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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

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

telefon: +(420) 541 321 287
e-mail@hvezdarna.cz
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.
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The year 2014 surpassed all our expectations – even the wildest. From the point of view of figures as well as the quality of dramaturgical work we have become number one among Czech planetariums. We prepared in total 1,990 events attended by 143,715
visitors in 2014. We have never had so many visitors before! The Brno Observatory and Planetarium put on 9 premieres in the
digital planetarium, 60 shorter audiovisual shows, prepared 4 exhibitions and organized 31 special events. We launched a successful video portal with an electronic observation station at http://www.zeremevesmir.cz and we also celebrated the 60th birthday.
Regarding such constellation – a new digital planetarium, attractive shows, no competition – it is clear that we will unlikely repeat
this exceptional year 2014 in the future.
In 2014 we also laid the basis to first class production of shows for digital planetariums (audiovisual devices projecting on large
hemispherical projection screens). The composition of our visitors has also changed. The number of visitors has doubled over the
last ten years and the saying “I last went to the observatory when I was at school” is no longer true. In 2004, that is ten years ago,
the Brno Observatory and Planetarium had 79,997 visitors, of which 51 thousand were pupils and students of elementary and
secondary school. But recently also the interest of the general public has been increasing. In 2014 – for the first time in the sixtyyear history of the organization – it was “only” 42 percent of school children and as many as 58 percent of the public.
The key to the current success is in two projects executed in the recent years with direct cooperation and funding of the statutory
city of Brno. The first project was the reconstruction of the Brno Observatory and Planetarium building between 2010 and 2011
according to the architect Martin Rudiš. Not only did the final solution get the Czech Republic Building of the Year Award and was
nominated for the international Mies van der Rohe Award, but the reconstruction has transformed the Brno Observatory and Planetarium into an open institution that has turned into a cultural and social centre focused on promotion of natural sciences. The other
milestone was the installation of the digital projection system in 2013 that has a configuration unique in all Europe.
The total revenues of the Brno Observatory and Planetarium in 2014 were CZK 31,266,000 (CZK 16,006,000 in 2013). The own
revenues of the organization (excluding subsidies) were CZK 13,791,000 (CZK 7,389,000 in 2013). The total cost in 2014 was CZK
30,316,000 (CZK 15,999,000 in 2013). The ticket contribution from the founder – the city of Brno – per one visitor of the Brno Observatory and Planetarium was CZK 58 in 2014 (CZK 80 in 2013). In 2014, we employed an average of 18.7 full-time equivalent
employees and each of them without exception served 7,685 visitors.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Rok 2014 překonal všechny naše představy – i ty nejdivočejší. V řeči čísel, ale také v úrovni dramaturgické tvorby, jsme se ocitnuli na prvním místě mezi českými planetárii. Celkem jsme v roce 2014 připravili
1 990 akcí, na které dorazilo 143 715 návštěvníků. Nikdy v dějinách našimi branami neprošlo tolik návštěvníků! Hvězdárna a planetárium Brno uvedla 9 premiér v digitáriu, 60 kratších audiovizuálních pořadů, připravila 4 výstavy a zorganizovala 31 mimořádných akcí. Vznikl úspěšný videoportál doplněný elektronickou pozorovatelnou volně dostupný na adrese http://www.zeremevesmir.cz a také jsme oslavili již
60. narozeniny. S ohledem na konstelaci – nové digitárium, atraktivní představení, neexistence konkurence – je přitom pravděpodobné, že jedinečný rok 2014 stěží zopakujeme.
V roce 2014 jsme také položili základy prvotřídní produkce představení pro digitální planetária (audiovizuální zařízení promítající na velké, polokulovité projekční plochy). Výrazně se změnila i skladba našich
návštěvníků. Za posledních deset roků se počet diváků zdvojnásobil a přestalo platit rčení „Naposledy
jsem byl na hvězdárně se školou“. V roce 2004, tedy před deseti roky, dorazilo na Hvězdárnu a planetárium Brno 79 997 návštěvníků, z toho 51 tisíc bylo žáků a studentů ze základních a středních škol. V posledních letech ale začal stoupat zájem běžné veřejnosti. V roce 2014 – poprvé v šedesátileté historii
organizace – bylo „jen“ 42 procent školáků, ale celých 58 procent veřejnosti.
