví vertikální expozice zaměřená na téma Slunce, sluneční energie, 
vztahy Slunce-Země. Pozorovací terasa nabídne unikátní vyhlídku na město Brno (vrch Hády, vysílač 
Kojál, Babí lom, pevnost Špilberk, chrám sv. Petra a Pavla, Pavlovské vrchy a Slavkov u Brna). Stejné 
místo se ve večerních hodinách promění v astronomickou pozorovatelnu s výhledem na jevy odehrá-
vající se nízko nad obzorem. Poloha i výška Sluneční věže je zvolena tak, aby bylo zajištěno soukromí 
v okolní obytné zástavbě. Její součástí bude přiměřené scénické podsvětlení pláště, které bude rea-
govat například na aktuální počasí (teplotu, atmosférický tlak, směr a sílu větru) nebo realizovaný 
program (nerušené pozorování apod.). Vizuální vjem je založen na prolínání prostorové ocelové kon-
strukce, expozice a fóliového pláště.  

 

Suterénní sál 
Sál v suterénu, který bude současně technologickým zázemím pro Sluneční věž, bude přístupný jak 
z budovy Hvězdárny a planetária Brno, tak nezávislým vchodem. Představuje tmavý prostor bez 
oken, ve kterém návštěvníci najdou virtuální hernu s řadou interaktivních exponátů. Zelená střecha 
s trávníkem v úrovni stávajícího terénu – s výjimkou kruhového otvoru věže – byla navržena v celé 
ploše objektu. Trvale zastavěná plocha se tudíž veřejného parku Kraví hory dotkne pouze minimálně. 

 

Realizací projektu Přírodovědné stelárium – Sluneční věž se v roce 2022 zabývala jen 
malá, neformální skupina pracovníků a externích poradců: Jiří Dušek a Jan Píšala 
(Hvězdárna a planetárium Brno) byli autory základní koncepce, Martin Rudiš (Rudiš-Ru-
diš architekti, s.r.o.) stál za prvotním architektonickým návrhem. Projekt Přírodovědné 
stelárium – Sluneční věž není pro budoucnost naší instituce klíčový, a i když se jej ne-
vzdáváme, logicky mají přednost jiné aktivity. 
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PUBLIC RELATIONS A MARKETING 
Úspěch příběhu Hvězdárny a planetária Brno je podmíněn atraktivním programem, 
kompetentními pracovníky a chytrým i efektivním marketingem. Neutápíme se v dlou-
hých diskuzích o hlavním sdělení kampaní, cílových skupinách apod., ale raději konáme. 
Všechny aktivity diskutuje tzv. dramaturgická rada, která je přímo podřízena řediteli or-
ganizace. Projekty a počty uživatelů uvedené v této kapitole jsou přitom pouhým 
výčtem, ve statistických přehledech jinak nefigurují.  

AKREDITACE ERASMUS+ (2021-2027) 

Jako dlouhodobě úspěšní řešitelé projektů programu Erasmus+ jsme na sklonku roku 
2022 využili možnosti podat žádost o akreditaci na celé programové období 2021-2027 
v rámci Klíčové akce 1 (KA1). Akreditace je novým prvkem programu, který umožní žada-
teli stabilní financování projektů na základě dlouhodobého plánu a umožní profesní růst 
a osobní rozvoj našich pracovníků. Akreditace přináší kromě jiného výhody v nastavení 
si vlastní strategie plnění projektu s možností plán modifikovat dle potřeb. 

Žádost jsme podali dne 18. října 2022, schválena byla 20. prosince 2022. Naším cílem je 
udržovat rozvoj klíčové vzdělávací instituce v oboru přírodních věd v rámci České repub-
liky, trvalou mezinárodní spolupráci se zahraničními kolegy, hledání nových standardů 
organizace a rozvíjení profesního růstu. V nejbližších dvou rocích plánujeme mobility 
u našich partnerů v Dánsku, Nizozemsku, Francii, Litvě, Belgii, Itálii a na Slovensku či Ka-
nárských ostrovech.  

Na administraci žádosti jsme na základě dlouhodobé úspěšné spolupráce pracovali se 
společností EC-Employment Consulting s.r.o., jmenovitě s Mgr. et Mgr. Monikou Höklo-
vou. Za hvězdárnu pracovali na jejím podání Jan Píšala, Tomáš Hladík a Jiří Dušek. 

ASTROGASTRO SERIÁL 

Seriál na první pohled poněkud nečekaně kombinující astronomii a gastronomii připra-
vujeme pro hvězdárenský YouTube a Facebook. Každá roční doba je z pohledu astrono-
mie totiž spojená s jevem, podle kterého se řídili naši předkové. A pro ně bylo propojení 
s jídlem a hvězdným řádem přirozené. Nové vědecké poznatky dodávají jejich pozoro-
vání a tradicím další rozměr, který bychom chtěli tímto pořadem nabídnout a vysvětlit. 
Průvodcem a zároveň kuchařským učněm je Jiří Dušek, skutečným kuchařem Jan Rim-
pler ze studia Kuliner. Dále spolupracovala Veronika Slámová Hrdá a tým Filmondo. 
V roce 2022 vznikly tyto díly: 

únor 2022 – Hromnice: Palačinky jako symbol navráceného Slunce 

březen 2022 – Jarní rovnodennost: Jarní kuřátko s nočky z medvědího česneku 
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duben 2022 – Velikonoční paradoxie: Velikonoční jehněčí 

květen 2022 – Souhvězdí nebo znamení Býka? T-bone steak 

červen 2022 – Letní slunovrat: Jahodový tataráček  

červenec 2022 – Jedlé planetky: Bujabéza 

srpen 2022 – Perseidy: Humr jako oslava svatého Vavřince 

září 2022 – planetka (350 509) Vepřoknedlozelo s hostem Milošem Tichým 

listopad 2022 – Láska k vesmíru prochází žaludkem 

prosinec 2022 – Lucie noci upije, ale dne nepřidá 

 

Každý z dílů má na YouTube stovky, na Facebooku tisíce zhlédnutí. Současně tak po-
zvolna vzniká materiál pro velmi netradiční kuchařku. 

BALLOON EXHIBITION BRUSSEL 

V rámci prezentace Jihomoravského kraje v době předsednictví České republiky v Radě 
EU jsme od 20. do 25. září 2022 vystavili Lunalón (10 m) a Terralónu (10 m) v zahradách 
sídla tří bruselských institucí: Královská observatoř Belgie, Královský meteorologický ús-
tav a Královský belgický institut pro kosmickou aeronomii. Cílem této expozice bylo při-
blížit roli Jihomoravského kraje, a tedy i Brna, v rámci evropského kosmického výzkumu 
a průmyslu. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovali Marko Mesarč, 
Tomáš Tichý, Lucie Fojtová. 

BIODYNAMICKÉ OSVĚTLENÍ 

Na cestě z náměstí Míru ke Hvězdárně a planetáriu Brno již řadu roků provozujeme 
čtveřici tzv. biodynamických svítidel, která na sklonku roku 2022 doznala značného vy-
lepšení. Zkušební polygon, jenž vznikl ve spolupráci s Technickými sítěmi Brno, je nyní 
osazen čtyřmi LED svítidly, která mohou na povel měnit intenzitu (od 100 do 10 procent) 
i zabarvení (tzv. náhradní teplotu chromatičnosti) v rozsahu od 2 700 do 4 000 kelvinů. 

Hodnota 2 700 kelvinů je šetrná k přírodě, v rámci města Brna jsou svítidla s touto chro-
matičností využívána především v obytných zónách a veřejných parcích. Hodnota 
4 000 kelvinů pak nabízí kvalitnější podání barev, najdete je však pouze u rychlostních 
komunikací. V každodenní praxi to nyní na Kraví hoře vypadá tak, že po setmění lampy 
svítí na 25 procent při teplotě 2 700 kelvinů. Aby však bylo možné zájemcům o podobné 
zdroje světla ukázat nejrůznější kombinace intenzity a chromatičnosti, lze je ovládat 
i s pomocí jednoduchého ovladače. 
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BRNO SPACE CLUSTER 

Vesmírný průmysl je v České republice spojený hlavně s Evropskou kosmickou agentu-
rou. Trendem poslední dekády je však orientace na komerční projekty, na které se chce 
zaměřit i skupina firem v Jihomoravském kraji. Proto vznikl Brno Space Cluster, jehož je 
Hvězdárna a planetárium Brno spoluzakladatelem. V průběhu roku 2022 pak přistoupily 
další společnosti, na sklonku roku 2022 jich bylo celkem 22. Naši organizaci zastupoval 
Jiří Dušek a Lucie Fojtová. 

CELOOBLOHOVÉ KAMERY 

V roce 2022 se na střeše Hvězdárny a planetária Brno usídlila dvojice nových celooblo-
hových kamer s úhlem záběru 180 stupňů. Obě kamery jsou zcela autonomní, schopné 
pořizovat záznam buď denní, nebo noční oblohy v podobě jednotlivých snímků či videí 
(ty se pak nahrávají na naše webové stránky). Jejich úkolem je soustavně monitorovat 
oblohu nad Kraví horou, především s ohledem na nečekané nebeské jevy, jako jsou na-
příklad průlety jasných meteorů. 

Ke sledování denní oblohy je určena sériově vyráběná barevná bezpečnostní kamera od 
firmy Vivotek. Druhé zařízení bylo naopak sestaveno na míru našim astronomickým po-
žadavkům. Jedná se o černobílou (a tudíž i citlivější) kameru se senzorem CMOS Sony 
IMX 178 usazenou ve vodotěsném kovovém eloxovaném pouzdře, které shora kryje op-
ticky přesná skleněná kopule s antireflexními vrstvami, nedegradující rozlišení objektivu. 
Kamera je navíc vybavena temperováním, které brání jejímu zarosení při poklesu tep-
loty. Autorem i zhotovitelem kamery je Martin Myslivec z Hvězdárny Běleč nad Orlicí, při-
čemž na jejím vývoji se rovněž podílela firma Supra Praha. Za Hvězdárnu a planetárium 
Brno realizoval Jan Píšala. 

ČESKÁ ASOCIACE SCIENCE CENTER 

Hvězdárna a planetárium Brno je spolu s dalšími sedmi organizacemi členem České aso-
ciace science center, která nás zastupuje při jednání s orgány státní správy a podporuje 
zájmy svých členů. Jiří Dušek je členem dozorčí rady. 

Počátkem roku 2022 se dokončovala spolupráce se stanicí České televize ČT:D s projek-
tem mise Špuntix. Tento projekt se však pro naši organizaci neukázal příliš přínosný, po-
dobně jako spolupráce s ČSOB – propagace aplikace Filip, účast na Veletrhu vědy Praha 
2022 nebo projekt Pangea. 

Z roku 2021 „přetekla“ i další témata – v březnu 2022 jsme přispěli do aktivity DRONY 
i my. Tomáš Tichý a Zuzana Kuljovská totiž připravili výstavu tvořenou fotografiemi poří-
zenými z dronu, na kterých mohli návštěvníci hádat, o jaký objekt zachycený z ptačí per-
spektivy se jedná. Odměnou byl dřevěný „Špuntix“. Výstava byla přístupná ve foyer 
hvězdárny od 1. března do 1. dubna 2022. 
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Dalším úspěchem bylo pro asociaci zprovoznění interaktivní internetové stránky 
www.sciencecentra.cz nebo navázání spolupráce s CzechTourismem. Začalo také jed-
nání o společném videu, které by mělo vzniknout v první polovině roku 2023. 

DART – SRÁŽKA S PLANETKOU V PŘÍMÉM PŘENOSU! 

V noci z 26. na 27. září 2022 proběhla první zkouška celoplanetární obrany Země. Sonda 
DART záměrně narazila do planetky Dimorphos a my tak získali klíčové informace pro 
chvíli, kdy se objeví skutečně nebezpečná planetka nebo kometární jádro. Událost v pří-
mém přenosu v čase od 00:00 do 01:30 komentoval Tomáš Přibyl z Technického muzea 
v Brně, Dušan Majer ze serveru Kosmonautix.cz a Jiří Dušek z Hvězdárny a planetária 
Brno. Vysílání na YouTube zaznamenalo 32 tisíc zhlédnutí (v jednom okamžiku 1 447 sle-
dujícíh), na Facebooku pak 8 100 zhlédnutí. Organizačně zajišťoval Michal Okleštěk. 

E-MAILOVÝ NEWSLETTER 

Jedním ze způsobů, jak komunikujeme s našimi návštěvníky a sympatizanty, je příleži-
tostně vydávaný e-mailový newsletter, ve kterém informujeme o dění na Kraví hoře i ve 
zbytku vesmíru. Hojně jej využívají média. V roce 2022 jsme rozeslali 68 zpráv, aktuálně 
23 200 adresátům (22 776 v roce 2021). Zajišťovali Jiří Dušek, Pavel Karas a Jan Píšala. 

EU PROJEKT ASTRONOMOVÉ DO EVROPY ZA INFORMACEMI K SATELIT-
NÍM TECHNOLOGIÍM A PRO TMAVOU OBLOHU 

Projekt Astronomové do Evropy za informacemi k satelitním technologiím a pro tmavou 
oblohu (2020-1-CZ01-KA104-077569) získal podporu ve výši 39 385 eur v rámci pro-
gramu Erasmus+. Realizovat se začal 1. prosince 2020 a skončil závěrečným vyúčtová-
ním 30. listopadu 2022. 

Cílem bylo dle motta „Veřejnost ke hvězdám, naši hvězdáři do Evropy“ další vzdělávání, 
zvýšení informovanosti, profesních dovedností, kompetencí našich pracovníků a interna-
cionalizace organizace. Chtěli jsme sdílet zkušenosti se zaměstnanci ostatních planetárií, 
navázat mezinárodní kontakty a poznat život i práci astronomů jinde. Dobrá spolupráce 
v oblasti vzdělávacích pořadů pro planetária může přinést značné finanční úspory, pro-
tože společná příprava a následné sdílení vzdělávacích pořadů se zahraničními partnery 
je mnohem efektivnější než jejich nákup či individuální tvorba. 

Pro ucelený přehled o stavu evropských planetárií a srovnání jejich současné úrovně 
v relativně stejném čase jsme navštívili přes 22 různorodých institucí, především plane-
tária, hvězdárny, science centra a muzea. 
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Uskutečnily se tyto návštěvy: 

27. března – 1. dubna 2022: Finsko (Monika Čuzyová, Lucie Fojtová, Roman Ponča a Tomáš Tichý) 

26. června – 3. července 2022: Portugalsko (Jana Britzmannová, Markéta Nevrlková, Matej Borovička 
a Roman Ponča) 

4. – 9. srpna 2022: Irsko (Lucie Fojtová, Ondrej Kamenský a Marko Mesarč) 

13. – 18. září 2022: Chorvatsko (Jana Britzmannová, Monika Čuzyová, Lucie Fojtová a Hana Šimšová) 

29. září – 5. října 2022: Bulharsko (Monika Čuzyová, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík a Jiří Severin) 

16. – 20. listopadu 2022: Kypr (Zuzana Kuljovská, Markéta Nevrlková a Pavel Gabzdyl) 

21. – 26. listopadu 2022: Lotyšsko (Ondrej Kamenský, Daniel Pitoňák a Jiří Severin) 

  

Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťoval Tomáš Hladík. 

EU PROJEKT EU-RE-STAR 

Projekt Scientists warn: Enlightenment but not redundant lights!, zkr. EU-RE-STAR (2020-
1-CZ01-KA204-078304), získal podporu ve výši 234 608 eur v rámci programu Erasmus+. 
Realizovat se začal 1. prosince 2020 a končí 31. července 2023.  

Cílem je vytvořit pořad pro digitální planetária o světelném znečištění ve světě. To je to-
tiž novodobým, stále narůstajícím problémem, který ovlivňuje nejen kvalitu lidských ži-
votů, ale má také negativní účinky na faunu a flóru. Světla v nočním prostoru jenom při-
bývá, ročně celosvětově kolem 6 procent. Pokud s tím nic neuděláme, budeme mít 
podle predikcí v roce 2030 noční prostředí na vesnici stejně světlé jako dnes ve městech. 
Problém je to navíc celoevropský, nezná hranic. 

V průběhu roku 2022 se všichni partneři postupně setkávali a pracovali na jednotlivých 
aspektech fulldome pořadu. První setkání v roce 2022 proběhlo v květnu 2022 na půdě 
historické hvězdárny v německém Hamburku. Výsledkem byl ucelený scénář a základní 
představy o vizuální podobě pořadu. Partneři se znovu setkali na Fulldome Festivalu 
Brno 2022 v červnu, kde byly prezentované úpravy na scénáři, hlavním tématem byl vi-
zuál jednotlivých scén. Se stupňující se intenzitou prací se zvýšila i frekvence meetingů. 
V záři 2022 se partneři setkali v Baia Mare v Rumunsku, v říjnu 2022 v Hurbanově na Slo-
vensku a v prosinci 2022 v Budapešti v Maďarsku. Postupně se rozdělovaly úkoly pro po-
řizování časosběrných snímků nebo tvorbu animací a zároveň kontrolovali první náhledy 
od externího animátora. 

1. – 3. května 2022 – Německo/Hamburk (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Ondrej Kamenský, Lu-
cie Fojtová 

11. – 13. září 2022 – Rumunsko/Baia Mare (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Tomáš Hladík, Ondrej 
Kamenský 

23. – 25. října 2022 – Slovensko/Hurbanovo (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Ondrej Kamenský, 
Tomáš Hladík 
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11. – 13. prosince 2022 – Maďarsko/Budapešť (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Tomáš Hladík, 
Ondrej Kamenský 

 

Projekt EU-RE-STAR vzniká pod vedením Hvězdárny a planetária Brno, za spolupráce or-
ganizací Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulata (Maďarsko), Planetarium Hamburg (Ně-
mecko), Zielonogórski Osrodek Kultury (Polsko), Gesellschaft Österreichischer Planeta-
rien (Rakousko), Muzeul de Stiinte Astronomice Baia Mare (Rumunsko), Slovenská 
ústredná hvezdáreň (Slovensko). Byl zařazen do programu Erasmus+ (Cooperation for 
Innovation and the Exchange of Good Practices). Za Hvězdárnu a planetárium Brno or-
ganizačně zajišťovali Lucie Fojtová, Tomáš Hladík a Ondrej Kamenský. 

FILM O FILMU: POLÁRNÍ ZÁŘE 

V rámci propagace našeho představení Polární záře tvůrci připravili i film o filmu. Šesti-
minutové dílo začalo vznikat na počátku roku 2022 na norských Lofotech. Produkční tým 
Hvězdárny a planetária Brno (Pavel Gabzdyl, Pavel Karas, Roman Ponča a Tomáš Tichý) 
se na toto malebné souostroví vydal pořídit co nejlepší záběry polárních září. Vše ale do-
padlo trochu jinak – expedice zápolila s nepřízní počasí. Přesto se nakonec podařilo na-
točit unikátní klipy dokumentující nejen roztančenou krásu severské oblohy, ale přede-
vším to, že takový zážitek není zadarmo. Film o filmu Polární záře zaznamenal 27 tisíc 
zhlédnutí na Facebooku a tisíc na YouTube. 

HRANIČNÍ KAMENY BRNĚNSKÉ HVĚZDÁRNY 

Není to sice astronomické téma, ale s Hvězdárnou a planetáriem Brno je bytostně 
spjato. Během úprav okolí ztroskotaného „létajícího talíře“ jsme pod povrchem vyprah-
lého trávníku narazili na dva kamenné patníky s unikátní historií. 

Hraniční kameny jsou z Brna známy již z pozdního středověku, ale jejich pravidelné 
umisťování v terénu bylo realizováno až v 18. a zejména 19. století v souvislosti s vymě-
řováním Tereziánského a později Josefinského katastru. Starší objevený kámen tvořil od 
roku 1811 jeden z rohů nepravidelné linie tehdejší hranice mezi katastry obce Žabo-
vřesky (Sebrowitz) a územím velkostatku Křížovníků (Kreutzhof). Záznam o něm je totiž 
uložen v Moravském zemském archivu, kde je dochován zápis hraniční inspekce popisu-
jící místa rozhraní katastru Křížovníků v roce 1824. Komise tento hraničník umístěný 
v těsné blízkosti tehdejší prachárny brněnské pevnosti č. 4 identifikovala dle nápisu 
A.F.Z. 1811. Na dnešním kameni se nápis nezachoval, byl totiž v neznámé době poško-
zen. Čitelná je zde jen číslovka I, rozlišující hraničník od dalšího kamene A.F.Z. 

V roce 1850 proběhlo rozšíření hranic města Brna, kdy se Křížovnické území stalo sou-
částí nově konstituované městské aglomerace. Někdy po tomto roce byl původní kámen 
nahrazen novým s nápisem STB (Stadt Brünn) a číslem 18. Hranice zde vydržela do roku 
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1919, kdy vzniklo „Velké Brno“ a okraj města se tak posunul výrazně dál. Kameny ale zů-
staly na svém místě a o několik desetiletí později byly použity na zpevnění základů chod-
níku.  

Při novodobé úpravě cesty kolem Hvězdárny a planetária Brno byly tyto hraniční ka-
meny s archeologickou pečlivostí odhaleny a v roce 2022 obnoveny na téměř stejném 
místě. Při historickém bádání a obnově jsme spolupracovali s pracovníky Muzea města 
Brna, konkrétně Petrem Vachůtem a Pavlem Košťálem. 

HVĚZDÁRENSKÁ ŠALINA 

Krátce před letním slunovratem vyrazila do brněnských ulic šalina v „barvách“ 
Hvězdárny a planetária Brno. Vůz typu Vario s číslem 1120 najdete na nejrůznějších lin-
kách, mezi nimi i na čtyřce, která vás doveze až na Kraví horu. Ve stejném duchu byla 
v červnu 2022 vyzdobena i jedna ze zastávek tramvaje č. 1, 4 a 9 u hlavního nádraží. Sna-
žíme se tak nenápadnou a hravou formou vzdělávat brněnskou veřejnost a šířit slávu 
vědy a techniky nejen po městě Brně. 

