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Máte rádi organizace podobné té naší? 
A víte, že v česko-rakouském příhra-
ničí najdete řadu dalších, velmi po-
dobných? Všechny jsme navštívili  
a na vlastní kůži, tedy spíše oči a uši, vy-
zkoušeli. Ty známé, i ty méně známé, ty 
velké i ty docela nenápadné. 

Během objevitelských cest jsme ochut-
nali linecké kolečko před rodným do-
mem Johannesse Keplera, zažili ne-
opakovatelnou atmosféru jednoho  
z největších vědecko-technicko-umělec-
kých festivalů v Evropě, lanovkou se vypra-
vili na světoznámou observatoř, kde jsou 
stále objevovány nové planetky, prochá-
zeli se po střeše přírodovědného muzea, 
zabořili se do sedaček úžasného planetá-
ria… a především jsme na obou stranách 
hranice našli science centra, kde si na své 

přijdou jak děti, tak i dospělí, naprostí laici  
i amatérští přírodovědci.

Chcete se za nimi taky vydat? Určitě ne-
váhejte, fakt to stojí za to. Tato publikace 
může být prvotní inspirací. Všechna do-
poručená místa spojuje nejen chuť ukázat 
návštěvníkům, jak úžasný je svět kolem 
nás, ale také přátelská atmosféra přímo 
třeskutě nabitá zajímavými zážitky. A pro-
tože většina těchto institucí svůj program 
obměňuje, stojí za to si návštěvu u nich 
čas od času zopakovat!

Kdy vyrazíte na cestu? Zítra nebo raději 
už dnes?

Mögen Sie Einrichtungen, die unserer 
ähneln? Und wussten Sie, dass es im 
tschechisch-österreichischen Grenzge-
biet noch viele andere, sehr ähnliche Ein-
richtungen gibt? Wir haben alle besucht 
und am eigenen Leib, besser gesagt mit 
eigenen Augen und Ohren, getestet. Die 
bekannten, die weniger bekannten, die 
großen und auch die unauffälligen.

Auf unseren Entdeckungsreisen haben 
wir Linzertorte vor dem Geburtshaus 
Johannes Keplers gekostet, die einzig-
artige Atmosphäre eines der größten wis-
senschaftlich-technisch-künstlerischen 
Festivals erlebt und wir sind mit der Seil-
bahn zu einem der weltberühmtesten 
Observatorien hochgefahren, wo immer 
neue Asteroiden entdeckt werden. Wir 
haben einen Spaziergang auf dem Dach 
des Naturhistorischen Museums Wien 
gemacht und uns an angenehmen Sitz-
plätzen eines erstaunlichen Planetariums 
entspannt… Vor allem haben wir aber auf 

beiden Seiten der Grenze Science Center 
gefunden, in denen sowohl Kinder, als 
auch Erwachsene, absolute Laien und 
Amateurnaturwissenschaftler auf ihre 
Kosten kommen.

Wollen auch Sie das alles erleben? Dann 
sollten Sie nicht zögern, denn diese Ins-
titutionen sind immer eine Reise wert. 
Diese Publikation kann für Sie die erste 
Inspiration sein. Alle empfohlenen Orte 
bieten eine freundliche Atmosphäre und 
eine Menge an interessanten Erlebnissen. 
In den meisten Einrichtungen wird das 
Programm regelmäßig geändert. Deshalb 
lohnt es sich, den Besuch von Zeit zu Zeit 
zu wiederholen!

Wann brechen Sie auf? Morgen oder lie-
ber schon heute?
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Letět do vesmíru, nahlédnout do mikrosvě-
ta, poznat tajemství života, ponořit se do 
říše fantazie, poodhalit budoucnost, prožít 
vědecko-fantastický příběh. To všechno, 
vlastně mnohem více objevíte na Hvězdár-
ně a planetáriu Brno. 

Jsme centrum pro popularizaci nejrůz-
nějších věd, především z oblasti neživé 
přírody. Na prvním místě je samozřejmě 
astronomie, ale nevyhýbáme se ani geo-
logii, chemii, fyzice, matematice, geografii 
a mnoha dalším. To vše ve srozumitelné, 
zábavné a interaktivní podobě. Nepatříme 
mezi vědecká pracoviště, ale s vědou se  
u nás setkáte na každém kroku. Věnujeme 
se také propagaci brněnských univerzit  
a velkých vědeckých projektů realizova-
ných na území města Brna.