Klíčem k současnému úspěchu se staly dva projekty realizované v posledních letech za bezprostřední
spolupráce a také z prostředků statutárního města Brna. Tím prvním byla přestavba budovy Hvězdárny a
planetária Brno v letech 2010 a 2011 dle návrhu architekta Martina Rudiše. Nejen, že výsledné řešení
bylo oceněno jako Stavba roku České republiky a nominováno na mezinárodní cenu Mies van der Rohe
Award, rekonstrukce především metamorfovala Hvězdárnu a planetárium Brno v otevřenou instituci,
která se stala univerzálním kulturně-sociálním centrem se zaměřením na propagaci přírodních věd. Druhým předělem byla instalace digitálního projekčního systému v roce 2013, jehož konfigurace je ojedinělá
v rámci celého evropského kontinentu.
Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 dosáhly 31 266 tisíc Kč (16 006 tisíc Kč v roce
2013). Vlastní výnosy organizace (bez dotací) činily 13 791 Kč (7 389 tisíc Kč v roce 2013). Celkové náklady v roce 2014 dosáhly 30 316 tisíc Kč (15 999 tisíc Kč v roce 2013). Příspěvek na vstupenku na jednoho
návštěvníka Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutárního města Brna – v roce 2014 dosáhl
výše 58 Kč (80 Kč v roce 2013). V roce 2014 jsme v průměru zaměstnávali 18,7 přepočteného zaměstnance (17,2 v roce 2013), přičemž každý bez rozdílu obsloužil 7 685 návštěvníků (5 129 návštěvníků
v roce 2013).

TADY ZAČÍNÁ BUDOUCNOST
Digitárium je samozřejmě středobodem veškerých aktivit Hvězdárny a planetária Brno. Ostatně, komponované pořady pod umělou oblohou jsou dominantou dramaturgické nabídky naší organizace již od roku
1959, kdy bylo zprovozněno projekční planetárium ZKP-1. V roce 2014 zavítalo na představení digitária
80 procent všech našich návštěvníků, ale odehrálo se zde „pouze“ 50 procent všech akcí.
Stejně jako v mnoha jiných případech, však není technologie digitálního planetária rozhodující. Jakkoli
musí být na nejlepší možné úrovni. Podstatné je, jaká představení s takovým projekčním systémem
předvádíme a jak kvalitní jsou moderátoři, kteří jimi provázejí.
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Rostoucí počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno na vzdělávacích pořadech pro školy (tmavá část sloupce) a představeních pro veřejnost (světlá část sloupce)
v letech 1992 až 2014. 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).

Výpravná představení v sále digitária jsou naší hlavní a nejúspěšnější devizou. Jejich dramaturgie přitom
vychází z těchto principů:
Podoba tohoto světa je výsledkem úsilí bezpočtu vědců. Ovlivňují náš každodenní život, naděje i sny, zajišťují dlouhodobou prosperitu a blahobyt.
Propagujeme kritický způsob myšlení, schopnost syntetizovat a analyzovat každodenní příval informací. Přispíváme
k vědecké a technické gramotnosti a získávání nových generací nadšenců pro vědu a techniku.
Medializujeme a propagujeme české výzkumné projekty a také úspěchy českých vědců.
Věnujeme se tomu, v čem jsme jedineční.
Jsme nadšení z objevování našeho světa, jsme esencí takového postoje.
Jednoduchost je naše dogma. Vyjadřujeme se tak, aby nám publikum rozumělo.
Naše představení jsou směsicí skutečné a virtuální reality, žánrem blížícím se tzv. hard science fiction.
Doplňujeme výuku, ale nepoučujeme.

Drtivá většina všech našich projekcí má tzv. hybridní podobu, tedy sestává z videoprojekce předem připraveného pořadu v délce od 25 do 40 minut, na kterou navazuje (anebo jí předchází) moderátorem vedená, živá demonstrace hvězdné oblohy – ukázka nejnápadnějších hvězd a souhvězdí, identifikace planet
a případná zmínka o dalších zajímavých nebeských jevech. Udržuje se tak aktuálnost a atraktivita celého
představení.