Za grafickým návrhem, který vychází z vizuálního stylu Hvězdárny a planetária Brno, stojí 
Pavel Gabzdyl. Potisk je inspirován heslem „Vesmír je plný hvězd“. Tramvaj proto z jedné 
strany zdobí kreslená mapa zimních a letních souhvězdí s vyznačenými jmény zajíma-
vých hvězd, které doplňují různé informace. Cestující se tak například dozví, že hvězda 
Altair je od Brna vzdálená 17 světelných roků nebo že hvězda Antares je 755krát větší 
než naše Slunce. Z nástupní strany se pak cestující mohou dotknout nefalšovaného br-
něnského středu vesmíru nebo zjistit dobu trvání jízdy tramvají až na Měsíc. Aby potisk 
tramvaje nepůsobil příliš temně, protíná jej světle modrý pás Mléčné dráhy.  

INTERNATIONAL PLANETARIUM SOCIETY 

International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdružuje plane-
tária z celého světa. Hvězdárna a planetárium Brno je jejím kolektivním členem. Společ-
ností vydávaný časopis Planetarian jsme využili k propagaci našeho Fulldome Festivalu 
Brno. Ostatně International Planetarium Society byla jedním z největších podporovatelů 
této akce.  

INTERNETOVÝ KURZ ZÁKLADŮ ASTRONOMIE 

Hvězdárna a planetárium Brno již desátým rokem nabízí Internetový kurz základů astro-
nomie volně dostupný na adrese astrokurz.hvezdarna.cz (autory jsou Jiří Dušek, Pavel 
Gabzdyl a Jan Píšala). V roce 2022 jsme realizovali: 
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311 nových registrací (od roku 2012 celkem 11 971 zájemců); 
3 455 vyhodnocených odpovědí (od roku 2012 celkem 109 153 odpovědí); 
5 kompletně dokončených kurzistů (od roku 2012 celkem 162 účastníků).  

Jedná se o nejrozsáhlejší a nejaktivnější astronomický e-learningový projekt tohoto 
druhu v České republice, uvažujeme ale o možnosti vytvořit nový e-learningový kurz mo-
dernějšího střihu, dokonce i v jiných jazykových mutacích. O provoz se starali Matej Bo-
rovička, Daniel Pitoňák, Marko Mesarč a Zuzana Kuljovská. 

KONFERENCE WORLD WATER WEEK 

World Water Week byla prestižní mezinárodní konference ve Stockholmu, s osobní zášti-
tou a účastí tamní královské rodiny. V roce 2022 se jí poprvé zúčastnila také Česká re-
publika prostřednictvím soutěže, kterou zajistila Mendelova univerzita. V rámci předsed-
nictví České republiky v Radě EU jsme od 29. do 31. srpna 2022 na náměstí Drottningga-
tan vystavili Terralónu (10 m) a Lunalón (4 m). Akce se uskutečnila ve spolupráci s Velvy-
slanectvím České republiky ve Švédsku, zejména pak s velvyslankyní Anitou Grmelovou. 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY OBJEKTU HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

Moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno jsou ideální pro menší 
a středně velké kulturní aktivity, diskusní setkání, stejně jako akce kongresové či incen-
tivní turistiky. Program může zpestřit některé z představení digitária, návštěva explora-
toria nebo za jasného počasí pozorování noční oblohy. V roce 2022 jsme realizovali tyto 
akce, vesměs organizačně zajišťovali Monika Čúzyová, Zuzana Kuljovská, Roman Ponča 
a Matej Borovička. 

27. ledna 2022, Svaz vinařů ČR, z. s. 

17. března 2022, SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s.r.o. 

21. března 2022, C&K, a.s., člen skupiny AUTO UH 

22. března 2022, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

22. dubna 2022, Livingstone s.r.o. 

1. května 2022, Komorní dechová harmonie Brno, z. s. 

24. května 2022, IEC s.r.o. 

1.- 3. června 2022, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 

14. červen 2022, Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. 

19. června 2022, RC MaTáta 

23. června 2022, C SYSTÉM CZ a.s. 

26. června 2022, Komorní dechová harmonie Brno, z. s. 

5. září 2022, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, o. s. 

6. – 8. září 2022, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 
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14. září 2022, Chuť Moravy s.r.o. 

18. září 2022, up brand activation, s.r.o. 

16. září 2022, OK Rehabilitace s.r.o. 

1. října 2022, Zubní středisko u Karoliny, s.r.o. 

12. října 2022, Česká republika – Ministerstvo obrany 

18. října 2022, Dům zahraniční spolupráce 

19. října 2022, Extreme Light Infrastructure ERIC (ELI ERIC) 

23. října 2022, Komorní dechová harmonie Brno, z. s. 

25. října 2022, Česká hlava PROJEKT z. ú. 

31. října 2022, REPROMEDA SERVICES, s.r.o. 

10. listopadu 2022, Statutární město Brno 

12. listopadu 2022, SVITAVA – transmedia art lab, z. s. 

22. listopadu 2022, Gatema Holding, s.r.o. 

5. prosince 2022, Statutární město Brno 

15. prosince 2022, Kubíček Factory s.r.o. 

 

Také u nás v roce 2022 proběhlo 7 svatebních obřadů. 

MAGAZÍN KRÁVOVINY 

Kromě nevšedního zážitku si dětští návštěvníci Hvězdárny a planetária Brno zpravidla 
odnášejí i nějakou tu pozornost. U školních výprav jde zejména o na míru šité pracovní 
listy pro každého žáka, v případě dětí, jež zavítaly do digitária, o nový magazín Krávoviny. 

Na sklonku roku 2022 vyšel druhý díl s jedinečnými ilustracemi Andrey Koštelové. Hlav-
ním tématem se stal Měsíc: na 36 stranách jsou zábavné úkoly, komiksy, vystřihovánky 
(včetně lunární mapy), experiment s výrobou měsíčních kráterů vonících po kakau a sa-
mozřejmě i řada zajímavých informací pro malé kosmoplavce. Autorem je Jan Píšala, ná-
klad 10 000 kusů. 

MERCHANDISING 

Na konci roku 2022 jsme nabízeli zhruba dvě stovky druhů zboží (obyčejné pohled-
nice, 3D pohlednice, knihy, plakáty, vzorky minerálů, turistické známky, sluneční hodiny, 
mapy, brýle difrakční a na pozorování Slunce, otočné mapky, vystřihovánky, ročenky, ka-
lendáře, balonky apod.). Na Festivalu planet jsme nabízeli trička s obrázky a názvy nafu-
kovacích modelů. Nákup a prodej zboží zajišťovaly zejména Jana Britzmannová a Hana 
Machačová. 
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NAFUKOVACÍ MODELY 

Naše nafukovací modely jsou příkladem dočasné architektury tak, aby se minimalizovaly 
negativní následky jejich výstavby. Proto je jednoduché objekty během krátké chvíle po-
stavit a zase demontovat. Nafukovací architektura také umožnila realizaci nevšedních 
tvarů a konstrukcí. Z původní kratochvíle vznikl unikátní soubor řady těles o různých ve-
likostech: 

Lunalón (koule o průměru 10 m, 5,5 m, 4 m, 1 m) – model Měsíce (rok výroby 2019) 

Terralóna (koule o průměru 10 m, 5,5 m, 4 m) – model planety Země (rok výroby 2020, 2021) 

Marsmeloun (koule o průměru 10 m, 5,5 m, 4 m) – model Marsu (rok výroby 2021) 

Nanostruktura (polokoule o průměru 10 m) – imitace pylového zrnka (rok výroby 2021) 

Heliosféra (koule o průměru 10 m, 5,5 m) – model Slunce v UV oboru spektra (rok výroby 2022) 

 

Tyto výtvory nevyužíváme pouze u Hvězdárny a planetária Brno, ale také při nejrůzněj-
ších propagačních akcích. 

NAMALUJTE VESMÍRNÝ KAMÍNEK 

Na sklonku roku 2022 jsme vyzvali malé i velké malíře, aby zasedli ke stolu a pomalovali 
jakýkoli menší kamínek na téma „vesmír“. Fantazii se meze nekladli – mohli to být 
hvězdy, vánoční komety, galaxie, ufouni i hrdinové z vědecko-fantastických příběhů. 

Vyhodnocení soutěže proběhlo 27. prosince 2022, tři vybraní si odnesli astronomické 
ceny, vítěz malý dalekohled. V lednu 2023 jsme kamínky rozmístili v parku na Kraví hoře, 
aby se tak vydaly do světa. Celkem se sešlo 113 exemplářů, organizačně zajišťovaly Lucie 
Fojtová a Zuzana Kuljovská. 

NÁVRAT Z MĚSÍCE 

V neděli 11. prosince 2022 jsme zorganizovali přímý přenos přistání lodi Orion z výpravy 
Artemis I zpět na Zemi. Komentoval Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně, ptal se 
Jiří Kokmotos spolu s Jiřím Duškem za vydatné spolupráce Michala Oklešťka. Na 
YouTube jsme registrovali 19 tisíc zhlédnutí. 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NEBESKÉ ÚKAZY V ROCE 2023 

Řadu nebeských událostí nelze z principu předpovědět: třeba vzplanutí supernovy, prů-
let dosud neznámé komety nebo jasného meteoru. Jinak jsou ale představení, která 
nám ukazuje spolehlivě promazaný a lidmi dobře pochopený nebeský orloj, snadno 
předvídatelná. Proto jsme na sklonku roku 2022 sestavili rozsáhlý seznam zajímavých 
vesmírných úkazů.  
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Rok 2023 totiž bude rokem Venuše a dalších jasných planet, které se budou pohybovat 
v blízkosti nápadných hvězdokup, planeta Země proletí několika proudy meteorických 
rojů, jejichž pozorování nebude rušit Měsíc, pokud se v dubnu ocitnete v Austrálii, mů-
žete se těšit na hybridní zatmění Slunce, pokud zůstanete doma v České republice, 
v říjnu na částečné zatmění Měsíce. A kdo ví, třeba se dočkáme i nějakého překvapení.  

3. ledna 2023: meteorický roj Kvadrantidy 

4. ledna 2023: Země nejblíže Slunci 

7. ledna 2023: mikroúplněk 

23. ledna 2023: setkání Venuše, Saturnu a Měsíce 

rok 2023: polární záře 

5. února 2023: mikroúplněk 

22. února 2023: setkání Venuše, Jupiteru a Měsíce 

27. února 2023: setkání Měsíce, Marsu, Aldebaranu a Plejád 

1. a 2. března 2023: setkání Venuše a Jupiteru 

březen 2023: zodiakální světlo 

17. března 2023: rovnodenný den 

20. března 2023: jarní rovnodennost 

30. března: setkání Venuše a Uranu 

březen/duben 2023: nejlepší viditelnost Merkuru 

11. dubna 2023: setkání Venuše s Plejádami 

20. dubna 2023: hybridní zatmění Slunce 

22. a 23. dubna 2023: meteorický roj Lyridy 

22. a 23. května 2023: setkání Venuše a, Marsu a Měsíce 

druhá polovina května: Venuše v nejlepším 

červen 2023: noční svítící oblaka 

2. června 2023: Mars na návštěvě Jesliček 

červen/červenec 2023: umělé družice 

4. června 2023: jahodový úplněk 

16. června 2023: nejčasnější východ Slunce 

21. června 2023: letní slunovrat 

6. července 2023: Země nejdál od Slunce 

červenec, srpen 2023: Letní trojúhelník 

1. srpna 2023: superúplněk 

12. a 13. srpna 2023: meteorický roj Perseidy 

16. srpna 2023: mikronov 

30. srpna 2023: modrý superúplněk 

začátek září 2023: jitřenka se objeví na ranní obloze 
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polovina září 2023: popelavý svit Měsíce 

23. září 2023: podzimní rovnodennost 

26. září 2023: rovnodenný den 

21. a 22. října 2023: meteorický roj Orionidy 

28. října 2023: částečné zatmění Měsíce 

17. a 18. listopadu 2023: meteorický roj Leonidy 

13. prosince 2023: Lucie noci upije, ale dne nepřidá 

13. a 14. prosince 2023: meteorický roj Geminidy 

prosinec 2023: nebeské G 

22. prosince 2023: zimní slunovrat a nejkratší den v roce 

 

Kompletní, podrobněji popsaný přehled, včetně názorných mapek, je volně k dispozici 
na www.hvezdarna.cz/nebe2023. Jedná se o pro veřejnost i média velmi populární zdroj 
informací, který sami využíváme na sociálních sítích. Autorem je Jiří Dušek. 

PARTNEŘI ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno spolupracuje s celou řadou partnerů. Někteří nás podpo-
rují dlouhodobě a „celoplošně“, jiní významně přispěli k realizaci konkrétní akce.  

Partnerské organizace 

Česká asociace science center – http://www.sciencecenter.cz 

NASA Museum Alliance – http://informal.jpl.nasa.gov/museum 

American Museum of Natural History – http://www.amnh.org 

Planetarium Hamburg – http://www.planetarium-hamburg.de 

International Planetarium Society – http://www.ips-planetarium.org 

 

Mediální partneři 

Brněnský deník Rovnost – http://brnensky.denik.cz 

časopis Šalina – http://www.salina-brno.cz 

deník Metro – http://www.metro.cz 

National Geographic Česko – http://www.national-geographic.cz 

Tajemství vesmíru – http://www.epublishing.cz/tajemstvi-vesmiru 

Kult.cz – http://www.kult.cz 

City Tools, s.r.o. – http://www.citytools.cz 

EuroZprávy.cz – https://eurozpravy.cz 

HitRádio City – https://hitradiocitybrno.cz 
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Marketingoví partneři 

SNIP & Co. – http://www.snip-brno.cz 

 

Oficiální dopravce 

Dopravní podnik města Brna – http://www.dpmb.cz 

Opportunity – Autorizovaný prodejce a servis vozů Renault a Dacia – http://www.opportunity.cz 

 

Vědecká a akademická spolupráce 

Akademie věd České republiky – http://www.cas.cz 

Masarykova univerzita – http://www.muni.cz 

Mendelova univerzita v Brně – http://www.mendelu.cz 

Vysoké učení technické v Brně – http://www.vutbr.cz 

JCMM – http://www.jcmm.cz 

JIC – http://www.jic.cz 

Česká astronomická společnost – https://www.astro.cz 

 

Spřízněné organizace 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – http://www.kjm.cz 

Brno Expat Centrum – http://www.brnoexpatcentre.eu 

PÉČE O OKOLÍ BUDOVY 

V roce 2022 jsme vysadili celkem 3 stromy – lípu srdčitou. Výsadba proběhla na po-
zemku u severní strany budovy. Organizačně zajišťovala Jana Britzmannová. 

PODPORA NADANÝCH 

Hvězdárna a planetárium Brno systematicky podporuje nadané žáky a studenty. Proto 
jsme v průběhu roku dvakrát zorganizovali akci Za jedničku z matiky nebo fyziky vstup 
zdarma (popsána na jiném místě). Dále to byla tzv. T-exkurze pro vybrané středoškoláky 
(13. června 2022, organizoval Roman Ponča a Daniel Pitoňák, 15 studentů) a N-exkurze 
pro nadané žáky 10–12 let (15. června 2022, organizoval Tomáš Tichý, 25 žáků). 

V rámci realizace projektu JCMM financovaného Jihomoravským krajem Program pod-
pory nadaných studentů v Jihomoravském kraji (podpora středoškolské odborné čin-
nosti) náš pracovník Pavel Gabzdyl v roce 2022 dozoroval dokončení práce Středoškol-
ské odborné činnosti na téma Teleskopická pozorování lunárního útvaru Reiner-gamma, 
které řešila studentka Alžběta Remešová z Gymnázia Šlapanice. Studentka se dostala až 
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do krajského kola, kde se v oboru fyzika umístila na 4. místě z 9 posuzovaných finálních 
prací. 

POŘADY NA VYŽÁDÁNÍ 

Jako vstřícné gesto nebo jako výsledek našich projektů financovaných z prostředků EU 
nabízíme některé naše pořady pro digitální planetária k volnému stažení a nekomerč-
nímu užití. Zajišťoval Ondrej Kamenský a Pavel Karas. 

Neuvěřitelné Slunce 
Pořad o úžasné podobě naší denní hvězdy. Dosud o něj požádalo 602 planetárií ze 62 zemí světa: 
Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Čína, 
Česká republika, Egypt, Francie, Francouzská Polynésie, Finsko, Filipíny, Ghana, Holandsko, Hong-
kong, Chile, Írán, Irsko, Indie, Indonésie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Liba-
non, Katar, Kanada, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kuvajt, Maďarsko, Macao, Malajsie, Mexiko, Ně-
mecko, Nepál, Norsko, Omán, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská fede-
race, Řecko, Saudská Arábie, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Tanzánie, Thajsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Venezuela a Vietnam. Cel-
kem pak vzniklo již 17 jazykových mutací. 

 

Kosmix 
Pořad o tom, „jak to dělají kosmonauti“. Dosud o něj požádalo 244 planetárií z 51 zemí světa: Argen-
tina, Austrálie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Filipíny, Finsko, 
Francie, Francouzská Polynésie, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irán, Itálie, Izrael, Japonsko, 
Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Maďarsko, Malta, Me-
xiko, Německo, Nizozemsko, Omán, Panama, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené 
arabské emiráty, Spojené státy americké, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, 
Turecko, Ukrajina, Velká Británie. Celkem pak vzniklo již 13 jazykových mutací. 

 

Satelix 
Pořad o kosmických technologiích, který vznikl v rámci programu KA2. Dosud o něj požádalo 142 pla-
netárií ze 47 zemí světa: Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, 
Česká republika, Čína, Egypt, Ekvádor, Estonsko, Francie, Ghana, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Jiho-
africká republika, Jižní Korea, Kanada, Kostarika, Kuvajt, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Německo, 
Omán, Panama, Paraguay, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené 
arabské emiráty, Španělsko, Švédsko, Tahiti, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie. 
Celkem pak vzniklo 12 jazykových mutací. 

PRODEJ LICENCÍ 

Hvězdárna a planetárium Brno se snaží za úplatu nabízet na mezinárodním trhu vlastní 
představení. Po pravdě řečeno nepříliš úspěšně, trh s pořady pro digitální planetária je 
velmi konzervativní, navíc založen na osobních vazbách, jejichž spřádání vyžaduje ne-
malé investice. Kromě vlastních aktivit jsme se rozhodli oslovit čtyři zahraniční distribu-
tory, kteří nabízejí naše pořady. Jedná se o:  
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Utazo Planetarium Kft., Maďarsko; 

RSA Cosmos, Francie; 

Sky-Skan Europe GmbH, Německo; 

Cosm Inc., USA. 

V roce 2022 se nám podařilo prodat licence: 

Vesmírné oázy 2D (1x Slovensko); 

Vesmírné oázy 3D (1x Francie); 

Neuvěřitelný vesmír (2x Maďarsko, 1x Slovensko, 1x USA); 

Se zvířátky o vesmíru (1x Česká republika, 1x Maďarsko). 

Organizačně zajišťoval Ondrej Kamenský. 

PROJEKT JIHOMORAVSKÝ KRAJ FANDÍ VĚDĚ 2021 

Projekt Jihomoravský kraj fandí vědě 2021, jehož realizaci a financování ve výši 3 miliony 
Kč schválilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje 24. června 2021 s možností čerpání do 
31. července 2022, byl komplexním programem na podporu řady populárně-vědeckých 
aktivit realizovaných na území Jihomoravského kraje. Smyslem je aktivní podpora pod-
houbí, které lidi všeho věku motivuje k zájmu o přírodní vědy, techniku, technologie 
(aplikovanou techniku) a matematiku. 

Kritické poznávání našeho světa je jedinou z osvědčených cest k budoucí prosperitě. 
V rámci projektu zvyšujeme vědecko-technickou gramotnost a veřejné porozumění vědě 
a technice. Přispíváme k budování občanské komunity, posilujeme vazby mezi veřej-
ností, odbornou veřejností a firemním sektorem, podporujeme vhodný výběr budoucího 
směřování života dětí – přes střední a vysoké školy až po jejich profesní kariéru. Dále 
podporujeme rozhodování založené na faktech, vč. etického a politického smýšlení. Vý-
znamnou roli hraje důraz na skutečnost, že jsme mj. regionem špičkové vědy a techniky. 

Projekt Jihomoravský kraj fandí vědě 2021 je pokračováním stejnojmenných projektů 
z roku 2018 (tehdy podpořené akce navštívilo 31 600 návštěvníků), 2019 (41 570 ná-
vštěvníků) a 2020 (29 000 návštěvníků), přičemž na organizaci spolupracovalo hned ně-
kolik desítek populárně-vědeckých, akademických nebo univerzitních institucí. Finanční 
prostředky poskytnuté Jihomoravským krajem byly použity na propagaci a služby spo-
jené s pořádáním dané akce, event. na její další rozvoj.  