Hvězdárna a planetárium Brno / Sternwarte und Planetarium Brno

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2
616 00 Brno
Česká republika

www.hvezdarna.cz

Brno

In den Weltraum fliegen, sich die Mikrowelt
ansehen, Geheimnisse des Lebens kennen-
lernen, in die Welt der Fantasie eintauchen, 
die Zukunft enthüllen, eine Science-Fic-
tion-Geschichte erleben. All dies und noch 
viel mehr kann in der Sternwarte und Pla-
netarium Brno entdeckt werden.

Wir sind ein Zentrum zur Verbreitung ver-
schiedener Wissenschaften, insbesondere
im Bereich der unbelebten Natur. Astrono-
mie steht natürlich an erster Stelle. Es geht 
aber auch um Geologie, Chemie, Physik, 
Mathematik, Geographie und vieles mehr. 
Alles in einer übersichtlichen, unterhaltsa-
men und interaktiven Form. Wir sind zwar 
kein wissenschaftlicher Arbeitsplatz, aber 
mit jedem Schritt und Tritt können Sie bei 
uns der Wissenschaft begegnen. Zu unse-
ren Tätigkeiten zählt auch die Förderung 
der Brünner Universitäten sowie der gro-
ßen wissenschaftlichen Projekte, welche in 
der Stadt Brno umgesetzt werden.
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Ausprobieren, Mitmachen und Nach-
denken lautet das Motto im Ars Electro-
nica Center! Begegnen Sie innovativen 
Projekten und aktuellen Themen an der 
Schnittstelle von Kunst, Technologie, Wis-
senschaft und Gesellschaft, bei denen die 
Interaktion mit den Exponaten im Fokus 
steht. Berühren ist hier nicht verboten, 
sondern ausdrücklich erlaubt!

Im Frühjahr 2019 erfolgte eine großan-
gelegte thematische Neugestaltung des 
Ars Electronica Center. Unter dem Motto 
„Compass – Navigating the Future“ ist das 
Museum nun Kompass und Begleiter durch 
die vom Menschen geschaffenen Syste-
me des 21. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die rasanten und schwer zu 
durchschauenden Entwicklungen der von 
uns kreierten globalen Netzwerke und de-
ren Verbindung zum technologischen Fort-
schritt, der unseren Alltag sowohl auf indi-
vidueller als auch auf globaler Ebene prägt.

Die Themen in den neu gestalteten Aus-
stellungen erstrecken sich von Künstlicher
Intelligenz und Neuro-Bionik, autonomen 
Systemen und Robotik, über Gen- und Bio-
technologie hin zu den weitreichenden glo-
balen Veränderungen unserer Zeit.

Ars Electronica

Ars Ectronica Linz
Ars-Electronica-Straße 1
4040 Linz
Österreich

ars.electronica.art

Linz
Vyzkoušet, podílet se, zamyslet se – to je 
hlavním mottem v ARS Electronica! Potkej-
te se s inovativními projekty a aktuálními 
tématy na rozhraní umění, technologie, 
vědy a společnosti, zaměřené na interakci 
s exponáty. Nedotýkat se zde neplatí, ba 
právě naopak!

Na jaře roku 2019 se uskutečnila nová 
velkoplošná tématická úprava centra. Pod 
heslem “Kompas – navigace do budouc-
nosti” se Ars Electronica Center nyní stává 
kompasem a průvodcem systémy 21. sto-
letí vytvořenými člověkem. V centru po-
zornosti přitom stojí razantní a nesnadno 
pochopitelné globální sítě a jejich spojení 
s technologickým pokrokem, který utvá-
ří náš všední den, jak na individuální, tak  
i v globální rovině.

Témata nově vytvořených výstav sahají od 
umělé inteligence a neurobioniky, auto-
nomních systémů a robotiky, přes genovou 
technologii a biotechnologii až po rozsáhlé 
globální změny naší doby.
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Brněnský zábavní vědecký park VIDA! na-
bízí explozi zážitků pro celou rodinu. Na 
ploše přes 6000 m2 tu najdete více než 
175 exponátů, se kterými si můžete hrát 
a objevovat tak, jak funguje svět kolem 
nás. Tornádo, oceán v lahvi, zemětřesení, 
moderování počasí, obří srdce, trénink pi-
lota stíhačky, magnetické sochy – to jsou 
ukázky některých z nich. Těšit se můžete  
i na představení se zábavnými pokusy, 
promítání 3D filmů, prostor pro kutily, do-
časné výstavy nebo labodílny pro rodiny. 
V letním období si také určitě nenechte 
ujít novou venkovní expozici otevřenou  
v červnu 2019.

Zábavní vědecký park VIDA! najdete u br-
něnského výstaviště a je úplně pro všech-
ny. Možná batolata si to tu úplně neužijí, 
ale jinak se u nás zabaví každý. A ještě se  
i něco dozví!