Pro živý výklad o hvězdné obloze je klíčový projektor Chronos II (instalovaný v polovině roku 2014), který
nabízí model hvězdné oblohy očima pozemského pozorovatele. Zařízení je osazeno 32 skleněnými šablo-
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nami s obrazy hvězd doplněnými LED osvětlením, takže vykresluje 8 500 hvězd jasnějších 6,5 magnitudy
celého severního i jižního nebe. Dvacet jedna nejnápadnějších stálic se promítá individuálními projektory
s barevnými odstíny a také simulací vlivu neklidu zemské atmosféry. Samozřejmostí je 36 objektů vzdáleného vesmíru, pás Mléčné dráhy a také všechny bez dalekohledu viditelné objekty Sluneční soustavy.
V průběhu roku 2014 jsme uvedli celkem 9 premiérových představení digitária. Hned v únoru 2014 to
byla dvojice pořadů Buňka! Buňka! Buňka a NanoKam. První z nich – z dílny anglické společnosti NSC
Creative – cílilo na dětské diváky a vizuálně zajímavou formou seznamovalo se stavbou lidského těla.
NanoKam (španělský producent El Exilio SL) je představením o království bakterií, prvoků, primitivních
hub i zvláštních rostlin viděných elektronovým mikroskopem. S pořadem se navíc identifikovala společnost FEI Czech Republic, jejíž finanční příspěvek – ve formě přímé podpory i zakoupením vstupenek pro
zaměstnance – pokryl výraznou část licenčních poplatků.
V březnu 2014 následovala školní verze představení Astronom v každém z nás. U anglické produkční
společnosti NSC Creative jsme navíc nechali vytvořit českou verzi všech původně anglických titulků, čímž
jsme podpořili vzdělávací charakter tohoto pořadu. Zároveň jsme uvedli portugalskou pohádku Vzhůru
nohama, která vypráví o holčičce s výjimečným darem chůze hlavou dolů, stejně jako o jejích zvířecích
přátelích, hvězdném nebi i problematice světelného znečištění. Při této příležitosti se ukázalo, jak obtížné
bude získat kvalitní a pro české publikum atraktivní dětské představení. Proto jsme v téže době začali
podnikat první kroky vedoucí k vlastní tvorbě pro nejmladší publikum.
V dubnu 2014 se naši diváci poprvé vydali na Cestu za miliardou hvězd. Na tvorbě tohoto mezinárodního
představení, podpořeného Evropskou kosmickou agenturou a Astronomickým ústavem Akademie věd
České republiky, se již podíleli naši pracovníci. Konkrétně spolupracovali na vzniku scénáře. Finančně
náročný projekt byl příkladem rozsáhlé mezinárodní spolupráce, jelikož se kvůli němu spojilo několik
desítek evropských planetárií.
Další pořady následovaly na podzim 2014. V říjnu jsme uvedli pohádkové představení Zula hlídka: dobrodružství v čase od americké společnosti Spitz, v listopadu Úsvit kosmického věku od holandské Mirage
IIID. Obě se setkala s nečekaným diváckým zájmem. Školním výpravám jsme začali nabízet pořad Zpátky
na Měsíc, jehož realizaci podpořila společnost Google (licence byla zdarma).
A konečně, v prosinci jsme prvním divákům promítnuli vlastní představení – Úžasné planety od Jana
Píšaly. Určeno je především školním výpravám ze druhého stupně základních škol, proto jej zcela jistě
v dalších letech zhlédne několik desítek tisíc žáků a studentů. Mimořádně příznivý ohlas nás pak přivedl
k myšlence uvést v roce 2015 Úžasné planety i pro běžnou veřejnost.
V roce 2014 jsme se současně pustili do produkce vlastních představení: Se zvířátky o vesmíru – pro
nejmenší diváky, Úžasné planety – pro žáky základních škol a Blíže ke hvězdám – pro dospělé. Jedná se
ovšem o časově náročnou a finančně nákladnou tvorbu. V případě pořadu Se zvířátky o vesmíru jsme
začali spolupracovat s brněnskými umělci z Divadla Radost a Městského divadla Brno. Úžasné planety až
„na doraz“ využívají 3D model vesmírného prostoru programu SkyExplorer, který je součástí dodávky
systému digitária. V představení Blíže ke hvězdám se pokoušíme o natáčení reálných scén systémem
různých kamer tak, abychom obrazem pokryli celou projekční plochu. Kvůli jeho přípravě náš autorský
tým cestoval na řadu tuzemských i zahraničních lokací, např. na Kanárské ostrovy nebo do Paříže. Ze tří
uvedených projektů se premiéry v roce 2014 dočkaly pouze Úžasné planety. Se zvířátky o vesmíru budou
uvedeny v únoru 2015, Blíže ke hvězdám pak v říjnu 2015.