Z důvodu pandemie covidu-19 jsme ovšem byli, oproti předloženému plánu, nuceni ně-
které aktivity omezit a dvě zcela zrušit. Konkrétně Robotiáda 2022 měla proběhnout 
v době vrcholící „omikronové vlny“. Brno Space Days / Dny jihomoravské kosmonautiky 
2022 byly sice předpokládány „až“ v březnu 2022, avšak v době příprav nikdo nevěděl, 
jak dlouho covidová omezení potrvají a organizátoři nechtěli už po několikáté riskovat 
zmařené investice do příprav a propagace. Ostatní akce proběhly podle plánu, byly mi-
mořádně navštěvované a zcela jistě jejich věhlas poroste i do budoucna. 
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Konkrétně se jedná o projekty a aktivity: 

 
Chytré prázdniny 2.0 
V našem kraji je dobře a chytře. Průvodce po zajímavých vědecko-technických místech Jihomorav-
ského kraje. 
Zapojené organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, VIDA! science centrum, Muzeum Brněnska, Ar-
cheopark Pavlov, Český rozhlas Brno, Česká televize Brno, Deník… a např. Technické muzeum v Brně, 
Moravské zemské muzeum, Permonium, Lesy města Brna, Mendelovo muzeum Masarykovy univer-
zity, Chrám kamene, Muzeum průmyslových železnic, Dům přírody Moravského krasu, Hasičské mu-
zeum Oslavany, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Hvězdárna Veselí nad Moravou, Věk lovců a ma-
mutů, Hvězdárna Vyškov, Muzeum mlynářského řemesla, Moravské kartografické centrum, Muzeum 
Větrný mlýn, Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí, Muzeum hornictví a energetiky 
Oslavany, Muzeum naftového dobývání a geologie, Zahradní železnice v Drásově, Nadace Letecké 
historické společnosti Vyškov, Muzeum Vedrovice, Lednice Dávná, Zetor Gallery, Hvězdárna a plane-
tárium Oldřicha Kotíka. 
Termín: léto 2021 

Odhadovaný počet oslovených: 6 000 

 
Svedu vědu 2.0 
V roce 2021 a 2022 vzniklo pět dílů volného cyklu Svedu vědu, který představuje unikátní Brňany s ce-
losvětovým přesahem. Špičkový vědecký výzkum je o příbězích konkrétních vědců a jejich konkrét-
ních projektů. Je možné se s nimi seznámit prostřednictvím netradičních videoreportáží přímo z te-
rénu. 
Zapojené organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, CEITEC MUNI, CEITEC VUT, MUNI, VUT, JIC, 
JCMM, FN Brno. 
Termín: průběžně v roce 2021 a 2022 

Odhadovaný počet oslovených: 135 000 

 
Festival planet – Mars, Země, Měsíc 
Vesmír je úžasné místo pro život a Mars je dalším cílem vesmírných expedic. 
Zapojené organizace: VISUALOVE, firmy ze space industry (SAB Aerospace, Frentech Industries, 
VZLU…), Česká astronomická společnost, Sportovně-rekreační areál Kraví hora, SNIP&Co., Dopravní 
podnik města Brna, Městská policie Brno, městská část Brno-střed, Magistrát města Brna, Hitrádio 
City či Deník, Technické muzeum v Brně. 
Termín: červenec, srpen 2021 

Odhadovaný počet oslovených: 50 000 

 

Festival vědy 2021 

Věda v Brně není nuda. Kdo všechno a jakým způsobem vám to může dokázat? Několik desítek po-
pulárně-vědeckých institucí na jednom místě. 

Zapojené organizace: Akademie věd České republiky, Bioskop, CEITEC, FabLab Brno, Hasičský zá-
chranný sbor JMK, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, 
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, 
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Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska, RECETOX, SAKO Brno, Starez 
Brno, Technické muzeum v Brně, Univerzita obrany, VIDA! science centrum, Vysoké učení technické 
v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Zetor Gallery a ZŠ Novolíšeňská Brno. 

Termín: září 2021 

Odhadovaný počet oslovených: 3 500 

 

Festival Prototyp 2021 

Brněnský kulturní festival, který v rámci výstav, přednášek a workshopů vzdělává a prezentuje vědu 
i umění široké veřejnosti. Prototyp vznikl v roce 2014 jako komunitní studentská aktivita s velkými cíli. 
Vždy šlo primárně o umělecký festival, na který se postupem času začal nabalovat další, více či méně 
technologický obsah. 

Zapojené organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, uskupení VISUALOVE, JIC, FabLab Experience, 
Brno Mini Maker Faire, TIC Brno, Kancelář Kreativní Evropa, Kletch, Cyber Lighting, Hostel Eleven, 
SAP, Honeywell, Thermo Fisher Scientific, Konica Minolta. 

Termín: říjen 2021 

Odhadovaný počet oslovených: 6 500 

 

Bastlfest 2021 

Festival kutilství a chytrých nápadů byl akcí pro rodiny pořádanou zábavním vědeckým parkem VIDA! 
science centrum. Program nabídl 16 kutilských dílen, v rámci kterých si mohli návštěvníci vyzkoušet 
přes 30 různých činností pod dohledem zapálených vystavovatelů, kteří s nadšením předváděli, co 
všechno lze vymyslet, spájet, vymodelovat či sešroubovat. 

Zapojené organizace: VIDA! science centrum, FabLab Experience, Bauhaus, Hvězdárna a planetárium 
Brno. 

Termín: listopad 2021 

Odhadovaný počet oslovených: 1 100 

 

Poznej brněnskou džungli 2022 

Ukažme společně světu, jak bohatá a jedinečná je příroda v Jihomoravském kraji! 

Zapojené organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, Národní muzeum, Přírodovědecká fakulta Ma-
sarykovy univerzity, RECETOX, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska, VIDA! science cen-
trum, ZOO Brno, Magistrát města Brna, Lipka a Mendelova univerzita v Brně 

Termín: duben/květen 2022 

Odhadovaný počet oslovených: 1 000 

 

Mendel 2022 

Světově nejproslulejší vědec spojený s Brnem slaví 200. narozeniny. Kam dorostlo semínko genetiky, 
které sám zasel? 

Zapojené organizace: Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Augustiniánské opatství na Starém 
Brně, Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, National Geographic 
Česko. 

Termín: průběžně 2021-2022 
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Odhadovaný počet oslovených: několik desítek tisíc 

 

Festival planet 2022 

Nejen Země, Měsíc, Mars, ale také Slunce tvoří naše nejbližší vesmírné sousedství. 

Zapojené organizace: Hvězdárna a planetárium Brno, Technické muzeum v Brně, VISUALOVE, Spor-
tovně-rekreační areál Kraví hora, SNIP&Co., Dopravní podnik města Brna, Městská policie Brno, 
městská část Brno-střed, Magistrát města Brna, HitRádio City Brno, Deník. 

Termín: červenec, srpen 2022 

Odhadovaný počet oslovených: 60 000 

 

Projekt skončil 31. července 2022. Za Hvězdárnu a planetárium Brno koordinovali Hana 
Šimšová, Monika Čúzyová, Lucie Fojtová a Jiří Dušek. 

PROJEKT JIHOMORAVSKÝ KRAJ FANDÍ VĚDĚ 2022 

Projekt Jihomoravský kraj fandí vědě 2022 je částečným pokračováním projektů Jihomo-
ravský kraj fandí vědě 2018 až 2021, jejichž smyslem byla a je aktivní podpora “jihomo-
ravského podhoubí”, které lidi všeho věku motivuje k zájmu o přírodní vědy, techniku, 
technologie (aplikovanou techniku) a matematiku. O jeho financování jsme zažádali 
v polovině dubna 2022, v červnu zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo účelovou 
dotaci ve výši 1 250 000 Kč na projekty realizované do 31. července 2023. 

Prostředky budou použity na propagaci a služby spojené s pořádáním dané akce, event. 
na její další rozvoj. Cílovými skupinami jsou především žáci 1. stupně základních škol vět-
šinou s nevyhraněnou náplní svého budoucího života, rodiče těchto žáků, kteří formují 
své vlastní děti, a pedagogové, kteří rozhodují o motivačních projektech a mimořádných 
vzdělávacích programech pro své žáky. 

Konkrétně se jedná o tyto projekty a aktivity: 

 

Festival vědy 2022 a Festival vědy 2023 

Věda v Brně není nuda. Kdo všechno a jakým způsobem vám to může dokázat? Několik desítek po-
pulárně-vědeckých institucí na jednom místě. 

Zapojené organizace: Akademie věd České republiky, Bioskop, CEITEC, FabLab Brno, Hasičský zá-
chranný sbor JMK, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, 
Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, 
Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska, RECETOX, SAKO Brno, Starez 
Brno, Technické muzeum v Brně, Univerzita obrany, VIDA! science centrum, Vysoké učení technické 
v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Zetor Gallery, ZŠ Novolíšeňská Brno a další. 

Termín: září 2022, resp. září 2023 

Předpokládané náklady na jednu akci: 400 000 Kč 
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Brno Space Days 2023 / Dny jihomoravské kosmonautiky 

Z Jihomoravského kraje rovnou do vesmíru. Kdo by to byl býval ještě před pár roky řekl? Jedná se 
o kombinaci akcí pro veřejnost, nadšence, odborníky i businessmany. Každý zájemce o vesmír si na-
jde své – těšit se můžete na hackatony, přednášky, happeningy, polootevřené i úplně otevřené dveře 
do níže uvedených institucí, stejně jako nejrůznější taškařice. 

Zapojené organizace: Brno Space Cluster, CzechInvest, Česká astronomická společnost, Hvězdárna 
a planetárium Brno, JIC, JCMM. 

Termín: březen/duben 2023 

Předpokládané náklady: 250 000 Kč 

 

Poznej brněnskou džungli / City Nature Challenge 2023 

Ukažme společně světu, jak bohatá a jedinečná je příroda v Jihomoravském kraji! Soutěž City Nature 
Challenge se koná vždy na přelomu dubna a května a je do ní zapojeno několik stovek měst ze všech 
koutů světa. Cílem je během čtyř dnů zachytit co nejvíce snímků volně rostoucí a žijící přírody pomocí 
aplikace iNaturalist. Tahle chytrá apka nejen sama řekne, jaký živočišný druh jste zrovna vyfotili, ale 
bude jej sdílet s ostatními uživateli. Nebo také vědci, kteří mají díky tomu lepší přehled o městské 
biodiverzitě. V roce 2021 se akce zúčastnilo více než 400 měst, přičemž Brno se umístilo na 38. místě. 
Dokonce jsme za sebou nechali evropská velkoměsta jako Londýn, Berlín a Vídeň! A za zmínku určitě 
stojí, že se nám podařilo najít několik vzácnějších druhů, například houbu ucháč svazčitý. I když se 
jedná o termínově omezenou soutěž „mezi městy“, ve skutečnosti lze prostřednictvím dané aplikace 
sbírat pozorování prakticky z celého Jihomoravského kraje (a také napříč celým rokem). 

Zapojené organizace: ZOO Brno, Lesy města Brna, Moravské zemské muzeum, VIDA! science cen-
trum, Masarykova univerzita, Hvězdárna a planetárium Brno, Národní muzeum. 

Termín: duben/květen 2023 

Předpokládané náklady: 200 000 Kč 

 

Za Hvězdárnu a planetárium Brno koordinují Hana Šimšová, Monika Čúzyová, Lucie Foj-
tová a Jiří Dušek. 

REKLAMA NA INTERNETU 

Klíčovou roli v propagaci Hvězdárny a planetária Brno hraje internet, což bylo patrné ob-
zvlášť v době karantény. Našimi základními komunikačními kanály jsou stránky 
www.hvezdarna.cz, profily Facebooku, YouTube a částečně Instagramu. Vše v maxi-
málně jednoduché a přehledné podobě.   

www.hvezdarna.cz 
Od předchozího roku jsou stránky úspěšně provozovány na novém dedikovaném serveru a jejich 
vzhled reflektuje moderní požadavky na responzivní design. V průměru jsme na www stránkách re-
gistrovali 1 814 návštěv denně, nejvíce 12. července 2022 (11 971 návštěv, 10 792 unikátních). V roce 
2022 průběžně optimalizoval Pavel Karas. 

  

specializované www stránky 

V průběhu roku 2022 jsme udržovali v chodu stránky: 
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www.fulldomefestivalbrno.com 
www.sveduvedu.cz 
www.brnospacedays.cz 
www.chytreprazdniny.cz 
www.stredoevropskycas.cz 
www.kurtgodelbrno.cz 
www.remek.cz 
www.brnoplanetarium.com 
www.festivalvedy.cz 

 
Facebook 

Na síti Facebook na adrese www.facebook.com/hvezdarna.brno působíme od roku 2009. Zatímco 
1. ledna 2022 jsme měli 72 800 sledujících, 31. prosince 2022 již 78 411 sledujících, z nichž 37 procent 
bylo z Brna. Počet lidí, kteří si prohlédli alespoň nějaký obsah na stránce, dosáhl 2,8 milionu! Nejú-
spěšnějším příspěvkem byla událost Festival planet | červenec (120 tisíc lidí), vtip Smějeme se od ufa 
k ufu (113 tisíc) a přehled úkazů v roce 2023 (99 tisíc). Aktivní jsme i co se týká placené inzerce: v roce 
2022 jsme investovali 310 tisíc Kč (565 tisíc Kč v roce 2021).  

Obzvlášť v dnešní době představuje Facebook jeden z mála způsobů pro interaktivní komunikaci 
s potenciálními návštěvníky. Vystavujeme zde fotografie z našich akcí, upoutávky na pořady, doplňu-
jeme jej zajímavými astronomickými informacemi. O náplň se starali Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Josef 
Forman, Pavel Karas, Jan Píšala a Roman Ponča. 

 

Instagram 

Instagram se díky provázanosti se sítí Facebook relativně snadno aktualizuje. Zatímco počátkem roku 
2022 jsme měli 7 900 followerů, na jeho konci to již bylo 10 500 followerů. Garantoval Pavel Gabzdyl. 

 

YouTube 

V roce 2022 jsme na kanálu www.youtube.com/c/HvezdarnaCzBrno registrovali celkem 1 925 450 
zhlédnutí (2 076 993 v roce 2021, 1 355 414 v roce 2020, 952 900 v roce 2019, 738 937 v roce 2018, 
543 772 v roce 2017) a 23 098 odběratelů videí (19 961 v roce 2021, 13 911 v roce 2020, 2 622 v roce 
2019, 2 388 v roce 2018, 1 468 v roce 2017). Nejsledovanějším záznamem roku 2022 se stalo vysílání 
Částečné zatmění Slunce ŽIVĚ s 48 499 zhlédnutími. Historicky nejsledovanější přednáškou je vystou-
pení Vznik života – největší tajemství vesmíru s 539 243 zhlédnutími (od 7. května 2018), následovaný 
Přímým přenosem z Marsu s 369 500 zhlédnutími (18. února 2021). Zajišťovali především Jiří Dušek 
a Josef Forman. 

REKLAMA NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH 

V roce 2022 jsme inzerovali naše pořady na lokálních stanicích Rádio Blaník, Hitrádio 
City, Rádio Krokodýl a částečně Evropa 2 (s odpojením pro jižní Moravu). 

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

S individuálními návštěvníky souvisí provoz profesionálního rezervačního systému Brno 
iD. Systém je vyvíjený přímo pro Magistrát města Brna a městské organizace, a má tak 
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pro nás řadu výhod. Kromě nižších nákladů (oproti běžným komerčním řešením) na pro-
voz umožňuje úzké provázání s naším interním systémem, snadný prodej suvenýrů 
nebo prodej tzv. dárkových poukazů, jejichž platnost je svázána s unikátním kódem. Sa-
mozřejmostí je možnost platby kartou nebo nákup e-vstupenky z pohodlí domova. Vše 
koordinují a o každodenní provoz se starají Monika Čúzyová, Pavel Karas a Hana 
Šimšová. 

Rezervaci vzdělávacího pořadu pro školní výpravy v kteroukoli denní nebo noční dobu 
umožňuje na míru připravený internetový rezervační systém, který je součástí strá-
nek www.hvezdarna.cz. Jenom v roce 2022 jej využilo 1 435 pedagogů (asi 70 % všech 
objednávek). Zvolené řešení navíc umožňuje se zadanými informacemi dále pracovat – 
jedním z výstupů byl průběžně aktualizovaný přehled uváděných představení, s mož-
ností vypsat si jejich stručnou anotaci. 

Všichni zaměstnanci také dostávali e-mailem každodenní přehled představení a všech 
objednávek apod., kompletní databáze byla nezávisle zálohována hned na několika mís-
tech. Součástí systému je zpětná vazba – pedagogové jsou vyzýváni, aby nám zaslali ná-
zor na návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Současně si mohou pohodlně objednat 
elektronický zpravodaj nebo se registrovat na Facebooku. 

RENOVACE PROJEKTORU ZKP-1 

V roce 2022 prošlo omlazovací kúrou naše letité Zeissovo malé planetárium ZKP-1, které 
je hojně využíváno v případech, kdy nepřízeň počasí nedovolí pozorovat hvězdné nebe 
dalekohledy. Přístroj malého planetária sice stále dobře fungoval, ale tušili jsme, že 
může být v mnohem lepší kondici. Nápravy se zhostil Jan Šifner, který během několika 
týdnů kompletně vyměnil kabeláž přístroje, nahradil jeho opotřebované mechanické 
prvky, dodal modernější světelné zdroje, a především vyčistil všechny optické prvky. 
V rámci renovace malého planetária byly také vyretušovány veškeré nežádoucí falešné 
hvězdy na nebeské sféře (zakrytím nepatřičných dírek v projekčních clonkách) a rozjas-
něny projektory nebeských souřadnic. Při té příležitosti jsme zmapovali historii samot-
ného přístroje. Za Hvězdárnu a planetárium Brno koordinovali Jiří Dušek, Tomáš Hladík, 
Ondrej Kamenský, Jan Píšala a Roman Ponča. 

Příběh našeho „starého/malého“ planetária začal už před druhou světovou válkou, kdy se v optických 
dílnách věhlasné firmy Carl Zeiss zrodil koncept technicky použitelného projekčního planetária, který 
měl sloužit nejen pro vzdělávací účely, ale především pro noční výcvik vojenských pilotů a také ná-
mořníků. Profesor Walter Bauersfeld tehdy vyřešil problém, jak současně promítat hvězdy a planety, 
které se vůči hvězdám během roku pohybují. Celkem vzniklo snad deset exemplářů, z nichž většina 
byla na sklonku války bohužel zničena. 

Když se po roce 1945 Německo rozdělilo na dvě části, rozdělila se i firma Carl Zeiss – jedna část sídlila 
ve východoněmecké Jeně a druhá v západoněmeckém Oberkochenu. Obě dál pokračovaly ve výrobě 
planetárií (některé typy byly od sebe na první pohled téměř k nerozeznání), konstruktérům v Jeně se 
však v roce 1954 podařilo zavést do výroby velmi kvalitní stroj s názvem Zeiss KleinePlanetarium 1, 
zkráceně ZKP-1. Ten mohl promítat na kopuli až do velikosti 10 metrů celkem pět tisíc hvězd. 
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V Brně se vše dalo do pohybu v dubnu 1957, kdy Ministerstvo školství a kultury pořídilo za 
167 880 korun československých projektor ZKP-1 s výrobním číslem „71“. Za podobnou částku jste si 
tehdy mohli koupit buď 170 tisíc vajec, nebo dva tisíce půllitrových lahví rumu, či tisíc párů bot, ale 
také 5 vozů Škoda 440, zvaných Spartak. V přepočtu na dnešní dobu se jednalo o zhruba 3 miliony 
korun. 

ZKP-1 však zůstalo v bednách ve skladišti Československé státní automobilové dopravy, jelikož nee-
xistovala místnost s nezbytnou kopulí, pod kterou by se mohl tento „zázrak z Jeny“ provozovat.  

Nejdříve se sice uvažovalo o provizorním umístění v některé již existující budově – 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. 

V listopadu 1957 se projektu ujal architekt Evžen Šteflíček (mj. autor pavilonu Anthropos), který přišel 
s konceptem menší stavby oddělené od původních kamenných kopulí, jejíž součástí měla být také 
přednášková místnost, pozorovatelny a byt správce. 

Pod různými taktickými záminkami se ale tehdejšímu řediteli Oto Obůrkovi podařilo budovu prodlou-
žit, částečně ji podsklepit a kopuli planetária zvětšit z původních šesti na osm a půl metru. Jednoduše 
prý tehdy zapíchl kolík do země a s pomocí špagátu kolem něj vyznačil kružnici o průměru 8,5 metru. 
Jestli se podaří promítané obrazy zaostřit, nezjišťoval. Naštěstí to šlo. 

Budova o půdorysu 15 × 20 metrů s připojenou kopulí planetária vznikala z prostředků městského 
národního výboru v Brně ve svépomocné akci „Občané budují své město“. Výkop zahájily v pondělí 
14. dubna 1958 žákyně druhé třídy I. Vyšší hospodářské školy na ulici Pionýrská, které zde odpraco-
valy 170 brigádnických hodin. Slavnostně ale stavbu zahájil až o deset dní později Vladimír Hradilík, 
který při této 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 výho-
dou bylo, že se na ni pohlíželo poněkud shovívavě, takže se ledasco mohlo provést bez velkého papí-
rování 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 do-
končit alespoň hrubou stavbu, o půl roku později doplněnou kopulí planetária a pojízdnou střechou 
dodanou z Královopolských strojíren. Nesmrtelné zásluhy si za to odnesl především ředitel Oto 
Obůrka, jehož zoufalá korespondence se všemi zúčastněnými je dodnes zachována. 

Otevření nové budovy hvězdárny s planetáriem proběhlo v neděli 30. srpna 1959 v 10 hodin a 30 mi-
nut. Akt zahájily fanfáry, poté promluvil Josef Rajda, předseda Obvodního národního výboru Brno II. 
První návštěvníci dorazili tentýž den v 16 hodin a 30 minut. Za stavební práce bylo oficiálně vydáno 
711 612 korun, v dnešních cenách zhruba 12 milionů. 

Projekční planetárium ZKP-1 dokáže na sádrové klenbě o průměru osm a půl metru vytvořit iluzi 
hvězdného nebe v libovolnou roční dobu z různých severních zeměpisných šířek (od rovníku po se-
verní pól) a také v různou dobu od roku 13 tisíc před naším letopočtem po rok 13 tisíc našeho leto-
počtu (v závislosti na tzv. precesi). 

Základem celé instalace je „hvězdná koule“ o velikosti fotbalového míče. Na jejím povrchu se nachází 
31 projektorů, v jejím středu speciální žárovka. Každý projektor se skládá z čočkového kondenzoru, 
který sbírá světlo z centrální žárovky. Za ním se ukrývá měděný plíšek o průměru asi dva centimetry, 
do kterého pracovníci společnosti Carl Zeiss Jena ručně propíchali s pomocí deseti různě tlustých je-
hel na definovaných místech dírky. Na povrch potom vystupují objektivy, které promítají dírky 
z plíšku na kopuli. Jasnost „umělých hvězd“ je tedy zvýrazněna různou velikostí promítaných ko-
toučků. To samozřejmě v přírodě neplatí, skutečné hvězdy jsou bodové. 
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Aby se zabránilo rušivému svícení na podlahu a stěny, má každý objektiv mechanickou clonku, která 
umožňuje promítat hvězdy pouze na kopuli. Díky nim proto diváci vidí zhruba 2600 hvězd, tedy tolik, 
kolik by jich člověk měl na obloze vidět očima za dobrých pozorovacích podmínek (mezní hvězdná 
velikost 6 magnitud). 