VIDA! science centrum

VIDA! science centrum 
Křížkovského 554/12 
603 00 Brno 
Česká republka

www.vida.cz

Brno

Der wissenschaftliche Vergnügungspark 
Brno VIDA! bietet eine Erlebnisexplosion 
für die ganze Familie. Auf einer Fläche 
von über 6000 m² finden Sie hier mehr als 
175 Exponate, mit denen Sie spielen und 
dabei entdecken können, wie die Welt um 
uns herum funktioniert. Tornado, Ozean 
in der Flasche, Erdbeben, Moderation der 
Wettervorhersage, Riesenherz, Jägerpilot 
Training, magnetische Skulpturen – das 
sind nur einige Beispiele davon. Sie können 
auch Vorstellungen mit unterhaltsamen 
Experimenten, 3D-Filmen, Bastlerräumen, 
temporären Ausstellungen oder Labor-
werkstätten für Familien genießen. Im 
Sommer sollten Sie auch nicht die im Juni 
2019 neu eröffnete Außenausstellung ver-
passen.

Den wissenschaftlichen Vergnügungspark 
VIDA! finden Sie auf dem Brünner Messe-
gelände. Er ist für alle da! Bis auf Kleinkin-
der werden alle Spaß haben. Und dazu lernt
man auch noch etwas!
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Science centrum Welios v rakouském měs-
tě Wels je jedinečným místem, kde můžete 
na vlastní kůži zažít, jak to chodí ve světě 
vědy a techniky. Na ploše 3000 m2 najde-
te více než 150 interaktivních exponátů. 
Zkuste třeba zjistit, kolik energie vyrobíte 
tancováním, jak snadno lze zvednout do 
vzduchu těžká břemena, anebo si prohléd-
něte expozici zaměřenou na obnovitelné 
zdroje energie! Co všechno se skrývá za ta-
kovými pojmy jako sluneční, vodní, větrná 
a geotermální energie a biomasa? U nás se 
toto všechno dozvíte zábavnou formou!

Ve Weliosu se zkrátka sami stanete vý-
zkumníky a experimentátory. Návštěvníci 
všech věkových kategorií tu můžou najít 
něco, nad čím užasnou a naučí se přitom  
i nové věci. Naše vize zní: vytvořit jedineč-
né místo, kde zažijete, jak to chodí ve světě 
přírodních věd a techniky, ve světě, který 
vás prostě nadchne!

Welios Science Center

Welios Science Center
Weliosplatz 1
A-4600 Wels
Österreich

www.welios.at

Wels

Das Welios Science Center Wels ist ein 
einzigartiger Ort, um Naturwissenschaf-
ten und Technologien zu erleben. Auf einer 
Fläche von 3000 Quadratmetern finden 
Sie mehr als 150 interaktive Exponate. 
Versuchen Sie herauszufinden, wie viel 
Energie man beim Tanzen erzeugt, wie man 
spielend leicht einen schweren Korb in die 
Luft heben kann, oder besuchen Sie eine 
Dauerausstellung mit dem Schwerpunkt 
„erneuerbare Energien“. Was verbirgt sich 
hinter den Begriffen Solarenergie, Wasser-
kraft, Windkraft, Geothermie und Biomas-
se? Sie werden das alles auf spielerische 
Weise lernen.

Im Welios Science Center Wels wird man 
selbst zum Forscher und experimentiert 
auf eigene Faust. Besucher jeden Alters 
können hier Neues lernen und staunen. 
Unsere Vision ist es, einen einzigartigen 
Ort zu gestalten, an dem Menschen Natur-
wissenschaft und Technik erleben können 
und davon begeistert werden!
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Hvězdy a vesmír na dosah ruky! Zažijte 
úchvatnou noční oblohu v planetáriu, po-
zorování historickými dalekohledy nebo 
přednášky a filmy v kinosále. Do tajů  
a krás vesmíru vás zavede hvězdárna  
s osmdesátiletou tradicí i novou technikou.

Poprvé na jihu Čech září hvězdy v plane-
táriu digitálně. Souhvězdí na noční ob-
loze jsou doprovázena průlety vesmírem  
i působivými animacemi a filmy přes celou 
kopuli planetária.

Pestrá paleta pořadů s tematikou nejen 
astronomickou je zpravidla doprovázena 
živým komentářem. Besedy s odborníky, 
filmový klub, výstavy a mnohem více. Na-
hlédněte s námi do úžasného vesmíru, je-
hož jsme součástí. Noční obloha v planetá-
riu není nikdy zatažená!