Pod „hvězdnou koulí“ najdete držák s projektory planet. Ty lze libovolně přehazovat a polohu promí-
taného obrazu ještě doladit pomocí pohyblivého zrcátka – tím je možné jednoduše nastavit polohu 
planety pro konkrétní datum. Opticko-mechanická planetária mají za cíl ukázat objekty, které jsou na 
obloze viditelné pouhým okem, proto je planet jenom pět, dál je k dispozici projektor Slunce a Měsíce 
a několik dalších, které jsou užitečné pro astronomický výklad. Kvůli větší názornosti jsou „planety“ 
zvětšeny, Mars je nápadně oranžový, Jupiter s temnými pásy a Saturn dokonce s prstencem. 

Možná si kladete otázku, proč ZKP-1 neukazuje celou hvězdnou oblohu, jakou můžeme vidět třeba 
z jižního pólu. Jednoduše řečeno, na to nemá dost „koulí“. Projektor musí být nějakým způsobem při-
pevněn na svém místě (uprostřed 8,5metrové projekční polokoule) a směrem, kde je jeho držák, není 
možné z pochopitelných důvodů promítat. 

Někteří pamětníci si v této souvislosti vzpomenou na původní projektor v našem velkém planetáriu, 
který měl podobu „činky“ se dvěma koulemi pro severní a jižní hvězdnou oblohu. Dodejme přitom, že 
Carl Zeiss Jena před půl stoletím nabízela ZKP-1 i ve variantě s jižní hvězdnou oblohou (tedy bez po-
hledu na okolí Polárky). 

Chytře řešené jsou i další doplňky… Mlhavý pás Mléčné dráhy vytváří váleček s celuloidovým stínít-
kem s ručně kreslenou Mléčnou dráhou o deseti stupních šedi, který je stočený do skleněného válce, 
uprostřed něhož svítí žárovka. Schematické kresby souhvězdí zase dokázal promítnout malý diapro-
jektor pohybující se na kloubovém rameni. K dispozici jsou také světlé čáry demonstrující některé 
nebeské souřadnice – místní poledník, ekliptiku, nebeský rovník, deklinační kružnici apod. 

Hranu kopule malého planetária až do počátku 21. století zdobilo kašírované panorama města zob-
razující vybrané brněnské dominanty, včetně tiskárny Rudého práva, tj. deníku Komunistické strany 
Československa, a rušičky západního rozhlasu na Žlutém kopci. Návštěvníci seděli na sklopených ča-
louněných sedačkách hned ve dvou řadách, vešlo se jich sem kolem čtyřiceti, na stěnách pak mohli 
obdivovat několik černobílých podsvětlených fotografií vesmírných objektů. Úžasný byl i systém vě-
trání – v podobě výkonného a velmi hlučného ventilátoru přezdívaného „vichr z hor“. 

Projekční stroj se ovládal pomocí „přístrojové desky“ s řadou páčkových vypínačů a otáčivých regulá-
torů, dnes upraveným ovladačem. Nejdříve s pomocí promítnuté souřadnicové sítě a hvězdářské ro-
čenky ručně nastavíte trubičkové reflektory tak, aby na správná místa promítly tělesa Sluneční sou-
stavy. U Měsíce ještě upravíte správnou fázi. Poté již s elektrickým motorkem otáčíte strojem tak, 
abyste ukázali podobu nebe v libovolný okamžik během konkrétního dne. Mechanickou kličkou změ-
níte i zeměpisnou šířku – od rovníku až po severní pól. Obsluhu celého zařízení přitom zvládne po 
krátkém zaškolení kdokoli se základními astronomickými znalostmi. 

Zájem veřejnosti o nové projekce umělé hvězdné oblohy hned v roce 1959 předčil veškerá očekávání. 
Vždyť se také jednalo o třetí „stálou“ instalaci v tehdejším Československu, předběhl nás pouze Hra-
dec Králové (leden 1957) a Plzeň (červen 1958). Za první tři měsíce dorazilo neuvěřitelných 21 316 ná-
vštěvníků, už 21. září 1960 byl přivítán padesátitisící návštěvník – žák Základní devítileté školy z Klou-
bouk u Brna. 

Veškerý provoz přitom zvládlo devět zaměstnanců a několik brigádníků. V dopoledních hodinách při-
cházely výpravy každou celou hodinu, takže moderátoři byli nejen secvičeni na přesné střídání, ale 
také vybírali vstupné, prodávali upomínkové předměty a obsluhovali šatnu. 

Zpočátku se uváděl pořad „Co dokáže planetárium“, brzo se ale přidávala tematická představení. 
Zkoušely se třeba duo-programy, 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, Ladi-
slav 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 
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v neznámém prostoru přesouvali po malém sále. Často tudíž bloudili mezi návštěvníky nebo bez-
radně čekali, až je na příslušné místo zavedou sami moderátoři. 

Později se ve výbavě planetária objevil magnetofon, diaprojektor a filmová promítačka, naši technici 
sestavili projektor umělé družice (nejen, že se světlý bod pohyboval mezi hvězdami, ale dokonce cha-
rakteristicky 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 minulého 
století na Kraví horu zvalo řadu významných návštěv. Podle sdělení Ri The Suka, pracovníka Minister-
stva školství a kultury Korejské lidově demokratické republiky, měla být hvězdárna i planetárium do-
konce vzorem pro organizaci populárně-vědecké práce v tehdejší Severní Koreji! V roce 1960 jsme 
také obdrželi Cenu osvobození města Brna za popularizaci poznatků moderní astronomie, šíření ma-
terialistického světového názoru, propagaci ateismu a péči o všeobecné i odborné vzdělání občanů. 

Od roku 1959 až do roku 1991 bylo planetárium s projektorem ZKP-1 pochopitelným středobodem 
většiny aktivit Hvězdárny a planetária Brno, vždyť jím prošlo téměř jeden milion návštěvníků. A i když 
poté ustoupilo svému následovníkovi ve větší kopuli, zůstává dodnes v provozu. 

Samozřejmě, že mnohé z výbavy ZKP-1 odešlo do astronomického nebe. Celý řídicí panel projektoru 
nahradil mikropočítač s dálkovým ovládáním. Rozpadlo se překližkové panorama, jehož torzo ukrý-
váme v archivu. Sádrová kopule byla během rekonstrukce v roce 2010 stržena a nahrazena novou. 
Změnila se i sedadla, dokonce jsme zvýšili podlahu, aby návštěvníci neměli utkvělý pocit, že se na 
nebe dívají ze „dna studny“. 

SVEDU VĚDU 

Projekt Svedu vědu si klade za cíl představit vědce nebo vědní obory, jejichž práce dosa-
huje celosvětového uznání. K trojici úvodních dílů z roku 2021, tedy 01 | astrofyzik Nor-
bert Werner, 02 | rakeťák Petr Kapoun ze SAB Aerospace, 03 | zázrační vědci z CEITEC – 
jsme připravili další dva: 04 | Matonoha při svádění vědy paří počítačové hry a 05 | Brno 
mikroskopické. 

04 | Matonoha při svádění vědy paří počítačové hry 

Co mají společného celosvětově známé počítačové hry jako Mafia nebo Kingdom Come: Deliverance? 
Podíleli se na nich brněnští vývojáři a vznikaly i ve zdejších herních studiích. Brno zkrátka dobývá glo-
bální herní svět. Co se za tímto úspěchem skrývá? A jak vznikají ty nejpropracovanější souboje? 

Moderátor a herec Tomáš Matonoha se šel zeptat a poprat za těmi nejzkušenějšími ve čtvrtém díle 
pořadu Svedu vědu. Hvězdárna a planetárium Brno v tomto seriálu představuje brněnské vědce i je-
jich žáky, kteří se zapsali na hvězdné nebe vědy a techniky.   

Jeho mise za objevením fungování her paradoxně startuje na Filozofické fakultě Masarykovy univer-
zity. I tam totiž studují počítačové hry. „Hry hraje nejen velké množství lidí, ale v tomto oboru je také 
hodně peněz a tedy i pracovních příležitostí. U nás studujeme Herní design, na Fakultě informatiky 
lze studovat magisterskou specializaci Vývoj počítačových her a na VUT bakalářský i magisterský obor 
v ateliéru herních médií,“ přiblížil Zdeněk Záhora z Centra informačních technologií. Podle něj toto 
podhoubí mohlo vzniknout jen díky úspěchu brněnských vývojářů a kvalitních firem. To pomohlo i ke 
vzniku akademická sféry. 

Asi nejznámějším studiem, kde vznikl i remake slavné Mafia, je Hangar 13 (dříve 2K Czech). A právě 
do něj moderátor pořadu Svedu vědu zavítal a postupně se také stal jednou z herních postav. 

„Za těmito zdmi se odehrává něco strašně tajného. A mě zajímá, co,“ vyzvídá herec, kterého vítá ge-
neral manager Roman Hladík. Spolu prochází místnostmi, kde pracují herní animátoři, programátoři, 
grafici, zvukaři, hudebníci nebo testeři. „To skoro vypadá, jako by tady vznikala animovaná pohádka,“ 
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komentuje Matonoha. Hladík jej však brzy vyvádí z omylu. „Produkce je mnohem komplikovanější,“ 
říká, když mu ukazuje, jak vznikají věrohodné pohyby i hlasy herních hrdinů. Sám Matonoha se tak 
stane jedním z bojovníků hry.   

Herec se tak musí nejdřív nechat „vyfotit“ v takzvaném fotogrammetrickém skeneru. Ten brněnský 
patří mezi světovou špičku. „Tady se snímají herci pomocí 107 kamer umístěných na speciální kon-
strukci. Poté se z postav vytvoří 3D model,“ popsal Milan Doležal z Hangar 13. Matonoha se pak pře-
vléká do speciálního oděvu s desítkami senzorů – markerů – a začíná objevovat motion capture stu-
dio. Za nedlouho se pak pustí se svým soupeřem do zuřivého boje. 

Tvorba her našeho průvodce uchvátila natolik, že se nakonec vydal tam, kde se líhnou budoucí tvůrci. 
Na Střední školu umění a designu. „Na naší škole vyučujeme i obor Game art, kde se snažíme stu-
denty připravovat na tvorbu v herních studiích. Učíme tady studenty programovat, vytvářet grafiku, 
zvuk… zkrátka od začátku až do konce,“ vysvětluje mladý učitel a vývojář Filip Dufka. Dětem s objevo-
váním herního tajemství doporučuje začít co nejdřív. „Na internetu lze najít spousty webových ná-
strojů, kde se můžou základy naučit. Pak se třeba můžou zkusit přihlásit na naši školu a pokračovat 
na univerzitě nebo v herním studiu,“ popisuje cestu k atraktivnímu povolání Filip Dufka. 

 

05 | Brno mikroskopické  

Kdyby byla elektronová mikroskopie stát, její hlavní město by se jmenovalo Brno. Co všechno se ve 
světové velmoci, odkud pochází třetina světové produkce špičkových vědeckých přístrojů, odehrává, 
odhaluje v dalším díle pořadu Svedu vědu Tomáš Matonoha. 

V Brně existují hned tři firmy, které vyvážejí tyto moderní přístroje do celého světa. Moderátor Tomáš 
Matonoha navštívil každou z nich a nestačil se divit… V Delong Instruments se podíval do nitra pří-
rodních materiálů pomocí druhého nejmenšího prozařovacího elektronového mikroskopu na světě. 
V kohoutovickém Tescanu se zase šeredně zmýlil, když si tipl, že na monitoru pozoruje poskládané 
dřevo. Přitom šlo o tenký vzorek z baterky. 

Jeho cesta za poznáváním světových výrobců elektronových mikroskopů pak skončila na Černovic-
kých terasách, kde se nachází významná pobočka světového lídra ve svém oboru – společnosti 
Thermo Fisher Scientific Brno. Už jste někdy viděli, co ukrývá atom? A víte, jak vypadá držitel světo-
vého rekordu v rozlišení nejmenších možných detailů? 

Odhalte mikroskopický svět ve čtvrtém díle seriálu o vědeckých hvězdách, který vám přináší 
Hvězdárna a planetárium Brno. 

 

Zároveň vznikl videoklip Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem v podání hudební sku-
piny Django Jet – Swing & Gypsy Jazz, který využíváme i při jiných příležitostech. Za 
Hvězdárnu a planetárium Brno organizoval Jiří Dušek a Veronika Slámová Hrdá, realizo-
valo studio Filmondo. Součást projektu Jihomoravský kraj fandí vědě. 

      zhlédnutí  YouTube   Facebook 

Svědu vědu | teaser     392  9 700 

Svedu vědu | 01 | astrofyzik Norbert Werner    2 200  27 100 

Svedu vědu | 02 | rakeťák Petr Kapoun ze SAB Aerospace 1 000  29 500 

Svedu vědu | 03 | zázrační vědci z CEITEC    920  27 700 

Svedu vědu | 04 | Matonoha při svádění vědy paří počítačové hry 2 100  30 200 

Svedu vědu | 05 | Brno mikroskopické   1 500  5 900 
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ŠPILAS NÉNI JENOM TA NAŠA GRACNA, ALE TEĎKA AJI PLANETKA MEZI 
MARSEM A JUPITEREM 

Veleúžasněbetálná sajtno! 40-18-20 Špilas – Hródová astronomická plotna mlaskla štem-
pla na to, že od teďka se tak bude hókat planetce, kerá svinguje mezi Marsem a Jupite-
rem. Do kosmosa tak vtruknul nejenom néviditelňéši štykl Štatlu, ale aji brněnské han-
tec. Tatok gómka se vylópla v glocnách borcům zbrniskové Šternotechny, první ju 
auglama zblika partyja astronómů z špizplacu na Kleti. 

Britmen by zavařil, že Špilas is a local dialect name given to the 13th-century castle and 
fortressdominating the Brno skyline. Originally intended as a royal castle, it was later re-
built into a hugebaroque fortress and used as a prison. The castle is now maintained by 
the Brno City Museum. 

To je ofiko cunt našrajbčené v cajtungu Grupy pro ména krpatéch grymlů Hródový as-
tronomický plotny, kerá je sólobugy štont nahodit méno každýmu šutru, keré nám ro-
tuje nad kedlubnó. Echtštatlař by písknul, že Špilas hókáme v Brnisku gracně ze třinác-
týho kilojáru, na keró mámepřiheftlý augle ať už do Brynclu hrnem z Práglu, Blavy nebo 
Vyškeca. Ze startu to měl bét kingálské vigvam, pak se překlopil na barokní festunk a bé-
val to aji kleknservis, kde kvedlal žlicóv ešusu Babinské a járy v kameňu krótili taloští kar-
bonáři. Teďka má Špilas pod palcem štatlařské Muzál. 

Glét o pomenování planety 40-18-20 Špilas dneska šópne primátorce Kopretince do 
plótví“ křestní mutra” Jana Tichá a jeden z tech, keří ju vyšpizli, Miloš Tichý, ausgerechnet 
na Špéně. Špilas tym nasmykuje do partyje tří pětek planetek, kerý só ménem nejak 
prouzlovaný s Brniskem. Na nekerý z nich se dá dalších šest tédnů hodit čuz na výstavě 
Bryncl ve šternách v Lapidáryju na Krpatym placu na Špiláku. 

Tu našu KosmoŠpénu vymákli na špizplacu na Kleti v jižním Cajzlově už ve finišu minu-
lýho kilojáru, chvilec ale zabralo, než pinktlich spočítali, kudyma to hrne a než jí přiklepli 
numero. A poněváč má ta partyja z Kleti k hercně přiheftló tu našu, brniskovó partičku 
z Monte Bú, vyzobli ze štatlařskéch válů méno té naší gracny, jak ševelí Tichá, direktorka 
Šternotechny v Budějovicách. 

Co teda o KosmoŠpilasu gómeme? Metelí si to po traťůvce dvě kila a osum pětek až půl 
mega a štyry pětky kilasů daleko od Zoncny, mezi marzovskó a jupiterskó štrádó (takže 
tam bude echtkosygin), otočku kolem oskara sfachčí za štyry a půl jařiny a přes pas má 
pár kilasů, takže asik jako hródka ze storky o Malym princálovi. Aji přes ten névymaz-
leňéší kukr ju zčóhnete akorátjako krpató šajnovó ťučku. Oltové je tentok nebálské Špi-
las sténak jako celá zoncnová sóstava, takže šestimiliónkrát oltovjéší než ten samotné 
bergl, na kerým Špilas sicní. Což je asi tak dávno, jako časůvka, kdy se eště v Brynclu dala 
zaparkovat karizóna. 

A jak pískl Jura Dušek, direktor brniskové Šternotechny a fýra fabály na vundrvály: “...za 
dva kilojáry kópilo méno víc než dvacet litrů planetek a akorát krpaté kósek jich je nejak 
přiheftléch ke Štatlu. Začlo to v járu osumnáct kol a devět pětek planetkó Bruna, pak to 
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só třeba (2073) Janáček, (3366) Gödel, (4112) Hrabal, (8343) Tugendhat nebo (14980) Gu-
stavbrom. Vo nich a samo litr aji vo (401820) Špilasu je ten ausštelunk, keré sme sfachčili 
do holpecu s brniskovým Muzálem ausgerechnet na Špéně. Tak dosmykujte hodit jo-
dovky, ať kóříte že aji Brnisko je štatl, jehož sláva štréchá šterny.“ 

ŠPILAS JE NEJEN ŠPILBERK, ALE TEĎ I PLANETKA MEZI MARSEM A JUPITE-
REM 

(401820) Špilas – tak Mezinárodní astronomická unie pokřtila planetku pohybující se 
mezi Marsem a Jupiterem. Do vesmíru se dostal nejen nejviditelnější symbol města 
Brna, ale poprvé i brněnský hantec. Jméno navrhli pracovníci brněnské hvězdárny, pla-
netky si jako první všimli astronomové z kleťské observatoře. 

Špilas is a local dialect name given to the 13th-century castle and fortress dominating the 
Brno skyline. Originally intended as a royal castle, it was later rebuilt into a huge baroque 
fortress and used as a prison. The castle is now maintained by the Brno City Museum. Tak zní 
oficiální zdůvodnění netradičního pojmenování publikované v bulletinu Skupiny pro ná-
zvosloví malých těles Sluneční soustavy vydávaném Mezinárodní astronomickou unií. Ta 
jediná je celosvětově uznávaným arbitrem v pojmenovávání vesmírných těles (a jejich 
povrchových útvarů). V českém jazyce: Špilas je v místním hovorové mluvě označení hradu 
a pevnosti ze 13. století, která je dominantou města Brna. Původně byl zamýšlen jako králov-
ský hrad, později se z něj stala mohutná barokní pevnost a sloužil jako věznice. Nyní je ve 
správě Muzea města Brna. 

Certifikát o pojmenování planety (401820) Špilas předala 12. září 2022 „křestní matka“ 
Jana Tichá a jeden z objevitelů Miloš Tichý do rukou primátorky statutárního města Brna 
Markéty Vaňkové právě na Špilberku. (401820) Špilas se tak zařadil mezi tři desítky pla-
netek, které nesou jméno související s městem Brnem. Některým z nich byla věnována 
výstava Brno ve hvězdách v bývalé Lapidárium na Malém nádvoří právě na Špilasu. 

Nynější planetku 'Špilas' objevili z jihočeské Observatoře Kleť Miloš Tichý a Zdeněk Mo-
ravec 30. září 1996. Poté byla opakovaně pozorována pod předběžným označením 1996 
SP7, až dospěla ke kvalitně spočtené dráze a pořadovému číslu 401820. Proč zrovna Špi-
las? Hovorový 'hantec' je vlastně dalším symbolem Brna zrcadlícím vývoj města v mluvě 
jeho obyvatel. Připomínají-li v posledních letech američtí astronomové ve jménech pla-
netek původních obyvatel – amerických Indiánů, připomínáme my specifické brněnské 
nářečí, zrcadlící vývoj města v mluvě jeho obyvatel. 

Planetka (401820) se pohybuje po výstředné dráze ve vzdálenosti od 280 do 540 milionů 
kilometrů od Slunce, tedy mezi dráhou Marsu a Jupiteru. Kolem Slunce oběhne jednou 
za 4 a půl pozemského roku. Nejspíš se jedná o těleso o průměru jen několik kilometrů, 
tedy jako z příběhů „Malého prince“. I ten nejlepší dalekohled planetku nezobrazí jinak 
než jako světlý bod. Stáří (401820) Špilas je srovnatelné se stářím Sluneční soustavy, je 
tedy 6 milionkrát starší než hrad, díky kterému získala jméno. 
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Za dvě stě roků bylo pojmenováno více než dvacet tisíc planetek, pouze tisícina z nich je 
ale nějak spojena s naším městem. Všechno začalo v roce 1890 planetkou s jménem 
Bruna. Od té chvíle se na nebesích potkáme s dalšími a dalšími brněnskými planetkami. 
Třeba (2073) Janáček, (3366) Gödel, (4112) Hrabal, (8343) Tugendhat nebo (14980) Gu-
stavbrom.  

TIŠTĚNÁ REKLAMA 

S individuálními návštěvníky komunikujeme také prostřednictvím tištěné reklamy – 
zdarma, v podobě barteru i za úplatu. V roce 2022 jsme vydali čtyři čtvrtletníky, každý 
v nákladu 5 až 8 tisíc kusů. Rozdávali jsme jej v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, 
zasílali našim partnerům a v distribuční síti společnosti Pocketmedia. 

Průběžně jsme připravovali programový leták s měsíčním přehledem pořadů pro veřej-
nost (sestavovala Zuzana Kuljovská). Náklad se pohyboval ve stovkách výtisků.  

Často inzerujeme v deníku Metro, jehož klasický náklad pro Brno a okolí je 30 tisíc kusů 
a ve variantě XXL 100 tisíc kusů. Přímo ve vozech Dopravního podniku města Brna využí-
váme možnost inzerce v madlech a dále se zde rozdává měsíčník Šalina (náklad 50 000 
kusů), ve kterém pravidelně uveřejňujeme krátký příspěvek a jednou ročně i tematickou 
dvoustranu.  