Hvězdárna a planetárium České Budějovice  
Sternwarte und Planetarium České Budějovice

Hvězdárna a planetárium České Budějovice 
Zátkovo nabřeží 4
370 01 České Budějovice
Česká republika

www.hvezdarnacb.cz

České Budějovice

Sterne und das Universum so nah wie noch 
nie! Erleben Sie den atemberaubenden 
Nachthimmel im Planetarium, Beobachtun-
gen mit historischen Ferngläsern oder Vor-
träge und Filme im Kinosaal. Das Observa-
torium mit einer achtzigjährigen Tradition 
ausgestattet mit neuer Technik entführt Sie 
in das Weltall und macht Sie mit seinen Ge-
heimnissen und Schönheiten vertraut.

Zum ersten Mal in Südböhmen leuchten die 
Sterne im Planetarium digital. Die Sternbil-
der am Nachthimmel werden von Raum-
flügen sowie eindrucksvollen Animationen
und Filmen über die ganze Planetariums-
kuppel begleitet.

Eine Vielzahl von Programmen, nicht nur 
mit Astronomie-Themen, werden in der Re-
gel von Live-Kommentaren begleitet. Dis-
kussionen mit Experten, Filmclubs, Ausstel-
lungen und vieles mehr. Werfen Sie mit uns 
einen Blick in das erstaunliche Universum, 
dessen Bestandteil wir sind. Der Nachthim-
mel im Planetarium ist nie bewölkt!
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Vídeňské planetárium je bez nadsázky dům 
plný hvězd. Díky nejmodernější projekč-
ní technologii věrně reprodukuje hvězd-
nou oblohu na největší rakouské kopuli  
a umožňuje tak pronikat do tajů astronomie 
ve dne i v noci nezávisle na počasí. Speci-
ální dětské a rodinné programy, lekce pří-
rodních věd pro školy a nebo třeba večerní 
přednášky – z tak pestré palety si vybere 
opravdu každý. Většinu pořadů, které u nás 
můžete vidět, si vytváříme sami. Velký dů-
raz přitom klademe na samotný vzdělávací 
proces – spousta zajímavých informací se 
k vám dostane zábavnou formou. I proto 
využíváme technologii fulldome projekce, 
abychom pro vás vytvořili nezapomenu-
telný zážitek. Náš „Vědecký program“ vám 
navíc umožní získat nejnovější poznatky  
z vědy a výzkumu nejrůznějších oborů, 
jako jsou astronomie, fyzika nebo biologie, 
prezentované renomovanými i začínajícími 
mladými vědci.

Planetarium Wien / Planetárium Vídeň

Planetarium Wien  
Oswald-Thomas-Platz 1 
1020 Wien
Österreich

www.planetarium.wien

Wien

Das Planetarium Wien ist ein „Haus der 
Sterne“. Mit modernster Projektionstech-
nologie bilden wir in unseren Shows den 
Sternenhimmel an der größten Planetari-
ums-Kuppel Österreichs naturgetreu nach. 
Das ermöglicht wetterunabhängige Astro-
nomie bei Tag und Nacht. Mit speziellen 
Kinder- und Familienprogrammen, natur-
wissenschaftlichem Unterricht für Schu-
len, Science-Vorträgen und Kursabenden 
haben wir für unsere BesucherInnen immer 
das richtige Programm. Bei den gezeigten 
Vorführungen handelt es sich zum Großteil 
um selbst produzierte Shows. Dabei legen 
wir besonderen Wert auf die didaktische 
Umsetzung der Wissensvermittlung und 
setzen die Fulldome-Projektionstechnik 
sowie den M9-Starball gezielt ein, um ein 
unvergessliches Showerlebnis zu ermög-
lichen. Zusätzlich lädt unser „Science Pro-
gramm“ ein, die neuesten Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung aus den ver-
schiedensten Bereichen wie Astronomie, 
Physik oder Biologie von renommierten 
wie auch aufstrebenden jungen Wissen-
schafterInnen präsentiert zu bekommen.  
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Nejvýše položená hvězdárna v České re-
publice se pyšní moderním dalekohledem  
s přezdívkou KLENOT. Astronomové zde 
sledují planetky a komety, kterými se Slu-
neční soustava přímo hemží.

Práce kosmické hlídky spočívá v měření 
drah a dalších vlastností blízkozemních 
těles. Hlídá, jestli na nás z vesmíru neletí 
nějaký asteroid. V tomto oboru patří Kleť  
ke světové špičce a spolupracuje na-
příklad s Evropskou kosmickou agen-
turou ESA. Observatoř se během léta 
otevírá návštěvníkům a zve ke komen-
tovaným prohlídkám s možností po-
zorování Slunce největším čočkovým 
dalekohledem v České republice. Astro-
nomická výstava je věnovaná fotografiím  
a zajímavostem z vesmíru. Spatřete svět 
planetek a komet zblízka.