Program za úplatu zveřejňovala periodika Kult.cz (náklad 15 000 kusů), KAM (náklad 
30 000 kusů), Brněnský metropolitan (210 000 kusů) a Centrum News (70 000 kusů), 
která jsou rozdávána na více než stovce distribučních míst (např. v prodejnách maloob-
chodní sítě Brněnka). 

City-light vitríny a billboardy jsme v malé míře objednávali u společnosti CITY-TOOLS, 
s.r.o. (nabídka nevyužitých ploch pouze za úhradu instalace). V souvislosti s propagací 
Festivalu vědy a podzimní premiéry pořadu 3-2-1 START! jsme díky výhodné nabídce in-
stalovali dva big boardy na štítové ploše (9,9 x 8,5 metru) na ulici Provazníkova 94a. 

Díky velmi výhodné nabídce vyšla na začátku září 2022 speciální příloha Brno a vesmír 
v deníku MF Dnes, která byla věnována aktuálně se rozvíjejícímu kosmickému průmyslu 
(ale nejen jemu). Vyšla 9. září 2022 po celé jižní Moravě v nákladu necelých 30 tisíc kusů. 
Plus 5 tisíc kusů navíc – 1000 pro Festival vědy a zbytek na roznos po Brně (kavárny, in-
fopointy, knihkupectví apod.). Styl magazínu byl „lifestylový“, tedy čtivý pro běžné smr-
telníky. 

V magazínech MF Dnes (ONA Dnes, TV magazín) jsme díky výhodné ceně čtyřikrát na 
celé jedné straně propagovali Festival vědy a nové představení Polární záře. 

O všechny tiskové výstupy se svým dílem starali především Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Pa-
vel Karas, Zuzana Kuljovská, Jan Píšala a Veronika Slámová Hrdá. 
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TOP VÝLETNÍ CÍLE JIŽNÍ MORAVY 

TOP výletní cíle pokračovaly v kampani Centrály cestovního ruchu pro jižní Moravu 
s hlavním heslem „Nestůj, cestuj…“, převážně na Facebooku centrály dle preferencí 
každé z organizací. Připraven byl i informační leták pro prezentace na veletrzích. Pro-
běhla také řada školení a setkání.  

17. března 2022, Bezpečnostní modelová školení na rizikové situace pro pracovníky organizace, zú-
častnily se Monika Čúzyová, Markéta Nevrlková 

1. Typologie možných pachatelů. 

2. Možné rizikové situace, které mohou nastat v areálu nebo objektech organizace (přehled 
rizikových situací a jejich vývoj (kazuistika reálných případů, identifikace útočníků, prevence, 
legislativa a zákonné normy). 

3. Ukázky řešení modelových situací v prostředí organizace – praktický trénink s účastníky 
školení formou zážitku, simulace krizových situací a možných způsobů řešení. 

4. Reakce na rizikové situace (doporučené postupy pro minimalizaci rizika, krizová komuni-
kace, systém opatření). 

5. Ukázka doporučeného postupu pro řešení konkrétní rizikové situace, krizová komuni-
kace s pachatelem a dalšími zúčastněnými osobami. 

6. Bezpečnostní systém (soubor bezpečnostních opatření, technické systémy objektů, zajiš-
tění dle pravidel –,,lock down”). 

26. dubna 2022, Jak nadchnout návštěvníky? aneb trendy a výzvy v interpretaci místního dědictví, zú-
častnily se Monika Čúzyová, Zuzana Kuljovská 

Co je to interpretace?            

Zásady dobré interpretace – prezentace, aktivní odhalování principů účastníky na příkla-
dech. 

Dobré praxe z různých institucí – principy Freemana Tildena, Beck a Cable. 

Shrnutí – principy: Ideas made to STICK      

Reflexe bloku – metoda CONNECT EXTEND CHALLENGE    

Tipy, jak zesílit sdělení – Knockan theory                                                                          

Návrh vlastních sdělení, sdílení ve skupině a vzájemná zpětná vazba                                                    

Interpretační plánování 

Tipy, jak na moderní expozice a stezky 

Celková reflexe semináře (metoda Střelka kompasu) 

 

V letní sezóně se konalo několik on-line soutěží. Zajímavým projektem byl Gourmet Jižní 
Morava 2022, jehož výsledkem bylo slavnostní vyhlášení 6. října 2022 v Hale Industra 
toho nejlepšího z brněnské a jihomoravské gastronomie. Účastnily se Zuzana Kuljovská 
a Monika Čúzyová. 

Závěrečné jednání a setkání se uskutečnilo 7. prosince 2022, kde nám paní ředitelka 
Centrály cestovního ruchu jižní Morava Martina Grůzová shrnula úspěchy uplynulého 
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roku a představila záměry na rok následující. Komunikaci za Hvězdárnu a planetárium 
Brno zajišťovala Zuzana Kuljovská a Monika Čúzyová. 

VĚDECKÁ STEZKA 

Od rána do večera, od soumraku do úsvitu, od pondělí do neděle mohou návštěvníci ja-
kéhokoli věku na vlastní oči, sluch i hmat poznávat svět kolem sebe. V okolí bývalého vo-
dojemu z 30. let minulého století najdete u Hvězdárny a planetária Brno několik interak-
tivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo 
spektroskop. Expozice je volně přístupná bez výkladu. 

Stezka slouží převážně jako „čekárna“ pro naše pravidelná představení. Návštěvníci z řad 
veřejnosti a školní výpravy zde tráví čas před zhlédnutím našich pořadů nebo nich. 
Stejně tak je navštěvována náhodnými kolemjdoucími. Proto v ní vidíme velký potenciál 
a přemýšlíme nad nejrůznějšími vylepšeními a obměnou exponátů. Jakákoliv úprava či 
výměna je však krajně nákladná, proto ne vždy vše postupuje tak rychle, jak bychom si 
představovali. Během roku 2022 jsme odstranili problematický 3D skener a nahradili ho 
kompletně novým modelem – tzv. Orbitáriem.  

Design Orbitária byl vytvořen ve 3D programu a zabral přes 300 hodin, samotná stavba 
pak 3 měsíce ruční práce. Vše je kompletně z nerez oceli nebo plastu a dohromady váží 
1,2 tuny. S planetami v našem modelu lze pohybovat. Převody jsou přitom nastaveny 
tak, aby poměr rychlosti jejich pohybu odpovídal vzájemnému poměru rychlostí. Jinak 
řečeno, když například protočíte Mars jednou kolem Slunce, zvládne Země za tutéž 
dobu stejnou cestu dvakrát. V případě Neptunu je pak na jeden oběh potřeba celých 
165 otočení Země! Naopak planety bližší Slunci se pohybují svižněji. Venuši jeden cyklus 
zabere 3/4 pozemského oběhu, Merkuru dokonce pouze jednu čtvrtinu. 

Model navrhli a vyrobili pracovníci společnosti MIVIS, za Hvězdárnu a planetárium Brno 
organizačně zajišťoval Tomáš Hladík. 

VÁNOČNÍ ŠALINA ČESKÉHO ROZHLASU BRNO NA TÉMA VESMÍR 

Český rozhlas Brno ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna přivezl na náměstí 
Svobody vánoční šalinu. V sobotu 10. prosince od 14 do 16 hodin si v ní o vesmíru poví-
dal Tomáš Tyc z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Tomáš Přibyl z Technic-
kého muzea v Brně a Jiří Dušek z Hvězdárny a planetária Brno. 
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VELKÁ DEŠŤOVKA 

Vynakládáme dlouhodobě nemalé úsilí na péči o okolí naší budovy. Na sklonku roku 
2022 jsme úspěšně dokončili instalaci akumulačních jímek na dešťovou vodu, kterou bu-
deme využívat pro zavlažování trávníků v nejbližším okolí naší budovy. Velký podíl na in-
vestici bude mít dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

Celkem jsme instalovali 6 podzemních nádrží o celkovém objemu 58 m3. Nádrže jsou 
rozděleny do 2 lokalit, v každé lokalitě se nachází 3 nádrže, jež jsou u dna propojeny 
a fungují tedy jako větší celek. Pro sběr dešťové vody do nádrží bude sloužit plocha stře-
chy budovy Hvězdárny a planetária Brno. Ve 2 hlavních akumulačních nádržích jsou 
umístěna čerpadla pro automatické závlahy. Do nádrží je přivedena jako záložní varianta 
voda z řadu, která bude použita pouze v případě enormního sucha pro nejnutnější po-
třebu závlahy za účelem přežití rostlin a trávníku – to zajistí čidla hlídání hladiny vody v 
nádrži. 

Stávající vsakovací jímky, do kterých byla svedena veškerá voda ze střechy budovy, jsme 
využili pro přepady nových akumulačních jímek. V období nadměrného množství srážek, 
kdy se přebytečně naakumulovaná voda dostane přepadem do vsaků, bude nadále eko-
logicky využita lépe, než kdyby pouze odtekla do kanalizace. 

V roce 2023 vysejeme na ploše kolem budovy nový trávník, který díky závlahám rychleji 
zakoření. V budoucnu očekáváme díky zavlažování především zlepšení mikroklimatu ko-
lem budovy a tím přímý dopad na naše návštěvníky, kteří se, jak doufáme, budou díky 
tomu u nás cítit, především během letní sezóny, příjemněji. 

Projekt získal možnost spolufinancování Státním fondem pro životní prostředí ČR, který 
na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU. Reali-
zaci stavby provedla společnost Benpra servis s.r.o. Technický dozor na stavbě zajistila 
společnost Encorma s.r.o. Za Hvězdárnu a planetárium projekt koordinoval především 
Tomáš Hladík.  

ZAHRANIČNÍ CESTY 

Po dvou letech, kdy bylo cestování do zahraničí znemožněno nebo značně omezeno, 
jsme konečně mohli realizovat naplánované cesty převážně hrazené z projektů Eras-
mus+. 

V roce 2022 se uskutečnily tyto výjezdy (vč. projektu z programu Erasmus+): 

25. února – 2. března 2022 – Spojené arabské emiráty/Dubaj (Světová výstava EXPO 2020), zúčastnil 
se Jan Píšala 

21. února – 4. března 2022 – Norsko/Lofoty, zúčastnili se Tomáš Tichý, Pavel Gabzdyl, Roman Ponča, 
Pavel Karas 

24. března – 1. dubna 2022 – Finsko (projekt Erasmus+ KA1), zúčastnili se Roman Ponča, Tomáš Ti-
chý, Monika Čúzyová, Lucie Fojtová 
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1. – 3. května 2022 – Německo/Hamburk (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Ondrej Kamenský, Lu-
cie Fojtová 

26. června – 4. července 2022 – Portugalsko (projekt Erasmus+ KA1), zúčastnili se Markéta Nevrlková, 
Jana Britzmannová, Matej Borovička, Roman Ponča 

4. – 9. srpna 2022 – Irsko (projekt Erasmus+ KA1), zúčastnili se Ondrej Kamenský, Marko Mesarč, Lu-
cie Fojtová 

11. – 13. září 2022 – Rumunsko/Baia Mare (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Tomáš Hladík, Ondrej 
Kamenský 

13. – 18. září 2022 – Chorvatsko (projekt Erasmus+ KA1), zúčastnily se Monika Čúzyová, Lucie Fojtová, 
Hana Šimšová, Jana Britzmannová 

19. – 26. září 2022 – Belgie/Brusel, zúčastnili se Marko Mesarč, Tomáš Tichý, Lucie Fojtová 

25. – 28. září 2022 – Francie/Saint-Omer, zúčastnil se Ondrej Kamenský, Matej Borovička 

29. září – 5. října 2022 – Bulharsko (projekt Erasmus+ KA1), zúčastnili se Monika Čúzyová, Tomáš Hla-
dík, Jiří Severin, Pavel Gabzdyl 

14. – 21. října 2022 – Kanada/Montreal (konference IMERSA), zúčastnil se Ondrej Kamenský, Pavel 
Karas 

23. – 25. října 2022 – Slovensko/Hurbanovo (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Ondrej Kamenský, 
Tomáš Hladík 

9. listopadu 2022 – Rakousko/Retz (Top cíle), zúčastnily se Zuzana Kuljovská, Monika Čúzyová 

16. – 20. listopadu 2022 – Kypr (projekt Erasmus+ KA1), zúčastnili se Pavel Gabzdyl, Zuzana Kuljovská, 
Markéta Nevrlková 

21. – 26. listopadu 2022 – Lotyšsko (projekt Erasmus+ KA1), zúčastnili se Dan Pitoňák, Ondrej Kamen-
ský, Jiří Severin 

11. – 13. prosince 2022 – Maďarsko/Budapešť (projekt Erasmus+ KA2), zúčastnili se Tomáš Hladík, 
Ondrej Kamenský 

15. – 17. prosince 2022 – Německo/Hamburk, zúčastnili se Jiří Dušek, Tomáš Hladík 

ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK 

Z většiny odborných přednášek pořizujeme audio a videozáznamy, které jsou zdarma 
dostupné na YouTube. V roce 2022 vznikly tyto záznamy přednášek (připravoval Josef 
Forman): 

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., Chemie lásky aneb Koktejl molekul štěstí 

brig. gen. Ing. Miroslav Feix, M.S., Kybernetická válka 

Mgr. Halina Šimková, Myšlení pomalé a líné 

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., ČERNÁ nebo ČERVÍ Existují v našem vesmíru červí díry? 

RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Kvantové vakuum aneb Existuje absolutní prázdnota? 

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Sny – odkud přicházejí? 

RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., Hypotéza panspermie – přišel život z hvězd? 

prof. Ing. Josef Lazar, Dr., prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., Mezinárodní den kvantové fyziky 
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Mgr. Albert Kšiňan, Ph.D., Genetický kód – klíč k pochopení toho, kým jsme 

Dušan Majer, Návrat lidí na Měsíc pod křídly Artemis + projekce 

RNDr. Michal Zajaček, Ph.D., RNDr. Martin Ferus, Ph.D., James Webb a kosmické 

dalekohledy budoucnosti: Za životem v kosmu až k úsvitu vesmíru 

Mgr. Jan Toman, Ph.D., Život ve vesmíru pohledem evoluční biologie 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Babičko, a proč má ten covid tak velké zuby? – O původu a evoluci 
nového koronaviru 

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D., Syntetická biologie a biotechnologie pro 21. století 

doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D., Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D., CERN a Higgsův boson – deset let poté 

prof. Bharat Ratra, The accelerating expanding universe: Dark matter, dark energy, and Einsten's cos-
mological constant 

Roman Ponča, JWST: V říši falešných barev 

Mgr. Petr Brož, Ph.D., Tajemství Marsu očima geologa  
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EKONOMICKO-SPRÁVNÍ AKTIVITY 
Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Její 
provoz i další rozvoj zajišťují nejrůznější ekonomické, správní a technické aktivity. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Podmínky pro bezproblémový průběh všech akcí Hvězdárny a planetária Brno zabezpe-
čují ekonomičtí, odborní, organizační a techničtí pracovníci. V čele organizace je Radou 
města Brna jmenovaný ředitel, který ustavuje svého stálého zástupce. Platný organi-
zační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno rozlišuje tři oddělení, v jejichž čele stojí 
vedoucí: 

oddělení programové zajišťující aktivity Hvězdárny a planetária Brno uvedené v článku II ve zřizo-
vací listině s výjimkou činností svěřených oddělení dramaturgickému; 

oddělení dramaturgické zajišťující veškeré tvůrčí aktivity a provoz systému digitária; 

oddělení provozní zajišťující aktivity ekonomicko-správního, personálního a technického charakteru. 

 

Mimo tato oddělení existují pozice: 

preventista bezpečnosti práce; 

interní auditor. 

ZAMĚSTNANCI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

V průběhu roku 2022 byli v pracovním poměru tito zaměstnanci v abecedním pořadí: 

Matej Borovička (úvazek 0,75, do 30. září 2022 úvazek 1,0) 

Jana Britzmannová (úvazek 1,0) 

Mgr. Monika Čúzyová (úvazek 1,0) 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (úvazek 1,0) 

Ing. Lucie Fojtová (úvazek 1,0 od 1. března 2022)  

Mgr. Josef Forman (úvazek 1,0) 

Mgr. Pavel Gabzdyl (úvazek 0,5) 

Ing. Tomáš Hladík (úvazek 1,0) 

Lucie Štreitová (rodičovská dovolená) 

Marie Ivanovová (úvazek 1,0) 

Mgr. Ondrej Kamenský (úvazek 1,0) 

RNDr. Pavel Karas, Ph.D. (úvazek 1,0) 
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Mgr. Šárka Karešová (rodičovská dovolená, pracovní poměr ukončen 9. prosince 2022) 

Mgr. Zuzana Kuljovská (úvazek 1,0) 

Hana Machačová (úvazek 1,0) 

Bc. Marko Mesarč (úvazek 0,5, do 30. září 2022 úvazek 1,0) 

Markéta Nevrlková (úvazek 1,0) 

Roman Ponča (úvazek 1,0) 

Mgr. Jan Píšala (úvazek 1,0) 

Daniel Pitoňák (úvazek 1,0, do 31. května 2022 úvazek 0,75) 

Jiří Severin (úvazek 1,0) 

Ing. Hana Šimšová (úvazek 0,75) 

BcA. Tomáš Tichý, Dis. (od 1. září 2021, úvazek 1,0) 

Bc. Kateřina Víšková (úvazek 1,0) 

 

preventista bezpečnosti práce:  Ing. Tomáš Hladík (úvazek 0,1) 

interní auditorka:    Iva Štefanová (úvazek 0,25)  

STATISTICKÝ PŘEHLED STRUKTURY A POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

 
stav 

k 31. prosinci 
2021 

průměrná roční 
hrubá mzda v 

roce 2021 v Kč 

změny  
v roce 

2022 

stav 
k 31. prosinci 

2022 

průměrná roční 
hrubá mzda v roce 

2022 v Kč 

průměrná  
tarifní 

třída 
v roce 

2022 

vysokoškolští  
zaměstnanci 

13,35 496 831 -0,50 12,85 590 419 11 

středoškolští  
zaměstnanci 

7,75 431 436 +0,25 8,00 452 272 8 

celkem 21,10 472 824 -0,25 20,85 537 420 10 

 

PLÁNOVANÁ A OBSAZENÁ FUNKČNÍ MÍSTA K 31. PROSINCI 2022 

funkce třída úvazek – plán 
úvazek – skuteč-

nost 

ředitel 14 1,00 1,00 

zástupce ředitele 12 1,00 1,00 

vedoucí dramaturgického oddělení 12 1,00 1,00 

vedoucí provozního oddělení, ekonom 12 1,00 0,75 

vedoucí programového oddělení 11 1,00 1,00 

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník 12 2,50 2,50 

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník 11 1,00 1,00 

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník 9 2,50 2,25 
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projektový a programový pracovník 11 1,00 1,00 

projektový a programový pracovník 10 1,00 1,00 

projektový a programový pracovník 9 1,00 1,00 

účetní 9 1,00 1,00 

asistent 8 1,00 1,00 

pokladní – zásobovač  7 1,00 1,00 

pokladní 6 2,00 2,00 

technik 11 1,00 1,00 

technik – údržbář 9 1,00 1,00 

bezpečnostní referent 7 0,10 0,10 

interní auditor 10 0,25 0,25 

celkem   21,35 20,85 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, stejně jako požární ochraně byla v organizaci vě-
nována soustavná pozornost a všechny úkoly vyplývající z příslušných zákonů, nařízení 
a dalších předpisů byly průběžně plněny. S ohledem na bezpečnost práce byly v roce 
2022 uskutečněny tyto kontroly: 

17. ledna 2022 – Odborná prohlídka výtahu 

25. ledna 2022 – Revize nouzového osvětlení 

16. února 2022 – Revize spalinových cest 

16. února 2022 – Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny a plynového zařízení 

16. února 2022 – Revize plynových kotlů 

16. února 2022 – Revize tlakové nádoby 

14. března 2022 – Půlroční zkouška protipožárního systému 

18. května 2022 – Kontrola protipožárních klapek a ucpávek 

20. května 2022 – Odborná prohlídka výtahu 

25. května 2022 – Odborná kontrola vzduchotechniky a výměna filtrů 

25. května 2022 – Kontrola blokovacích stavů a detektorů plynu kotelny 

1. června 2022 – Revize klimatizačních jednotek 

6. června 2022 – Servis automatických dveří 

13. července 2022 – Kontrola žebříků 

22. srpna 2022 – Revize hasicích přístrojů a hydrantů 

8. září 2022 – Odborná prohlídka výtahu 

26. září 2022 – Roční zkouška protipožárního systému 

29. září 2022 – Kontrola provozuschopnosti zařízení dálkového přenosu EPS 

18. října 2022 – Inspekční prohlídka výtahu 
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12. prosince 2022 – Odborná kontrola vzduchotechniky a výměna filtrů 

DRAMATURGICKÉ PORADY 

Dramaturgické porady Hvězdárny a planetária Brno ve složení – ředitel, zástupce ředi-
tele, členové dramaturgického oddělení, vedoucí programového oddělení – diskutují 
a následně rozhodují o strategickém směřování organizace. Nejedná se pouze o progra-
movou náplň, nýbrž také technický vývoj i organizaci provozu. Závěry porad sloužily ře-
diteli ke kvalifikovanému posouzení a vyřešení konkrétních problémů. Z porad byl poři-
zován informativní zápis rozesílaný všem zaměstnancům. Na sklonku roku 2022 jsme 
v obrysech měli sestaven dramaturgický plán na rok 2023 s výhledem na rok 2024. 