Observatoř Kleť / Observatorium Kleť

Observatoř Kleť 
jižně pod vrcholem hory Kleť  
Südlich unter dem Gipfel des Berges Kleť
48°51‘50“N 14°17‘04.8“E
Česká republika

www.klet.cz

Kleť

Das höchstgelegene Observatorium in 
Tschechien verfügt über ein modernes Te-
leskop mit dem Spitznamen KLENOT (auf 
Deutsch JUWEL). Astronomen beobachten 
an dieser Stelle Asteroiden und Kometen, 
von welchen das Sonnensystem gerade nur 
so wimmelt.

Die Arbeit des kosmischen Wachdienstes 
besteht darin, die Umlaufbahnen und ande-
re Eigenschaften erdnaher Körper zu mes-
sen. Es wird überwacht, ob aus dem Welt-
raum kein Asteroid auf uns zukommt. Kleť 
ist einer der weltweit führenden Anbieter 
auf diesem Gebiet und arbeitet beispiels-
weise mit der Europäischen Weltraumor-
ganisation ESA zusammen. Im Sommer ist 
das Observatorium für Besucher geöffnet 
und lädt zu Führungen ein, bei denen sich 
die Möglichkeit bietet, die Sonne mit dem 
größten Linsenfernrohr in Tschechien zu 
beobachten. Die astronomische Ausstel-
lung widmet sich Fotografien und Attrakti-
onen aus dem Weltall. Erleben Sie hautnah 
die Welt der Asteroiden und Kometen.
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Vídeňská Kuffnerova hvězdárna z 19. stole-
tí velmi působivě demonstruje, jakým způ-
sobem se “dělala” astronomie před více než 
130 lety. Protože se s původními nástroji až  
do dnešní doby zacházelo velmi šetrně, mů-
žeme i dnes pozorovat noční oblohu stejně, 
jako naši předci. Věrně restaurované astro-
nomické dalekohledy a atmosféra budovy,  
ze které na vás skutečně dýchne duch historie, 
vám nabídnou mimořádný zážitek. Můžete tak 
prozkoumávat hvězdnou oblohu pomocí pří-
strojů, které používali slavní učenci jako Samu-
el Oppenheim nebo Karl Schwarzschild!

Kuffner Sternwarte  
Johann-Staud-Straße 10 
1160 Wien
Österreich

www.planetarium.wien

Die historische Kuffner Sternwarte aus dem 
19. Jahrhundert demonstriert eindrucksvoll, 
wie in der Astronomie vor mehr als 130 Jah-
ren geforscht wurde. Durch den guten Er-
haltungszustand der Instrumente ist es heute 
noch möglich, den Nachthimmel wie damals 
zu beobachten. Die detailgetreu restaurierten 
astronomischen Instrumente und das Flair des 
historischen Gebäudes bieten ein besonderes 
Erlebnis für unsere BesucherInnen. Sie können 
den Sternenhimmel mit den Instrumenten er-
forschen, die bereits berühmte Gelehrte wie 
Samuel Oppenheim oder Karl Schwarzschild 
verwendet haben!
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Kuffner Sternwarte / Kufnerova hvězdárna
Wien

Hvězdárna na střeše vídeňské Uranie je vů-
bec nejstarší rakouskou veřejnou hvězdárnou. 
Vybavena výkonným automatickým dvojitým 
dalekohledem otevírá možnosti pozorování 
vesmíru navzdory jasu okolního města. Nej-
častěji se zde pozorujeiz Slunce, Měsíc a jas-
né planety. Historické místo na okraji centra 
Vídně nabízí také úchvatný výhled na vídeňské 
panorama a čas od času také nezapomenutelný 
pohled dalekohledem na katedrálu sv. Štěpána.

Urania Sternwarte 
Uraniastraße 1 
1010 Wien
Österreich

www.planetarium.wien

Die Sternwarte am Dach der Wiener Urania ist 
Österreichs älteste Volkssternwarte. Mit einem 
leistungsfähigen automatischen Doppeltele-
skop ausgestattet, eröffnet sie trotz der Hel-
ligkeit der umgebenden Stadt astronomische 
Beobachtungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt 
stehen die Beobachtung von Sonne, Mond und 
den hellen Planeten. Die Lage am Rande der 
Wiener Innenstadt ermöglicht außerdem einen 
atemberaubenden Blick auf die Wiener Skyline 
und hin und wieder auch einen Blick auf den 
Stephansdom durch das Teleskop. 