ORGANIZACE PRÁCE 

V roce 2022 byly dle požadavků zřizovatele sestavovány pravidelně požadované materi-
ály, např. čtvrtletní rozbory, rozpočet, plán činnosti, plán čerpání fondu investic. Prů-
běžně také byly aktualizovány informace v obchodním a živnostenském rejstříku, vypra-
covány a inovovány byly i následující vnitropodnikové směrnice: 

směrnice o vedení účetnictví a hospodaření s majetkem pro rok 2022 k 1. lednu 2022; 

aktualizace vnitřního předpisu o stanovení částky stravného pro tuzemské pracovní cesty k 1. lednu 
2022 a k 16. srpnu 2022; 

aktualizace vnitřního předpisu o stanovení příspěvku na stravování zaměstnanců k 1. březnu 2022; 

aktualizace vnitřního předpisu o používání bankovních účtů k 1. květnu 2022; 

aktualizace cenového výměru k 25. únoru 2022, k 19. srpnu 2022 a k 9. září 2022; 

provozní řád odborné observatoře Hvězdárny a planetária Brno k 1. březnu 2022; 

příkaz ředitele 1/2022 k inventarizaci k 31. prosinci 2022. 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 SB. ZA ROK 2022 

Počet podaných žádostí o informace: 4 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povin-
ného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, 
a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 
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SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 

Některé speciální aktivity pro nás zajišťovaly externí firmy: 

ACE Design, s.r.o. – účetní SW 

Active24 – registrace domén 

Alsig spol. s r.o. – dohled nad elektronickým požárním systémem a docházkovým systémem 

ASIO TECH, spol. s.r.o. – příprava projektové dokumentace „Velké dešťovky“ 

ATLAS Consulting s.r.o. – manažer datové schránky 

B KONTAKT Security s.r.o. – ostraha budovy 

Benpra servis s.r.o. – stavební úpravy komunikace a sadové úpravy, realizace investiční akce „Deš-
ťovka“ 

Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. 

BRUCO spol. s r.o. – úklidové služby 

CGE HOME partnerská a servisní s.r.o. – zahradnické práce 

ČSOB Pojišťovna a.s. – pojištění majetku 

dipl. tech. Jaroslav Plšek – odborný dohled nad bezpečností a ochranou při práci 

DPMB a.s. – prodejní systém Brno iD 

Drinkmatic s.r.o. – potravinové automaty 

EC-Employment Consulting s.r.o. – administrace projektů ERASMUS+ 

ENVIspot a.s. – nouzové osvětlení 

Faster CZ s.r.o. – připojení k internetu 

Gaflex s.r.o. – revize spalinových cest 

Generali Česká pojišťovna – cestovní pojištění zaměstnanců 

Hasičský a záchranný sbor Jihomoravského kraje – připojení EPS 

Ing. Jan Šifner – revize a oprava projektoru malého planetária 

Karel Eisenwort – revize a údržba hasicích přístrojů 

KINOEXPORT s.r.o. – revize a oprava sedaček v digitáriu 

KONE a.s. – kontrola funkčnosti výtahu 

Kvasar, spol. s r.o. – personální a mzdový SW 

Martin Řezáč – revize a oprava závlahového systému 

Mediclinic a.s. – zdravotní péče 

Moore Accouting CZ s.r.o. – daňové poradenství 

Nowatron Elektronik, spol. s r. o. – servis systému a projektorů v sále digitária 

O2 Czech Republic a.s. – telefonní služby 

Oldřich Hložek – servis a revize plynových kotlů 

OPPORTUNITY, s.r.o. – zapůjčení vozidla 

PATROL group s.r.o. – přenos signálů k Hasičské záchranné službě 

Petr Skoupý – revize plynových zařízení a tlakových nádob 
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Pražská plynárenská, a.s. – dodavatel elektrické energie a plynu 

Post Optimal – poštovní služby 

RACCOON s. r. o. – revize automatizovaných vchodových dveří 

RSA Cosmos Inc. – údržba digitálního planetária 

RTP, s. r. o. – revize a oprava VZT 

RUDIŠ-RUDIŠ architekti s.r.o. – architektonický dozor 

SAKO, a.s. – svoz odpadu 

Vladimír Ivanov – revize spotřebičů, nářadí a pracovních strojů, elektrické instalace 

Vodafone Czech Republic a.s. – telefonní služby 

Vojtěch Zabloudil – zahradní práce 

Vratislav Šebesta – zámečnické práce 

WEDOS Internet, a.s. – internetové domény 

Zdeněk Hnilička – malířské a podlahářské práce 

TECHNICKÉ AKTIVITY 

Pomineme-li základní údržbu, byly v roce 2022 realizovány následující technické aktivity 
(zajišťovali Tomáš Hladík a Jiří Severin): 

příprava a realizace projektu Akumulace a využití dešťových vod pro Hvězdárnu a planetárium Brno, 
včetně administrace dotace SFŽP; 

inovace venkovní expozice – vývoj a instalace nového exponátu Orbium Coelestium (Sluneční sou-
stava); 

příprava projektu fotovoltaické elektrárny; 

instalace mobiliáře v astronomické kopuli – nábytek, osvětlení, prezentační systém a technologie; 

instalace hraničních kamenů; 

řešení správy části areálu VUT a jejího budoucího rozvoje; 

instalace výstavních panelů na různých místech po Brně; 

výměna reklamních monitorů ve foyer; 

celková kontrola a údržba projekčního systému digitária (servery, projektory, kabeláž, osvětlení atd.); 

průběžná inovace počítačové sítě. 

 
V roce 2022 jsme dokončili opravu astronomických kopulí a realizovali projekt akumu-
lace a využití dešťových vod. Ten se ale naplno projeví až v průběhu roku 2023. 
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VEŘEJNÉ POPTÁVKY A ZAKÁZKY 

V rámci běžného provozu a rozvoje organizace i realizace projektů poptáváme stavební 
práce, dodávky a služby v režimu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle plat-
ných zákonů, směrnic a metodik. Z důvodů rovného přístupu a transparentnosti je zve-
řejňujeme na: 

veřejném internetovém portále http://www.vhodne-uverejneni.cz 

stránkách http://www.hvezdarna.cz 

registru smluv Ministerstva vnitra ČR na https://portal.gov.cz 

  

V roce 2022 jsme realizovali jednu veřejnou zakázku malého rozsahu: 

Podzemní nádrže a závlahy pro Hvězdárnu a planetárium Brno, p. o. (předpokládaná cena 2 500 tisíc 
Kč bez DPH) 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno další vzdělávání svých zaměstnanců aktivně podporuje. 
Tento vstřícný krok považujeme za standardní zaměstnaneckou výhodu. Vzhledem k si-
tuaci v roce 2021 bylo konání seminářů omezeno, mnoho z nich proběhlo on-line. V roce 
2022 se naši zaměstnanci zúčastnili těchto seminářů a školení: 

6. ledna 2022, Praktický průvodce účetní závěrkou 2021, Hana Šimšová 

26. ledna 2022, Novinky ve mzdovém programu PERM, Marie Ivanovová 

26. ledna 2022, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Jana Britzmannová 

25. února 2022, Spisová a archivní služba, Jana Britzmannová 

17. března 2022, Bezpečnostní modelová školení na rizikové situace pro pracovníky organizace, Mo-
nika Čúzyová, Markéta Nevrlková 

26. dubna 2022, Novinky v programu ACE-UCTO, Hana Šimšová 

26. dubna 2022, Jak nadchnout návštěvníky? aneb trendy a výzvy v interpretaci místního dědictví, 
Monika Čúzyová, Zuzana Kuljovská 

12. prosince 2022, Praktický průvodce účetní závěrkou 2022, Hana Šimšová 

  

V roce 2022 také probíhala výuka odborné a technické angličtiny pro zaměstnance ko-
munikující se zahraničními partnery.  



| 144 
 

  



 |145 
 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 
Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022 dosáhly 62 061 tisíc Kč (51 852 tisíc Kč 
v roce 2021, 119,7 %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) činily 
20 732 tisíc Kč (9 618 tisíc Kč v roce 2021, 215,6 %). Při srovnávání s rokem 2021 je nutno 
podotknout, že v prvním pololetí roku 2021 byla z nařízení vlády naše organizace pře-
vážnou část zcela uzavřena pro veřejnost jako opatření proti šíření nemoci covid-19. 

Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2022 podpořena příspěvkem na provoz 
od zřizovatele – statutárního města Brna – ve výši 32 642 tisíc Kč, který byl oproti roku 
2021 navýšen o 5 015 tisíc Kč, a to o: 

1 022 tisíc Kč z příjmů z pronájmů nebytových prostor areálu VUT,  

233 tisíc Kč na realizaci Magazínu Mendel v anglické jazykové mutaci,  

911 tisíc Kč na pokrytí vyšších nákladů na energie,  

301 tisíc Kč na zvýšené náklady na platy a související zákonné odvody,  

1 555 tisíc Kč na realizaci akce Festival planet,  

993 tisíc Kč na realizaci akce Festival vědy,  

a zároveň snížen o 2 000 tisíc Kč, tj. o jednorázový příspěvek roku 2021 na pokrytí ztráty 
způsobené pandemií covidu-19. V příspěvku na provoz od zřizovatele je dále zahrnuto 
4 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb., který byl ve 
stejné výši jako v roce 2021. 

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 1 pracovníka v letech 2003 až 2022. Je nezbytné zdůraznit, že naši zkušení odborní pracovníci s vysokoškol-
ským vzděláním i jazykovými znalostmi a komunikačními schopnostmi právem požadují patřičné finanční ohodnocení. 
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Do výnosů se promítly transferové podíly související s pořízením majetku spolufinanco-
vaného ze zdrojů EU a státního rozpočtu v celkové výši 3 210 tisíc Kč, z toho: 

736 tisíc Kč – předání zrekonstruované budovy Hvězdárny a planetária Brno v březnu 2013, tj. inves-
tiční akce označené Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 
Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace, která byla spolufinancována (80,38 %) z Regio-
nálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pod registračním číslem CZ.1.11/3.1.00/02.01138 
(dále jen projekt Přírodovědné exploratorium). 

2 370 tisíc Kč – předání nového digitária v lednu 2014, tj. investiční akce označené Přírodovědné digi-
tárium – návštěvnické centrum, která byla z velké části (98,68 %) spolufinancována z Operačního pro-
gramu pro Výzkum a vývoj pro inovace pod registračním číslem CZ.1.05/3.2.00/09.0160 (dále jen pro-
jekt Přírodovědné digitárium). 

31 tisíc Kč – v září 2015 ukončení a zaúčtování investičního projektu Přírodovědné kognitorium – Vě-
decká stezka v celkové výši 8 077 tisíc Kč (dále jen projekt Přírodovědné kognitorium). Tento projekt 
s registračním číslem CZ.1.11/3.1.00/41.01695 byl spolufinancován prostřednictvím ROP NUTS II Jiho-
východ v celkové výši 6 308 tisíc Kč (85 %) a investiční dotací od zřizovatele ve výši 1 476 tisíc Kč. 

73 tisíc Kč – předání doplnění digitária v březnu 2016, tj. investiční akce označené Doplnění a rozší-
ření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra, která byla z velké části (98,11 %) spolufinan-
cována z Operačního programu pro Výzkum a vývoj pro inovace pod registračním číslem 
CZ.1.05/3.2.00/20.0384 (dále jen projekt Přírodovědné digitárium – doplnění). 

 

Dne 19. prosince 2019 byla Hvězdárně a planetáriu Brno schválena smlouva o poskyt-
nutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s názvem Spolufinan-
cování Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, v období od 1. 1. 2020 do 

 

Vývoj výše dotace v Kč (po odpočtu odvodu z fondu investic) na vstupenku na jednoho návštěvníka Hvězdárny a planetária Brno od 
zřizovatele – statutárního města Brna v letech 2003 až 2022.  

V roce 2011 jsme měli provoz velmi omezen z důvodu rekonstrukce celé budovy. 
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31. 12. 2024 v celkové výši 15 000 tisíc Kč. V roce 2022 se jednalo o příspěvek ve výši 
3 000 tisíc Kč. Tato výše určená pro rok 2022 byla k 31. prosinci 2022 vyčerpána. 

Dne 3. září 2021 nám byla schválena smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje s názvem Jihomoravský kraj fandí vědě 2021 v celkové 
výši 3 000 tisíc Kč. V roce 2021 bylo vyčerpáno 2 403 tisíc Kč a zbylá část dotace ve výši 
597 tisíc Kč byla vyčerpána v roce 2022 do 31. července 2022. Jednalo se o propagaci 
speciálních akcí, které informují a propagují vzdělávací aktivity v Jihomoravském kraji, 
např. Mendel 2022, Poznej brněnskou džungli, Svedu vědu a další. 

Dne 19. července 2022 nám byla schválena smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s názvem Jihomoravský kraj fandí vědě 2022 
v celkové výši 1 250 tisíc Kč. Dotace bude čerpána postupně do 31. července 2023. 
V roce 2022 bylo vyčerpáno 478 tisíc Kč na realizaci akce Festival vědy 2022 v areálu br-
něnského výstaviště. 

Ve výnosech se dále objevují výnosy z realizovaných projektů financovaných ze zdrojů 
EU v celkové výši 1 402 tisíc Kč: 

Od 1. prosince 2020 do 31. července 2023 je Hvězdárna a planetárium Brno příjemce transferu na 
projekt v rámci programu Erasmus+ Vědci varují…!, reg. č. 2020-1-CZ01-KA204-078304, (dále jen pro-
jekt Erasmus KA2 2020) v celkové výši 234 608 eur, tj. cca 6 157 tisíc Kč. Na projektu spolupracujeme 
se šesti obdobnými organizacemi z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska 
a jejich celkový finanční podíl z dotace činí 145 tisíc eur. V roce 2022 Hvězdárna a planetárium Brno 
vyčerpala 637 tisíc Kč. 

 

Vývoj koeficientu soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – bez odpisů (podíl celkových vlastních výnosů na celkových nákla-
dech snížených o zaúčtované odpisy) v letech 2003 až 2022. V roce 2011 jsme měli provoz velmi omezen z důvodu rekonstrukce celé budovy. 
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Od 1. prosince 2020 do 30. listopadu 2022 byla Hvězdárna a planetárium Brno příjemce transferu na 
projekt v rámci programu Erasmus+ Astronomové do Evropy… reg. č. 2020-1-CZ01-KA104-077569, 
(dále jen projekt Erasmus KA1 2020“) v celkové výši 39 385 eur, tj. cca 1 034 tisíc Kč. V roce 2022 
Hvězdárna a planetárium Brno vyčerpala 765 tisíc Kč. Projekt byl ukončen, vyúčtován a zaslán ke 
schválení. 

 

Dále jsme v roce 2022 čerpali fond investic ve výši 52 tisíc Kč na opravy a udržování svě-
řeného majetku (300 tisíc Kč v roce 2021, 17,3 %). 

Náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2022 výše 62 061 tisíc Kč (51 852 
tisíc Kč v roce 2021, 119,7 %).   

Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2022 skončilo s vyrovnaným hospodář-
ským výsledkem ve výši 0 Kč (stejně jako v roce 2021), z toho hlavní činnost se ztrátou ve 
výši 416 tisíc Kč (-478 tisíc Kč v roce 2021) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospo-
dářským výsledkem 416 tisíc Kč (+478 tisíc Kč v roce 2021). 

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 
2022 výše 33,4 % (18,6 % v roce 2021). Pokud však do nákladů nebudeme zahrnovat od-
pisy (podíl celkových vlastních výnosů na celkových nákladech snížených o zaúčtované 
odpisy), pak dosahuje 42,0 % (27,3 % v roce 2021). 

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ V ROCE 2022 

 
skutečnost  
roku 2022 

(v tis. Kč) 

procent 
z celku 

upravený 
rozpočet 

roku 2022 
(v tis. Kč) 

procent pl-
nění uprave-

ného roz-
počtu 

skutečnost  
roku 2021 

(v tis. Kč) 

procent 
z celku 

poměr 
2022/2021 

osobní náklady 16 713 26,9 16 799 99,5 14 265 27,5 117,2 

ostatní náklady 45 348 73,1 44 729 101,4 37 587 72,5 120,6 

náklady celkem 62 061 100,0 61 528 100,9 51 852 100,0 119,7 

vlastní výnosy 20 732 33,4 20 198 102,6 9 618 18,5 215,6 

dotace  41 329 66,6 41 330 100,0 42 234 81,5 97,9 

výnosy celkem 62 061 100,0 61 528 100,9 51 852 100,00 119,7 

hospodářský výsledek 0  0  0   
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ROZBOR VÝNOSŮ 
Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022 dosáhly 62 061 tisíc Kč (51 852 tisíc Kč 
v roce 2021, 119,7 %). 

STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2022 

č. ú. 
název účetní po-
ložky 

skutečnost 
roku 2022 

(v tis. Kč) 

procent  
z celkových 

výnosů 

procent 
z celku 

roku 
2022 

upravený 
rozpočet 

roku 2022 
(v tis. Kč) 

procent pl-
nění upra-

veného roz-
počtu 

skutečnost 
roku 2021 

(v tis. Kč) 

procent  
z celku 

roku 2021 

poměr 
2022/2021 

v procentech 

602 tržby z prodeje slu-
žeb 

15 092 72,8 24,3 15 030 100,4 5 890 11,4 256,2 

604 tržby za prodané 
zboží 

2 196 10,6 3,5 2 140 102,6 1 141 2,2 192,5 

603 výnosy z pronájmů 172 0,8 0,3 100 172,0 484 0,9 35,5 

649 jiné ostatní výnosy 2 593 12,5 4,2 2 545 101,9 1 252 2,4 207,1 

646 výnos z prodeje 
dlouhodobého 
hmotného majetku 

41 0,2 0,1 41 0,0 0 0,0 0,0 

648 čerpání fondů 52 0,3 0,1 0 0,0 300 0,6 17,3 

66 finanční výnosy 586 2,8 0,9 342 0,0 551 1,1 106,4 

 vlastní výnosy cel-
kem 

20 732 100,0 33,4 20 198 102,6 9 618 18,5 215,6 

672 provozní dotace 32 642 79,0 52,6 32 642 100,0 29 627 57,1 110,2 

672 transfer. podíl pro-
jektů spolufinanco-
vaných EU  

3 210 7,8 5,2 3 211 100,0 3 925 7,6 81,8 

672 účelové transfery  
z Jihomoravského 
kraje 

4 075 9.8 6,5 4 075 100,0 6 282 12,1 64,9 

672 transfery EU – pro-
jekty Erasmus, In-
terreg 

1 402 3,4 2,3 1 402 100,0 2 400 5,7 58,4 

 dotace 41 329 100,0 66,6 41 330 100,0 42 234 81,5 97,9 

  výnosy celkem 62 061  100,0 61 528 100,9 51 852 100,0 119,7 

DOTACE 

Významnou část celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno (52,6 %) představuje 
provozní dotace od zřizovatele v celkové výši 32 642 tisíc Kč. Oproti roku 2021 byla navý-
šena o 5 015 tisíc Kč, a to o 1 022 tisíc Kč z příjmů z pronájmů nebytových prostor areálu 
VUT, o 233 tisíc Kč na realizaci „Magazínu Mendel v anglické jazykové mutaci“, o 911 tisíc 
Kč na pokrytí vyšších nákladů na energie, o 301 tisíc Kč na zvýšené náklady na platy 
a související zákonné odvody, o 1 555 tisíc Kč na realizaci akce Festival planet, o 993 tisíc 
Kč na realizaci akce Festival vědy, a zároveň snížena o 2 000 tisíc Kč, tj. o jednorázový pří-
spěvek roku 2021 na pokrytí ztráty způsobené pandemií covidu-19. 
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Je zřejmé, že provozní dotace zřizovatele hraje velmi podstatnou roli v ekonomice 
Hvězdárny a planetária Brno. Umožňuje udržovat výši vstupného na přijatelné úrovni 
pro všechny vrstvy obyvatel a pomáhá s technickým rozvojem. Statutární město Brno 
tím dokazuje, jaký význam přikládá neformálnímu způsobu přírodovědného vzdělávání.  

Odvod z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. byl v roce 2022 ve výši 4 000 ti-
síc Kč, který byl ve stejné výši roku 2021.  

Část neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2022 ve výši 3 692 tisíc Kč 
byla účelově určena, a to: 

233 tisíc Kč na realizaci Magazínu Mendel v anglické jazykové mutaci; 

 911 tisíc Kč na pokrytí zvýšených nákladů na energie; 

1 555 tisíc Kč na realizaci akce Festival planet; 

993 tisíc Kč na realizaci akce Festival vědy. 

Všechny účelově vázané prostředky byly v roce 2022 vyčerpány a vyúčtovány. 

 

Vývoj výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2018 bez ohledu na inflaci. Tmavá část sloupce odpovídá příspěvku na provoz poskytnu-
tého zřizovatelem – statutárním městem Brnem, světlá část sloupce vlastním výnosům organizace. V příspěvku zřizovatele je započítán i příspěvek 
na odvod z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb., v roce 2013 – 1 100 tisíc Kč, v roce 2014 – 1 000 tisíc Kč, v roce 2015 – 500 tisíc Kč, v roce 
2016 – 1 000 tisíc Kč. Naopak nejsou započítány transferové podíly na pořízení investic z fondů EU a použití fondů organizace. Hodnoty na svislé ose 
jsou v Kč. 

 

Struktura výnosů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022. Patrná je významná role provozní dotace od zřizovatele – statutárního města Brna, transfe-
rový podíl projektů spolufinancovaných z fondů EU, stejně jako tržeb z prodeje služeb, zboží i ostatních výnosů. 

tržby z prodeje služeb

tržby za prodané zboží

výnosy z pronájmů

jiné ostatní výnosy

výnosy z prodeje 
dlouh.hmotného majetku

čerpání fondů organizace

finanční náklady

Vlastní výnosy celkem

provozní dotace

transfer. podíl investičních akci 
z EU

účelové transfery JMK 

transfer EU - projekty ERASMUS, 
INTERREG
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Další dotovanou výnosovou položkou byly v roce 2022 transferové podíly z předaných 
investičních akcí spolufinancovaných EU (3 210 tisíc Kč), která tvoří 5,2 % z výnosů, 
z toho: 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné exploratorium ve výši 736 tisíc Kč; 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné digitárium ve výši 2 370 tisíc Kč; 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné kognitorium ve výši 31 tisíc Kč; 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné digitárium – doplnění ve výši 73 tisíc Kč. 

 

Dále Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2022 obdržela účelové dotace z rozpočtu Ji-
homoravského kraje v celkové výši 4 075 tisíc Kč (6,5 % z celkových výnosů). Jednalo se 
o: 

neinvestiční účelovou dotaci s názvem Spolufinancování Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové 
organizace, v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024 v celkové výši 15 000 tisíc Kč. V roce 2022 jsme 
obdrželi příspěvek ve výši 3 000 tisíc Kč. Tato výše určená pro rok 2022 byla k 31. prosinci 2022 vyčer-
pána; 

neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje s názvem Jihomoravský kraj fandí vědě 
2021 v celkové výši 3 000 tisíc Kč. V roce 2022 byla vyčerpána zbylá část dotace ve výši 597 tisíc Kč. 
Opět se jednalo o propagaci speciálních akcí, které informují a propagují vzdělávací aktivity v Jihomo-
ravském kraji, např. Svedu vědu, Poznej brněnskou džungli, Mendel 2022+ a další; 

neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje s názvem Jihomoravský kraj fandí vědě 
2022 v celkové výši 1 250 tisíc Kč. V roce 2022 bylo vyčerpáno 478 tisíc Kč na realizaci akce Festival 
vědy 2022 a zbylá část dotace bude čerpána v roce 2023 do 31. července 2023. 

 

Ve výnosech se dále objevují výnosy z realizovaných projektů financovaných ze zdrojů 
EU v celkové výši 1 402 tisíc Kč (2,3 % z výnosů), z toho: 

výnosy z transferu na projekt Erasmus+ KA1 2020 Astronomové do Evropy ve výši 765 tisíc Kč; 

výnosy z transferu na projekt Erasmus+ KA2 2020 Vědci varují! ve výši 637 tisíc Kč. 

VLASTNÍ VÝNOSY 

Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno (tj. výnosy po odečtení dotací a transfero-
vých podílů) dosáhly v roce 2022 výše 20 732 tisíc Kč (9 618 tisíc Kč v roce 2021, 215,6 %) 
a tvořily 33,4 % z celkových výnosů (18,5 % roce 2021). Nutno podotknout, že v prvním 
pololetí roku 2021 byla z nařízení vlády naše organizace převážnou část zcela uzavřena 
pro veřejnost jako opatření proti šíření nemoci covid-19. 

Na konci roku 2021 naše organizace změnila prodejní systém pro prodej vstupenek 
a prodej zboží. Přešli jsme od firmy Perfect System, s.r.o. a jejich prodejního systému 
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Colosseum k Dopravnímu podniku města Brna, a .s., pod jejich systém Brno iD. Výsled-
kem je komfortnější přístup pro naše zákazníky, možnost nákupu voucherů a jejich pou-
žití, ale také lepší obslužnost pro naše zaměstnance zvláště při prodeji zboží a při plat-
bách kartou, což se nepochybně promítlo do výše vlastních výnosů roku 2022. 

Tržby za vstupné – účet 602 – v roce 2022 jsme utržili rekordních 15 092 tisíc Kč (5 890 
tisíc Kč v roce 2021, 256,2 %). 

Průměrná cena 1 vstupenky v roce 2022 dosáhla výše 110,49 Kč (111,93 Kč v roce 2021, 
98,7 %). Jelikož na různé typy pořadů jsou ceny vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná 
cena 1 vstupenky také od skladby návštěvníků v daném období. V roce 2022 byla výše 
vstupného: 

2D pořad pro veřejnost v sále digitária – základní vstupné 150 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč; 

3D pořad pro veřejnost v sále digitária – základní vstupné 180 Kč, zvýhodněné vstupné 150 Kč; 

2D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 80 Kč; 

3D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 100 Kč; 

vzdělávací pořad v přednáškovém sále – jednotné vstupné 80 Kč; 

cestopisné přednášky, odborné pořady – jednotné vstupné 100 Kč; 

pozorování večerní oblohy – jednotné vstupné 100 Kč; 

pořady v malém planetáriu – jednotné vstupné 60 Kč; 

exploratorium – volně přístupné k nekomentované prohlídce,  

 

Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2022. Tržby ze vstupného (tmavá, spodní část sloupce) jsou dominantní, tržby z prodeje 
zboží (světlejší část sloupce) a ostatní vlastní výnosy, především krátkodobé pronájmy a propagace (světlá, vrchní část). Propad v letech 2010 a 2011 
je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci, v roce 2013 kvůli uzavření hlavního programového sálu velkého planetária/digitária. Hodnoty na 
svislé ose jsou v Kč. Z důvodu nařízení vlády České republiky jsme měli zcela zavřeno od 10. března do 14. května 2020, znovu pak od 12. října do 
31. prosince 2020. Od 15. května do konce června 2020 jsme měli z hygienických důvodů omezen celkový počet návštěvníků. Od 1. ledna 2021 do 

26. května 2021 byla budova dle nařízení vlády České republiky zcela uzavřena. 
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exploratorium – komentovaná prohlídka pro školy – jednotné vstupné 60 Kč; 

komentovaná prohlídka budovy – jednotné vstupné 50 Kč; 

voucher pro jeden vstup s platností 1 roku 180 Kč; 

pedagogický doprovod žáků na vzdělávací pořad, včetně asistentů – zdarma 

ZTP/P a jejich doprovod – zdarma; 

mimozemšťan – zdarma. 

Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária měli návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé 
průkazu ZTP. Mimozemšťan se musí teleportovat na vzdálenost 5 metrů za méně než 5 sekund. 

Z důvodů podpory skupinového vzdělávání bylo od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 
sníženo vstupné na vzdělávací pořady v sále digitária, v přednáškovém sále a v explora-
toriu: 

2D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 50 Kč; 

3D vzdělávací pořad v sále digitária – jednotné vstupné 50 Kč. 

 

Tržby za prodané zboží – účet 604 – na Hvězdárně a planetáriu Brno prodáváme astro-
nomické knihy a časopisy, pohlednice, astronomický metodický materiál, astronomické 
pomůcky a také tiskoviny úzce související s uváděnými pořady. Náklady na zakoupení 
nebo pořízení tohoto prodaného zboží jsou vedeny na účtu 504. V roce 2022 dosáhly 
tržby za prodané zboží výše 2 196 tisíc Kč (1 141 tisíc Kč v roce 2021, 192,5 %). Hrubý zisk 
z prodeje zboží, tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou prodaného zboží, dosáhl v roce 
2022 výše 557 tisíc Kč (34,0 % nákupní ceny) a byl použit na zajištění provozu organizace.  

Pohyb zboží je sledován na účtu 132 – zboží na skladě, část nakoupeného zboží je použí-
vána na propagaci a popularizaci naší činnosti. Zásoby zboží na skladě činily k 31. pro-
sinci 2022 2 405 tisíc Kč (2 059 tisíc Kč k 31. prosinci 2021, 116,8 %). 

Výnosy z pronájmů – účet 603 – výnosy z umístění a provozování nápojových a potravi-
nových automatů a krátkodobého pronájmu svěřeného majetku – dosáhly v roce 2022 
výše 172 tisíc Kč (484 tisíc Kč v roce 2021, 35,5 %). 

Ostatní výnosy – účet 649 – ostatní výnosy z hlavní činnosti, např. tržby z prodeje pořadů 
a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (krátkodobé užívání majetku jinými subjekty, re-
klama a propagace). V roce 2022 dosáhly ostatní výnosy Hvězdárny a planetária Brno 
2 593 tisíc Kč (1 252 tisíc Kč v roce 2021, 207,1 %), z toho: 

z hlavní činnosti výše 434 tisíc Kč (246 tisíc Kč v roce 2021); 

z vedlejší činnosti 2 159 tisíc Kč (1 006 tisíc Kč v roce 2021), z toho: 

výnosy z krátkodobého užívání majetku 1 153 tisíc Kč (301 tisíc Kč v roce 2021); 

výnosy z reklamy a propagace 1 006 tisíc Kč (705 tisíc Kč v roce 2021). 
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Dále jsme v roce 2022 čerpali fond organizace – účet 648 – ve výši 52 tisíc Kč (300 tisíc Kč 
v roce 2021, 17,3 %), tj. fond investic na opravy a udržování svěřeného majetku. 
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ROZBOR NÁKLADŮ 
Náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2022 výše 62 061 tisíc Kč (51 852 
tisíc Kč v roce 2021, 119,7 %). Oproti předcházejícímu roku došlo ke zvýšení položky 
osobní náklady (117,2 %) a ke zvýšení položky ostatní náklady (120,6 %). Poměr osobní 
náklady / ostatní náklady se snížil – v roce 2022 činil 0,37 (0,38 v roce 2021). 

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2022 

č. ú. 
název účtové 
položky 

skutečnost 
roku 2022 

(v tis. Kč) 

procent 
z celkových 

nákladů 

procent 
z celku 

roku 
2022 

upravený 
rozpočet 

2022 
(v tis. Kč) 

procent pl-
nění upra-

veného roz-
počtu 

skutečnost 
roku 2021 

(v tis. Kč) 

procent 
z celku 

roku 
2021 

poměr 
2022/2021 

521 
mzdové ná-
klady 

12 290 73,6 19,8 12 329 99,7 10 521 20,3 116,8 

524 
zákonné  
sociální pojiš-
tění 

3 918 23,4 6,3 3 960 98,9 3 332 6,4 117,6 

527-8 
zákonné  
sociální ná-
klady 

505 3,0 0,8 510 99,0 412 0,8 122,6 

52 
celkem 
osobní ná-
klady 

16 713 100,0 26,9 16 799 99,5 14 265 27,5 117,2 

501 
spotřeba ma-
teriálu 

3 381 7,5 5,4 3 343 101,1 1 388 2,7 243,6 

502 
spotřeba ener-
gie 

1 979 4,4 3,2 2 131 92,9 1 070 2,1 185,0 

504 prodané zboží 1 639 3,6 2,6 1 610 101,8 857 1,7 191,2 

507 
aktivace mate-
riálu 

0 0,0 0,0 0 0,0 -50 -0,1 0,0 

511 
opravy a udr-
žování 

1 776 3,9 2,9 1 815 97,9 3 095 6,0 57,4 

512 cestovné 1 369 3,0 2,2 1 363 100,4 102 0,2 1 342,2 

513 reprezentace 1 055 2,3 1,7 1 000 105,5 660 1,3 159,8 

518 ostatní služby 17 555 38,7 28,3 17 286 101,6 13 807 26,6 127,1 

54 
ostatní ná-
klady 

168 0,4 0,3 151 111,3 241 0,5 69,7 

551 odpisy 15 053 33,2 24,3 15 055 100,0 15 449 29,8 97,4 

553 
prodaný maje-
tek 

595 1,3 1,0 595 0,0 0 0,0 0,0 

558 
náklady na 
DDM 

382 0,8 0,6 380 100,5 496 1,0 77,0 

56 
finanční ná-
klady 

396 0,9 0,6 0 0,0 472 0,9 83,9 

 

celkem  
ostatní ná-
klady 

45 348 100,0 73,1 44 729 101,4 37 587 72,5 120,6 

náklady cel-
kem 

62 061  100,0 61 528 100,9 51 852 100,0 119,7 
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STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ (Č. Ú. 52) 

č. pú.  název podúčtu 
náklady  

v roce 2022 
(v tis. Kč) 

procent 
z ú. 52 

procent z cel-
kových ná-

kladů  
(62 061 tis. Kč)  

náklady  
v roce 2021 

(v tis. Kč) 

poměr  
2022/2021 

521 1 mzdy 11 232 67,2 18,1 9 693 115,9 

521 2 ostatní osobní náklady – dohody 703 4,2 1,1 308 228,2 

521 2 ostatní osobní náklady – dohody 
na projekty Erasmus+ 

276 1,7 0,4 346 79,8 

521 3 ostatní osobní náklady – od-
stupné 

0 0,0 0,0 147 0,0 

521 4 ostatní osobní náklady – náhrady 
za dočasnou pracovní neschop-
nost 

79 0,5 0,1 27 292,6 

524 1 zákonné sociální pojištění – zdra-
votní 

1 043 6,2 1,7 887 117,6 

524 2 zákonné sociální pojištění – soci-
ální 

2 875 17,2 4,6 2 445 117,6 

527 zákonné sociální náklady 505 3,0 0,8 412 122,6 

52 celkem 16 713 100,0 26,9 14 265 117,2 

 

Struktura nákladů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022.  
Je patrné, že největšími výdaji jsou odpisy, náklady na přípravu nových pořadů (ostatní služby) a mzdy. 

mzdové náklady

zákonné sociální pojištění

sociální náklady

spotřeba materiálu + aktivace

spotřeba energie

prodané zboží

aktivace materiálu

opravy a udržování

cestovné
reprezentace

ostatní služby

ostatní náklady

odpisy

prodaný dlouh. hmotný 
majetek

náklady na pořízení DDM

finanční náklady
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Osobní náklady v roce 2022 představovaly 26,9 % veškerých nákladů (27,5 % v roce 
2021), konkrétně na ně bylo vynaloženo 16 713 tisíc Kč (14 265 tisíc Kč v roce 2021, 
117,2 %).  

Mzdy – podúčet 521 1 – výše vyplacených mezd v roce 2022 činila 11 232 tisíc Kč 
(9 693 tisíc Kč v roce2021,115,9 %). Z celkových vyplacených mezd připadlo: 

7 764 tisíc Kč (tj. 69,1 %) na nárokové součásti (tarifní mzdy, příplatky za vedení, příplatky za so-
boty, neděle a státní svátky, náhrady mezd); 

2 022 tisíc Kč na osobní příplatky (18,0 %); 

1 446 tisíc Kč na odměny (12,9 %). 

Vzhledem k předchozímu roku se podíl proměnlivých složek mzdy zvýšil z 25,3 % na 
30,9 %, a to především v oblasti odměn. Je nezbytné zdůraznit, že naši zkušení odborní 
pracovníci s vysokoškolským vzděláním disponující jazykovými znalostmi i komunikač-
ními schopnostmi právem požadují patřičné finanční ohodnocení. V odměnách jsou na-
víc zahrnuty i autorské odměny zaměstnanců.  

Průměrná hrubá roční mzda pracovníka Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022 činila 
537 420 Kč (472 824 v roce 2021, 113,7 %). Ke zvýšení oproti roku 2021 došlo navýšením 
tarifů k 1. září 2022 a také z důvodů zvýšení nenárokových složek mzdy. 

 

 

Struktura osobních nákladů (tmavá část sloupce) a ostatních nákladů (světlá část sloupce) Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2022 (svislý sloupec je 
v Kč). Náklady na nové pořady, údržbu i provoz budovy rostou výrazněji než náklady na mzdy. 
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Průměrná hrubá měsíční mzda – roční mzda rozpočítaná na 12 platů – činila 44 785 Kč 
(39 402 Kč v roce 2021, 113,7 %). V průměru jsme v roce 2022 zaměstnávali 20,9 pracov-
níka (20,5 pracovníka v roce 2021), pracovní fond se snížil o 0,25 úvazku, tj. k 31. pro-
sinci 2021 byl 21,10 a k 31. prosinci 2022 byl 20,85 přepočtených úvazků. 

Na Ostatní osobní náklady – dohody – podúčet 521 2 – náklady na odměny tzv. demon-
strátorům, kteří zajišťují veřejná pozorování, šatnářům a osobám pracujícím na dohody 
především z důvodu zajištění provozu 3D digitária, tj. vydávání, výběr a umývání 3D 
brýlí, a dalším externistům bylo v roce 2022 vynaloženo 703 tisíc Kč (308 tisíc Kč v roce 
2021, 228,2 %). 

Položkou na podúčtu 521 2 ve výši 276 tisíc Kč jsou náklady na odměny zaměstnanců re-
alizujících projekty Erasmus+ (346 tisíc Kč v roce 2021, 79,8 %).  

Podúčet 521 3 – Ostatní osobní náklady – zákonné odstupné v roce 2022 nebylo vypla-
ceno (147 tisíc Kč v roce 2021). 

Podúčet 521 4 – Ostatní osobní náklady – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 
v roce 2022 dosáhl výše 79 tisíc Kč (27 tisíce Kč v roce 2021). 

Zákonné sociální náklady – účet 527 – ve výši 505 tisíc Kč (412 tisíc Kč v roce 2021) v sobě 
skrývá povinný příspěvek do Fondu kulturních a sociálních potřeb, který v roce 2022 činil 
2 %, tj. 226 tisíc Kč, pojištění odpovědnosti organizace 32 tisíc Kč, ochranné pracovní po-
můcky 6 tisíc, náklady na závodní preventivní zdravotní péči 8 tisíc Kč, vzdělávání za-
městnanců 39 tisíc Kč a příspěvek na stravování zaměstnanců 194 tisíc Kč.  

OSTATNÍ NÁKLADY 

Ostatní náklady Hvězdárny a planetária Brno v roce 2022 činily 45 346 tisíc Kč (37 587 
tisíc Kč v roce 2021, 120,6 %) a tvořily 73,1 % veškerých nákladů (72,5 % v roce 2021). 
Hlavním důvodem zvýšení ostatních nákladů v roce 2022 oproti roku 2021 je způsobeno 
tím, že v prvním pololetí roku 2021 byla z nařízení vlády naše organizace převážnou část 
zcela uzavřena pro veřejnost jako opatření proti šíření nemoci covid-19. 

 

STRUKTURA SPOTŘEBY MATERIÁLU (Č. Ú. 501) 

č. 
pú. 

název podúčtu 
náklady v roce 

2022 
(v tis. Kč) 

procent 
z ú. 501 

procent  
z ostatních ná-

kladů  
(45 348 tis. Kč) 

náklady v roce 
2021 (v tis. Kč) 

poměr 
2022/2021 

0 materiál na opravy a údržbu 992 29,3 2,2 275 360,7 

1 drobné přístroje a inventář 141 4,2 0,3 31 454,8 

2 materiál na propagaci 319 9,4 0,7 258 123,6 

3 materiál na pořady a výstavy 1 088 32,2 2,4 391 278,3 
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4 kancelářské potřeby 93 2,8 0,2 55 169,1 

5 knihy, časopisy 8 0,2 0,0 8 100,0 

6 úklid 124 3,7 0,3 46 269,6 

7 ostatní režijní materiál 240 7,1 0,5 76 315,8 

8 materiál na projekty JMK fandí vědě 376 11,1 0,8 208 180,8 

9 materiál na projekty Erasmus+ 0 0,0 0,0 40 0,0 

501 celkem spotřeba materiálu 3 381 100,0 7,5 1 388 243,6 

 

Spotřeba materiálu – účet 501– v roce 2022 bylo vynaloženo celkem 3 381 tisíc Kč (1 388 
tisíc Kč v roce 2021, 243,6 %), což představovalo 5,4 % celkových nákladů organizace 
a 7,5 % ostatních nákladů. Tato položka zahrnuje širokou škálu nejrůznějšího materiálu 
nezbytného na údržbu majetku, materiál na pořady a výstavy, na propagaci apod. Nej-
většími položkami v roce 2022 byl materiál: 

na pořady a výstavy (1 088 tisíc Kč); 

na opravu a údržbu majetku (992 tisíc Kč); 

na projekt JMK fandí vědě (376 tisíc Kč). 

SPOTŘEBA ENERGIE (Č. Ú. 502) 

č. 
pú. 

název podúčtu 
náklady v roce 
2022 (v tis. Kč) 

procent 
z ú. 502 

procent  
z ostatních nákladů  

(45 348 tis. Kč) 

náklady v roce 
2021 (v tis. Kč) 

poměr 
2022/2021 

1 plyn 415 21,0 0,9 187 221,9 

2 elektrická energie 1 469 74,2 3,2 831 176,8 

3 voda 95 4,8 0,2 52 182,7 

502 celkem spotřeba energie 1 979 100,0 4,4 1 070 185,0 

 

Spotřeba energie – účet 502 – náklady na zemní plyn (vytápění budovy Hvězdárny a pla-
netária Brno), na elektrickou energii (osvětlení, klimatizace a pohon elektrických zaří-
zení) a vodné. Položka dále zahrnuje náklady na elektrickou energii reklamní city-light 
vitríny umístěné v podchodu pod hlavním vlakovým nádražím v Brně. Náklady na spo-
třebovanou energii v roce 2022 představovaly 3,2 % celkových nákladů a 4,4 % ostatních 
nákladů. Za spotřebovanou energii zaplatila Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2022 
celkem 1 979 tisíc Kč (1 070 tisíc Kč v roce 2021, 185,0 %). Odběr plynu a elektrické ener-
gie je uskutečňován přes centralizovaný nákup energií realizovaný naším zřizovatelem. 
V porovnání s rokem 2021 však cena plynu stoupla na 276,3 %, cena elektrické energie 
na 149,0 % a cena vody (vodné a stočné) na 102,2 %. 

Prodané zboží – účet 504 – pořizovací hodnota prodaných astronomických publikací 
a pomůcek, které jsou součástí poskytovaných služeb. Tato nákladová položka dosáhla 
v roce 2022 výše 1 639 tisíc Kč (857 tisíc Kč v roce 2021, 191,2 %). Ke zvýšení oproti roku 
2021 došlo v návaznosti na zvýšení tržeb z prodeje zboží. 
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Opravy a udržování – účet 511 – náklady na opravy a údržbu budovy, přístrojů a ostat-
ního svěřeného majetku v roce 2022 představovaly 2,9 % celkových nákladů a 3,9 % 
ostatních nákladů. Na opravy a udržování bylo v roce 2022 vynaloženo 1 776 tisíc Kč 
(3 095 tisíc Kč v roce 2021, 57,4 %). Z toho: 

náklady na opravu a udržování budov ve výši 503 tisíc Kč; 

na opravu a udržování ostatní ve výši 975 tisíc; 

na opravu a udržování Přírodovědného kognitoria – Vědecké stezky ve výši 35 tisíc Kč; 

na opravu a udržování astronomických kopulí ve výši 260 tisíc Kč; 

na opravu a udržování areálu VUT ve výši 3 tisíce Kč. 