Urania Sternwarte / Hvězdárna Urania
Wien

Foto: Kuffner Sternwarte  

Foto: Urania Sternwarte 
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Pokud byste se rádi podívali po okolním 
vesmíru pořádným dalekohledem, zavítej-
te do hvězdárny ve Vyškově. Noční oblo-
hu zachycuje zrcadlo o průměru půl metru 
a nachází se až za městem – pozorování 
tak není rušeno světelným smogem. Noč-
ní oblohou vás provedou studenti astro-
fyziky z nedaleké Masarykovy univerzity. 
Přenesou na vás své nadšení pro vesmír  
a kosmonautiku, na chvíli tak máte mož-
nost uniknout každodenním starostem. 
Víte, že k nám každou sekundu přiléta-
jí poslové z vesmíru? Jsou to meteority  
a jejich cestu atmosférou sledujeme pomo-
cí radiové antény. Výsledky můžete vidět ve 
skutečném čase na monitorech uvnitř naší 
malé hvězdárny. Patří sice mezi ty nejmen-
ší hvězdárenské budovy v České republice, 
ale svou velikost dohání nadšením a do-
máckou atmosférou.

A ještě jedna zajímavost – hvězdárna se na-
chází v areálu Dinoparku, kde můžete přes 
den shlédnout úžasné exponáty těchto pra-
věkých tvorů v životních velikostech.

Hvězdárna Vyškov / Sternwarte Vyškov

Hvězdárna Vyškov 
Kroměřížská 721 
682 01 Vyškov
Česká republika

hvezdarna.zoo-vyskov.cz

Vyškov
Wenn Sie sich mit einem ordentlichen Tele-
skop im Universum umsehen möchten, be-
suchen Sie die Sternwarte in Vyškov. Der 
Nachthimmel wird von einem Spiegel mit 
einem Durchmesser von einem halben Me-
ter aufgenommen. Dieses Observatorium 
befindet sich außerhalb der Stadt – somit 
kommt es zu keiner Störung durch Licht-
verschmutzung. Ihre Begleiter sind Astro-
physik-StudentInnen der nahe gelegenen 
Masaryk-Universität. Deren Begeisterung 
für das Weltall und Kosmonautik ist im 
wahrsten Sinne des Wortes ansteckend 
und gibt Ihnen die Möglichkeit, für ein paar 
Augenblicke den Alltag zu vergessen. Wis-
sen Sie, dass jede Sekunde Botenbrocken 
aus dem Weltall zu uns geflogen kommen? 
Es handelt sich um Meteoriten. Deren 
Weg durch die Atmosphäre verfolgen wir 
mit Hilfe einer Funkantenne. Die Ergeb-
nisse sind in Echtzeit auf den Monitoren in 
unserem kleinen Observatorium zu sehen. 
Und obwohl es sich um eines der kleinsten 
Sternwarte-Gebäude in der Tschechischen 
Republik handelt, überall hier herrscht gro-
ße Begeisterung und freundliche Atmo-
sphäre.

Und noch eine interessante Sache – unsere
Sternwarte befindet sich im Bereich des 
Dinoparks, wo Sie tagsüber erstaunliche 
Exponate dieser prähistorischen Wesen in 
Lebensgröße sehen können.
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Srdeční záležitost – tak by se bez nadsázky 
dala nazvat Keplerova hvězdárna v Linci. 
V roce 1983 si parta nadšenců postavila  
v překrásném prostředí lineckého arboreta 
malou hvězdárnu, která se od té doby stala 
centrem astronomického vzdělávání nejen 
pro Linec. Nenechte se ale mýlit, místní as-
tronomové jsou velmi zkušení a na svých 
dalších pobočkách severně i jižně od Lince 
každoročně objevují nové planetky. Ať už si 
vyberete prohlídku linecké hvězdárny přes 
den, kdy si v přilehlém parku můžete pro-
hlédnout planetární stezku – tedy zmen-
šený model Sluneční soustavy a pokochat 
se přitom pohledem na vzácné dřeviny,  
a nebo večer, kdy vás ochotní nadšenci pro-
vedou krásami noční oblohy, tohle místo 
má prostě vždy co nabídnout.

A až budete odcházet, nezapomeňte si  
s sebou na památku koupit med vyrobený 
včelkami hvězdářkami, které mají svůj do-
meček postavený hned vedle této skvostné 
hvězdárny.