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU (Č. Ú. 511) 

511 11 – oprava a udržování budovy – celkem 503 090 Kč 

oprava vstupních dveří a stínících rolet 

revize plynové kotelny a komínů, oprava plynového kotle a rozvodů 

revize a udržování výtahu 

revize a oprava elektroinstalace a nouzového osvětlení 

revize a oprava VZT jednotek a klimatizace 

oprava kanalizace, údržba sanitárního zařízení 

oprava podlah, malířské práce 

oprava závlahového systému na terase budovy 

128 794 Kč 

19 214 Kč 

18 541 Kč 

24 728 Kč 

257 670 Kč 

10 170 Kč 

41 447 Kč 

2 526 Kč  

511 12 – oprava a udržování – ostatní – celkem 974 547 Kč 

údržba a oprava dalekohledů, mix pultu digitária a nafukovacích modelů 

revize a opravy elektrospotřebičů, přístrojů a nářadí a EPS 

oprava přístroje malého planetária 

revize a oprava sedaček v sále digitária 

oprava exploratoria 

oprava vozidla  

revize hasicích přístrojů 

oprava kopírek 

oprava komunikace a sadové úpravy kolem budovy 

údržba a nátěr venkovní opěrné zdi proti graffiti 

32 711 Kč 

88 382 Kč 

450 253 Kč 

22 070 Kč 

24 781 Kč 

11 680 Kč 

4 710 Kč 

49 222 Kč 

244 590 Kč  

46 148 Kč 

511 13 – oprava a udržování Přírodovědného kognitoria 35 090 Kč 

oprava exponátu „Atmosféra“ 35 090 Kč 

511 14 – opravy a udržování areálu VUT 3 280 Kč 

revize a opravy hasicích přístrojů 3 280 Kč 

511 15 – oprava a udržování astronomických kopulí 260 365 Kč 

malířské a podlahářské práce 

oprava opláštění nohy dalekohledu 

oprava schodů u kopule 

121 055 Kč 

57 647 Kč 

81 663 Kč 

celkem 1 776 372 Kč 
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Cestovné – účet 512 – dosáhl v roce 2022 výše 1 369 tisíc Kč (102 tisíc Kč v roce 2021, 
1 342,2 %) a představoval 2,2 % celkových nákladů a 3,0 % ostatních nákladů. V roce 
2022 již nebyl pohyb mezi státy kvůli pandemii omezen, a tak se naši zaměstnanci zú-
častnili několika zahraničních pracovních cest v rámci projektů Erasmus+ (817 tisíc Kč), 
ale i mimo ně (520 tisíc Kč), např. Norsko a Finsko (pořizování unikátních fotografií a zá-
běrů pro realizaci nového pořadu „Polární záře“), Dubai (reprezentace na Světové vý-
stavě EXPO), Kanada (účast na mezinárodní konferenci IMERSA), Francie (školení – vývoj 
a obsluha systému digitária). Další položkou jsou tuzemské pracovní cesty ve výši 32 tisíc 
Kč.  

Reprezentace – účet 513 – náklady v této oblasti dosáhly výše 1 055 tisíc Kč (660 tisíc Kč 
v roce 2021, 159,8 %), což je 1,7 % celkových nákladů a 2,3 % ostatních nákladů. Důvo-
dem zvýšení nákladů na reprezentaci byly vyšší náklady na realizaci Fuldome Festivalu 
Brno, který se v roce 2021 konal z důvodů dopadu pandemie covidu-19 v omezené po-
době, a dále vyšší náklady na realizaci Festivalu vědy v reprezentativnějších prostorách 
brněnských veletrhů. 

Ostatní služby – účet 518 – platby za služby zajišťované jinými organizacemi. V roce 2022 
dosáhly náklady na ostatní služby výše 17 555 tisíc Kč (13 807 tisíc Kč v roce 2021, 
127,1 %) a představovaly 28,3 % celkových nákladů, resp. 38,7 % ostatních nákladů.  

NÁKLADY OSTATNÍCH SLUŽEB (Č. Ú. 518) 

č. pú. název podúčtu 
náklady v roce 

2022 
(v tis. Kč) 

procent  
z účtu 518 

procent  
z ostatních 

nákladů  
(45 348 tis. Kč) 

náklady v roce 
2021 

(v tis. Kč) 

poměr  
2022/2021 

1 telefon, internet 198 1,1 0,4 179 110,6 

2 poplatky 1 641 9,3 3,6 1 261 130,1 

3 propagace 4 578 26,1 10,1 2 688 170,3 

4 náklady na pořady a výstavy 8 590 48,9 18,9 3 263 263,3 

5 nájemné 283 1,6 0,6 289 97,9 

6 poštovné 252 1,4 0,6 119 211,8 

7 software 249 1,4 0,5 226 110,2 

8 ostatní 714 4,1 1,6 572 124,8 

9 projekty JMK fandí vědě 699 4,0 1,5 3 073 22,7 

10 projekty Erasmus+ 351 2,0 0,8 2 137 16,4 

518 celkem ostatní služby 17 555 100,0 38,7 13 807 127,1 

 

Většina položek vykazuje oproti roku 2021 nárůst, a to z již známých důvodů. Největšími 
položkami v roce 2022 byly náklady (mimo projekty): 

na pořady a výstavy (8 590 tisíc Kč); 

na propagaci (4 578 tisíc Kč); 
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na poplatky (1 641 tisíc Kč). 

 

Ostatní náklady – účty skupiny 54 – náklady na pojištění (71 tisíc Kč), rozdíl mezi příjmem 
z prodeje majetku a jeho zůstatkovou cenou (-212 tisíc Kč) a neuplatněné DPH apod. 
(309 tisíc Kč). V roce 2022 dosáhla tato položka celkové výše 168 tisíc Kč (241 tisíc Kč 
v roce 2021, 69,7 %), což je 0,3 % celkových nákladů a 0,4 % ostatních nákladů. 

Odpisy – účet 551 – dosáhly v roce 2022 výše 15 053 tisíc Kč (15 449 tisíc Kč v roce 2021, 
97,4 %) a představovaly 24,3 % celkových nákladů a 33,2 % ostatních nákladů. Ke snížení 
této položky proti roku 2021 došlo především z důvodu přehodnocení a prodloužení 
doby použitelnosti evidovaného dlouhodobého majetku a časového posunutí či přesu-
nutí realizace plánovaných investic. 

V roce 2022 se nám podařil prodat majetek, a to Audiovizuální systém pro sférickou pro-
jekci s pořizovací cenou 2.280.000,- Kč a zůstatkovou cenou 253.336,- Kč, který byl ozna-
čen za majetek určený k prodeji za odhadní cenu ve výši 595.000,- Kč. Tato odhadní cena 
se promítla do položky 553 - náklady na prodaný dlouhodobý hmotný majetek. 

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku – účet 558 – náklady na pořízení 
strojů, přístrojů a jiného inventáře v roce 2022 dosáhly výše 382 tisíc Kč (496 tisíc Kč 
v roce 2021, 77,0 %), což je 0,6 % celkových nákladů a 0,8 % ostatních nákladů. V roce 
2022 jsme pořídili: 

notebooky, tablety, monitory a další PC vybavení (76 tisíc Kč); 

příslušenství k systému digitária (23 tisíc Kč); 

příslušenství k fototechnice, externí disky (118 tisíc Kč); 

celooblohovou kameru (36 tisíc Kč); 

kancelářské vybavení (48 tisíc Kč); 

elektronické vybavení (65 tisíc Kč); 

pozorovací techniku a vybavení (16 tisíc Kč). 

Položka finanční náklady – účty skupiny 56 – obsahuje kurzové ztráty vznikající například 
při nákupu zahraničních pořadů do digitária, při realizaci reklamy zahraničním společ-
nostem, při realizaci projektů EU a při přepočtu kurzu pohledávek a závazků k 31. pro-
sinci, jež činily v roce 2022 396 tisíc Kč (472 tisíc Kč v roce 2021, 83,9 %), což je 0,6 % cel-
kových nákladů a 0,9 % ostatních nákladů. 

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU – JIHOMORAVSKÝ 
KRAJ FANDÍ VĚDĚ 2021 

V roce 2021 jsme získali neinvestiční příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
3 000 tisíc Kč na realizaci projektu Jihomoravský kraj fandí vědě 2021 v období od 
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1. ledna 2021 do 31. července 2022. Jedná se o propagaci speciálních akcí, které infor-

mují o vzdělávacích aktivitách v Jihomoravském kraji a současně je i propagují. Příspěvek 
byl vyčerpán v plné výši, v roce 2021 2 403 tisíc Kč a v roce 2022 597 tisíc Kč, z toho na: 

Mendel 2022+ ve výši 374 tisíc Kč; 

Brněnská džungle ve výši 57 tisíc Kč; 

Svedu vědu ve výši 75 tisíc Kč; 

Festival planet ve výši 91 tisíc Kč. 

 

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU – JIHOMORAVSKÝ 
KRAJ FANDÍ VĚDĚ 2022 

V roce 2022 jsme získali neinvestiční příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 
1 250 tisíc Kč na realizaci projektu Jihomoravský kraj fandí vědě 2022 v období od 
1. ledna 2022 do 31. července 2023. Jedná se o propagaci speciálních akcí, které infor-
mují o vzdělávacích aktivitách v Jihomoravském kraji a současně je i propagují. 

Účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2022 čerpán ve výši 478 tisíc Kč, a to na: 

Festival vědy 478 tisíc Kč. 

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU – JIHOMORAVSKÝ 
KRAJ – SPOLUFINANCOVÁNÍ HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

Již v roce 2019 nám byla schválena smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje s názvem Spolufinancování Hvězdárny a planetária 
Brno, příspěvkové organizace, v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024 v celkové výši 
15 000 tisíc Kč. V roce 2022 se jednalo o příspěvek ve výši 3 000 tisíc Kč. 

Účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2022 čerpán v plné výši, tj. 3 000 tisíc Kč, z toho 
na: 

materiál na pořady (400 ks 3D brýlí apod.) ve výši 679 tisíc Kč; 

oprava a udržování svěřeného majetku (revize a oprava přístroje malého planetária, pozorovacích 
kopulí) ve výši 626 tisíc Kč; 

úklid budovy ve výši 784 tisíc Kč; 

propagace pořadů a naší organizace (KAM v Brně, Brněnský metropolitan, celoplošná reklama na 
tramvaji LF2, stožáry veřejného osvětlení, CLV vitríny apod.) ve výši 692 tisíc Kč; 

výstavy a pořady (Svedu vědu, Fulldome festival a Digifest) ve výši 219 tisíc Kč. 
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ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ – ZŘIZOVATEL 

V roce 2022 jsme získali neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele, tj. statutárního 
města Brna, v celkové výši 3 692 tisíc Kč. Všechny příspěvky byly plně vyčerpány, a to: 

na realizaci „Magazínu Mendel v anglické jazykové mutaci“ (překlady, grafika a tisk) ve výši 233 tisíc 
Kč; 

na pokrytí zvýšených nákladů na energie (elektrické energie a plynu) ve výši 911 tisíc Kč; 

na realizaci akce Festival planet (audiovizuální autorská díla) ve výši 1 555 tisíc Kč; 

na realizaci akce Festival vědy (pronájem prostor a vybavení) ve výši 993 tisíc Kč. 
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MAJETEK ORGANIZACE 

FINANČNÍ MAJETEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2022 (v Kč) stav k 31. 12. 2022 (v Kč) 

241 běžný účet 18 517 577,26 19 073 975,52 

243 běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb 469 015,49 444 297,99 

261 pokladna 334 301,66 367 360,08 

263 ceniny 3 097,00 665,00 

 celkem 19 323 991,41 19 886 298,59 

STAV ZÁVAZKŮ 

účet název účtu stav k 1. 1. 2022 (v Kč) stav k 31. 12. 2022 (v Kč) 

321 dodavatelé 3 659 402,10 4 197 409,77 

331 zaměstnanci 814 955,00 1 061 375,00 

333 jiné závazky vůči zaměstnancům 3 200,00 3 400,00 

336 sociální zabezpečení 289 799,00 387 882,00 

337 zdravotní pojištění 125 563,00 167 308,00 

341 daň z příjmů 0,00 0,00 

342 jiné přímé daně 71 688,00 109 046,00 

343 daň z přidané hodnoty 592 248,50 1 147 207,57 

374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery 6 000 000,00 4 250 000,00 

378 ostatní krátkodobé závazky 172 283,00 61 851,00 

383 výdaje příštích období 355 782,23 622 597,96 

384 výnosy příštích období 407 410,00 806 275,00 

389 dohadné účty pasivní 184 675,96 132 353,00 

 závazky krátkodobé 12 677 006,79 12 946 705,30 

472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 9 836 028,04 5 285 872,96 

 závazky dlouhodobé 9 836 028,04 5 285 872,96 

 závazky celkem 22 513 034,83 18 232 578,26 

STAV POHLEDÁVEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2022 (v Kč) stav k 31. 12. 2022 (v Kč) 

311 odběratelé 18 773,00 147 085,50 

314 poskytnuté provozní zálohy 5 426,00 334 186,88 

335 pohledávka za zaměstnance 15 524,00 15 524,00 

377 ostatní krátkodobé pohledávky 563 559,05 909 583,77 

381 náklady příštích období 325 736,50 297 108,56 
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385 příjmy příštích období 32 269,03 29 160,00 

388 dohadné účty aktivní 12 378 852,65 7 741 947,06 

 pohledávky krátkodobé 13 340 140,23 9 474 595,77 

465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 3 982 969,76 2 774 575,44 

 pohledávky dlouhodobé 3 982 969,76 2 774 575,44 

 pohledávky celkem 17 323 109,99 12 249 171,21 

PODROZVAHOVÁ EVIDENCE PODMÍNĚNÝCH ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2022 (v Kč) stav k 31. 12. 2022 (v Kč) 

973 krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 262 570,00 0,00 

974 dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2 126 623,84 693 643,86 

 podmíněné závazky 2 389 193,84 693 643,86 

953 
dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních 
transferů 

2 919 829,63 1 263 664,58 

955 ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 9 000 000,00 7 720 536,90 

 podmíněné pohledávky 11 919 829,63 8 984 201,48 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

K 31. prosinci 2022 eviduje Hvězdárna a planetárium Brno dlouhodobý svěřený majetek 
v celkové pořizovací ceně 291 459 tisíc Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 274 925 tisíc Kč, z toho: 

pozemky v pořizovací ceně 7 732 tisíc Kč; 

stavby v pořizovací ceně 138 162 tisíc Kč; 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně 123 232 tisíc Kč; 

drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 4 980 tisíc Kč; 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 819 tisíc Kč. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 16 534 tisíc Kč, z toho: 

software v pořizovací ceně 3 439 tisíc Kč; 

ocenitelná práva v pořizovací ceně 3 030 tisíc Kč; 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 774 tisíc Kč; 

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 9 291 tisíc Kč. 

 

Během roku 2022 nám nebyl od našeho zřizovatele svěřen žádný dlouhodobý movitý 
majetek. 
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FONDY ORGANIZACE 

název fondu 
stav k 1. 1. 2022 

(v Kč) 
zdroje v roce 2022 

(v Kč) 
použití v roce 2022 

(v Kč) 
stav k 31. 12. 2022 

(v Kč) 

fond odměn 97 713,00 0,00 0,00 97 713,00 

fond kulturních a sociálních potřeb 477 820,49 226 219,00 250 569,50 453 469,99 

rezervní fond – ze zlepšeného hospo-
dářského výsledku 

625 350,72 477 992,86 477 992,86 625 350,72 

rezervní fond – z ostatních titulů 2 908 571,32 412 148,02 2 843 571,32 477 148,02 

fond investic 14 224 674,87 12 958 893,60 9 199 471,26 17 984 097,21 

celkem 18 334 130,40 14 075 253,48 12 771 604,94 19 637 778,94 

 

Všechny fondy byly k 31. prosinci 2022 finančně kryty, jak vyplývá z rozvahy. 

Fond odměn nebyl v roce 2022 čerpán.  

Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2022 tvořeny i čerpány ve 
shodě s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Tvorba byla 
ve výši 226 tisíc Kč a čerpání v celkové výši 251 tisíc Kč, tj. jako příspěvek na penzijní při-
pojištění zaměstnanců (35 tisíc Kč), na stravování zaměstnanců (159 tisíc Kč), na sport a 
kulturu (55 tisíc Kč) a na nepeněžní dary (2 tisíce Kč). 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v roce 2022 čerpán. 

Rezervní fond – z ostatních titulů byl na počátku roku 2022 snížen o nespotřebované zá-
lohy na transfery z rozpočtu EU ve výši 2 844 tisíc Kč na projekty Erasmus+, které zde 
byly přeúčtovány na konci roku 2021, a naopak ke konci roku 2022 opět navýšen o ne-
spotřebované výše záloh na realizaci projektů Erasmus+ v celkové výši 412 tisíc Kč. 

Zdrojem fondu investic byly odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve 
výši 15 053 tisíc Kč, poníženy o transferové podíly investic spolufinancovaných EU ve výši 
3 210 tisíc, tj. 11 843 tisíc Kč.  

Dalším zdrojem fondu investic byly účelové investiční transfery z rozpočtu zřizovatele 
v celkové výši 1 074 tisíc Kč. Transfery byly k 31. prosinci 2022 vyčerpány v plné výši na 
pořízení, z toho: 

Audiovizuální náplň Micro Macro ve výši 593 tisíc Kč; 

Koprodukční vklad pro výrobu audiovizuálního díla „Gregor Johann Mendel“ ve výši 481 tisíc Kč. 

Dalším zdrojem fondu investic byl výnos z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve 
výši 42 tisíc Kč. Jednalo se o již zmíněný Audiovizuální systém pro sférickou projekci. 
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Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo čerpáno celkem 4 074 tisíc Kč 
z vlastních zdrojů organizace, z toho: 

technické zhodnocení astronomické kopule a příjezdové komunikace ve výši 1 760 tisíc Kč; 

nafukovací balóny: Slunce 10 m / 5,5 m ve výši 438 tisíc Kč; 

technické zhodnocení elektronické výstavy ve foyer ve výši 80 tisíc Kč; 

technické zhodnocení počítačové sítě ve výši 291 tisíc Kč; 

technické zhodnocení nafukovací Nanostruktury ve výši 68 tisíc Kč; 

digitální fotoaparát a objektivy ve výši 288 tisíc Kč; 

model Sluneční soustavy – exponát a technické zhodnocení Přírodovědného kognitoria ve výši 837 ti-
síc Kč; 

ostatní vybavení (kuchyňská linka kopule a nůžkový stan) ve výši 89 tisíc Kč,  

studie, projektová dokumentace a statický posudek na realizaci „fotovoltaiky“ ve výši 80 tisíc Kč 

stavebně technický a BOZP dozor při realizaci podzemních nádrží na dešťovou vodu ve výši 64 tisíc 
Kč; 

rozšíření projektové dokumentace na realizaci areálu VUT ve výši 79 tisíc Kč. 

. 

V roce 2022 bylo z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. odvedeno zřizovateli 
4 000 tisíc Kč stejně jako v roce 2021 a 52 tisíc Kč bylo čerpáno na financování oprav 
a udržování svěřeného majetku (300 tisíc Kč v roce 2021). 
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KONTROLNÍ ČINNOST 
Na základě řídicí kontroly interního auditu byl vnitřní kontrolní systém v roce 2022 zhod-
nocen jako přiměřený a dostatečně účinný. Roční plán zahrnoval pět auditů, během 
roku byl snížen na čtyři – tři finanční a jeden audit výkonu. Jednotlivé audity se týkaly: 

Faktur vydaných za období leden až duben roku 2022 s cílem prověřit dokumenty po stránce for-
mální a finanční v návaznosti k platným zákonným normám a interním směrnicím a naplnění směr-
nice o finanční kontrole.       

Cestovních náhrad za 1. pololetí roku 2022 s cílem prověřit, zda vyplacení probíhalo v souladu s usta-
noveními vyplývajícími ze zákonných norem i z vnitřních směrnic organizace. 

Registru smluv za 1. pololetí roku 2022 s cílem prověřit dodržování zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
V rámci tohoto auditu byly prověřeny i veřejné zakázky, které se těchto skutečností týkaly. 

Vnitřního kontrolního systému v období červen až listopad roku 2022 s cílem prověřit účinnost vnitř-
ního kontrolního systému a jeho dodržování. 

 

Cílem všech provedených auditů bylo dodržování platných zákonných norem, vnitřních 
směrnic a interních předpisů. Bylo konstatováno, že organizace hospodaří se svěřenými 
prostředky účelně a hospodárně a že nejsou v oblasti hospodaření s veřejnými pro-
středky potřebná žádná zásadní opatření.  

V průběhu roku 2022 nebyla zjištěna žádná pochybení v hospodaření organizace, 
v rámci nichž by byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost 
účetnictví, a u všech auditovaných finančních operací byla provedena předběžná, prů-
běžná a následná kontrola dle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

V současné době je zavedený systém kontroly efektivní a dostačující. 

Neexistují žádná významná konkrétní doporučení k nápravě či ke zkvalitnění řízení pro-
vozní a finanční činnosti v organizaci. 

V roce 2022 v organizaci neproběhly žádné finanční kontroly, pouze následná veřej-
nosprávní kontrola Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. 
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INVENTARIZACE 
Na základě zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a příkazu ředitele organizace 
č. 1/2022 ze dne 30. listopadu 2022 byla k 31. prosinci 2022 provedena řádná inventari-
zace majetku a závazků organizace.  

Inventarizace proběhla dle stanoveného harmonogramu a byly inventarizovány všechny 
položky majetku a závazků organizace.  

Na základě provedených inventur nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, byly dodr-
žovány účetní postupy týkající se majetku a závazků a jejich evidence. Nebyla uložena 
žádná opatření k odstranění nedostatků jak v průběhu inventarizace, tak po jejím skon-
čení. 
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ZÁVĚREM 
Děkuji všem pracovníkům a spolupracovníkům, díky nimž se podařilo zorganizovat 
všechny výše uvedené akce a projekty i těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto doku-
mentu.  

Děkuji našemu zřizovateli – tedy statutárnímu městu Brnu, které je reprezentované sku-
tečnými lidmi: především Radou města Brna a pracovníky Odboru strategického rozvoje 
a spolupráce. Bez jejich nadstandardní podpory napříč rokem 2022 by to stěží dopadlo 
dobře. 

Děkuji našim vědychtivým návštěvníkům, bez nichž by to všechno nemělo smysl. 

Rok 2022 skončil, ať žije rok 2023! 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 
ředitel Hvězdárny a planetária Brno a velitel stroje na zázraky 

 

V Brně dne 23. února 2023 

Č.j. 51/2023 
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