Kepler Sternwarte Linz / Keplerova hvězdárna v Linci

Kepler Sternwarte Linz  
Sternwarteweg 5
A-4020 Linz
Österreich

http://www.sternwarte.at

Linz

Herzenssache! Ohne zu übertreiben! Ent-
standen ist die Kepler Sternwarte Linz  
im Jahre 1983 dank der eigenen Aktivität 
einer Gruppe von leidenschaftlichen Hob-
by-Astronomen in einer wunderschönen 
Umgebung des Linzer-Arboretums. Seit 
dieser Zeit bildet hier diese kleine Stern-
warte ein Zentrum für astronomische Aus-
bildung und zwar nicht nur für Linz. Die 
dortigen Astronomen sind sehr erfahren 
und entdecken in anderen Nebenstellen 
nördlich und südlich von Linz jedes Jahr 
neue Asteroiden. Dieser Ort hat immer 
etwas zu bieten. Sie können tagsüber das 
Observatorium besichtigen und auf dem 
Planetenweg das verkleinerte Modell des 
Sonnensystems studieren und dabei selt-
same Gehölze kennenlernen oder abends 
Schönheiten des Nachthimmels genießen.

Vergessen Sie beim Weggehen nicht, sich 
Honig als Erinnerung zu kaufen, welchen 
Bienen-AstronomInnen hergestellt haben, 
deren Häuschen gleich neben diesem be-
zaubernden Observatorium steht.
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Před zhruba 14,5 milionem let dopadl na 
území dnešního Bavorska velký meteorit, 
který v mžiku roztavil písek nacházející se 
v místě impaktu a vymrštil jej v tekutém 
stavu do vzdálenosti 250 až 400 kilometrů 
na území Čech. Díky tomu zde dnes nachá-
zíme – jako na jediném místě na světě – vl-
tavíny.

V českokrumlovském Muzeu vltavínů 
prožijete celý příběh těchto drahokamů  
s vesmírným původem a jen zde si díky do-
konalému nasvětlení prohlédnete vltavíny  
v celé jejich kráse. Muzeum ale nezname-
ná jen exponát ve vitríně. Naše expozice si  
s vámi bude přímo hrát! Je vytvořená jako 
interaktivní hra, která vás provede celým 
příběhem – od srážek planet a asteroidů 
přes velká vymírání živočichů až po vznik 
vltavínů a jejich vlastnosti i užití ve šper-
cích. Virtuálně navštívíte nejhezčí krátery 
na Zemi, projdete samotným vznikem im-
paktního kráteru, nebo si hodíte vlastním 
meteoritem na zeměkouli a necháte se pře-
kvapit, co se bude dít…

Muzeum vltavínů Český Krumlov / Moldavitmuseum Český Krumlov

Muzeum vltavínů Český Krumlov 
Panská 19 
38 01 Český Krumlov
Česká republika

wwww.vltaviny.cz

Český Krumlov

Vor etwa 14,5 Millionen Jahren schlug ein 
großer Asteroid im Gebiet des heutigen 
Bayern ein. Die sandhaltigen Sedimente 
waren reich an Tiefquarz und sind am Ort 
des Einschlages geschmolzen und durch 
den immensen Druck in eine Entfernung 
von 250 bis 400 Kilometer geschleudert 
worden. In nordöstlicher Richtung, also 
auf das Gebiet des heutigen Tschechiens. 
Aus diesem Grunde befindet man hier die 
bekannteste und reichhaltigste Fundstätte 
der sogenannten Moldaviten.

Das Moldavite Museum in Český Krumlov 
präsentiert Ihnen die gesamte Geschichte 
der Moldaviten. Perfekte Belichtung trägt 
dazu bei, dass Sie diese seltsamen Stei-
ne in deren ganzen Schönheit genießen 
können. Das Museum bietet Ihnen nicht 
nur ausgestellte Exponate, es zeigt Ihnen 
auch auf unterhaltsame Weise die ganze 
Geschichte, vom Meteoriteneinschlag bis 
zum Aussterben der Lebewesen und der 
Entstehung dieses flaschengrünen Tektits. 
Diese besonderen Gläser werden auch ger-
ne in der Schmuckindustrie verwendet. Sie 
besuchen virtuell die schönsten Krater der 
Welt, erleben die Entstehung eines Ein-
schlagkraters oder werfen Ihren eigenen 
Meteorit auf die Erdkugel und lassen sich 
überraschen, was dann passiert...
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Nové moderní planetárium jako součást 
překrásné historické budovy? Není moc 
míst na světě, kde byste takovou kom-
binaci mohli vidět, ale jedno z nich leží  
v naší blízkosti. V nitru vídeňského Přírodo-
vědného muzea totiž najdete zvukotěsnou 
kopuli o průměru přes 8 metrů, na kterou 
vám fundovaní odborníci promítnou jak 
programy s živým komentářem, tak před-
točené filmy ve vysokém rozlišení nejen na 
téma astronomie, ale také biologie nebo 
paleontologie. Po skončení programu si tu 
můžete prohlédnout kus skutečné měsíč-
ní horniny a nebo třeba původní skafandr 
Franze Viehböcka – jediného Rakušana, 
který se kdy vypravil do vesmíru.

A až se nasytíte toulkami hvězdnou oblo-
hou, běžte se podívat i na ostatní expozice 
tohoto největšího rakouského muzea, roz-
hodně stojí za to!

Planetarium des Naturhistorischen Museums Wien  
Planetárium v Přírodovědeckém muzeu Vídeň

Planetarium des Naturhistorischen Museums Wien
Burgring 7
1010 Wien
Österreich

www.nhm-wien.ac.at/planetarium

Wien Ein neues modernes Planetarium als Teil 
eines wunderschönen historischen Gebäu-
des? Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, 
an denen Sie diese Kombination sehen kön-
nen, aber einer von ihnen liegt in unserer 
Nähe. Im Inneren des Wiener Naturhisto-
rischen Museums befindet sich eine schall-
dichte Kuppel mit einem Durchmesser von 
über 8 Metern, auf der Ihnen Experten so-
wohl Live-Kommentarprogramme als auch 
hochauflösende, vorab aufgenommene 
Filme nicht nur zur Astronomie, sondern 
auch zur Biologie oder Paläontologie zei-
gen. Nach dem Programm können Sie ein 
echtes Mondgestein, oder vielleicht den 
Originalanzug von Franz Viehböck sehen 
– dem einzigen Österreicher, der jemals im 
Weltraum gereist ist.

Und wenn Sie von Streifzügen durch den 
Sternenhimmel genug bekommen, sehen 
Sie die anderen Exponate und Ausstellun-
gen dieses großen österreichischen Mu-
seums an, es lohnt sich auf jeden Fall!

27
Foto: NHM Wien, Kurt KracherFoto: NHM Wien, Kurt Kracher

Foto: N
H

M
 W

ien, Kurt Kracher



Planety vznášející se v prostoru, přehled  
o oblačnosti kdekoli na zeměkouli v ak-
tuálním čase a mnoho dalšího. To můžete 
vidět v Ekotechnickém centru Alternátor  
v Třebíči na unikátní projekční kouli Scien-
ce on a Sphere, které ji vlastní jako jedno  
z pouhých deseti podobných center po 
celé Evropě. Toto zařízení vyvinul Národ-
ní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) 
společně s Národním úřadem pro letectví  
a vesmír (NASA), které datasety, jež mů-
žete zhlédnout i vy, používají k vědeckým 
výzkumům.

V Alternátoru se ale dozvíte i řadu zají-
mavostí o výrobě energie z obnovitel-
ných zdrojů a její distribuci z elektráren až  
k vám domů. Energetika je v tomto science 
centru hlavním tématem, a tak není divu, že 
zdejší výtah jako jediný v České republice 
ke svému pohonu využívá solární energii.

Alternátor – ekotechnické centrum Třebíč  
Alternator – Ökotechnisches Zentrum Třebíč 

Alternátor – ekotechnické centrum Třebíč
Tomáše Bati 1083
674 01 Třebíč
Česká republika

www.alternator.cz

Třebíč

Im Raum schwebende Planeten und ein live 
Überblick über die Bewölkung auf der gan-
zen Welt warten auf Sie auf der einzigarti-
gen Projektionskugel Science on a Sphere 
im Ökotechnischen Zentrum Alternator in 
Třebíč. Nur zehn ähnliche Zentren in ganz 
Europa besitzen eine solche Anlage, welche 
von NOAA (National Oceanic Atmosphere 
Autority) zusammen mit NASA (National 
Aviation and Space Authority) entwickelt 
wurde. Die von den besagten Behörden für 
wissenschaftliche Forschungszwecke ein-
gesetzten Datasets können hier auch von 
Ihnen betrachtet werden.

Im Science Center Alternator erfahren Sie 
darüber hinaus eine Menge interessanter 
Sachen zur Energieerzeugung aus erneuer-
baren Ressourcen und der Verteilung von 
Kraftwerken bis zu Ihnen nach Hause. Der 
Schwerpunkt liegt hier auf der Energiewirt-
schaft, daher ist es kein Wunder, dass der 
hiesige Aufzug der einzige in Tschechien ist, 
welcher mit Solarenergie betrieben wird.
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