S možnostmi projekčního planetária jsme v průběhu roku 2014 seznámili řadu českých tvůrců. Naší
snahou je stimulovat českou tvorbu pro tak specifické audiovizuální zařízení. Bohužel, ukázalo se, že
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o co víc chybí náměty na scénáře, o to přebývá falešného optimismu počítačových grafiků či kameramanů. Zatím se nám tak podařilo nalézt pouze dva externí týmy, které jsou schopny zvládnout časově i finančně velmi náročnou produkci.
Současně jsme ke všem uváděným představením připravovali pracovní listy pro žáky, metodické materiály pro pedagogy, stejně jako nejrůznější suvenýry a doplňkové produkty k pořadům pro veřejnost. Na
sklonku roku 2014 jsme dokonce uvedli vlastní sbírkovou kolekci „Power of ten“ (kravata, taška, tričko,
hrníček).
Rostl i náš mezinárodní věhlas. V dubnu 2014 jsme ve spolupráci se společností Nowatron Elektronik
uspořádali jednodenní festival, na kterém se promítala představení z dílny společnosti Mirage IIID, za
osobní účasti hlavního autora Robina Sipa. O několik dní později jsme na festivalu Academia Film Olomouc vedli sekci v rámci bloku industry4science o produkci pro celooblohová planetária. V květnu jsme
ukázali na Fulldome Festivalu v německé Jeně naše představení Incredible Universe, které jsme začali
současně nabízet na mezinárodním trhu (pod obchodní „značkou“ Starrylab). Zkušenosti a dojmy z těchto
akcí nás přivedly k myšlence uspořádat v dubnu 2015 vlastní Central European Fulldome Festival.
Kvůli propagaci této akce vyrazili koncem června 2014 dva naši pracovníci – Pavel Gabzdyl a Jan Píšala –
na výroční konferenci International Planetarium Society v čínském Pekingu, kde jsme s naší myšlenkou
oslovili všechny významné producenty. Výsledek nás překvapil, ještě před koncem roku 2014 jsme měli
přihlášeny tři desítky nejrůznějších představení od většiny významných producentů všech kontinentů,
s výjimkou Antarktidy. Je proto velmi pravděpodobné, že náš Central European Fulldome Festival Brno
2015 bude jednou z nejvýznamnějších akcí v dějinách Hvězdárny a planetária Brno.
Počátkem dubna 2014 se náš pracovník Jiří Dušek zúčastnil pracovního pobytu v americkém New Yorku,
během kterého se podařilo navázat kontakty s pracovníky American Museum of Natural History, jehož
součástí je i Hayden planetarium. V září 2014 pak obě organizace podepsaly memorandum
o dlouhodobém, vzájemně prospěšném partnerství, sdílení vzdělávacích aktivit s astronomickou tematikou, výměně zkušeností z medializace vědy i produkce přírodovědných pořadů pro digitální planetária,
stejně jako z příprav a realizace interaktivních expozic.
The American Museum of Natural History je jedno z největších a nejznámějších muzeí na světě. Jeho
sbírky obsahují 32 milionů exponátů rostlin, zvířat, fosilií, minerálů, meteoritů a lidských artefaktů,
z nichž je vždy vystaven jen nepatrný zlomek. Založeno bylo v roce 1869, od roku 2000 je součástí muzea
i moderní Hayden planetarium, které každý rok navštěvuje zhruba jeden milion diváků. Autorská představení Hayden planetarium se navíc řadí mezi ta nejlepší na světě.
O tom, že se nejednalo pouze o formálně podepsanou deklaraci svědčí fakt, že jsme těsně před koncem
roku 2014 za velmi výhodných podmínek, jako čtvrté evropské planetárium, získali představení Temný
vesmír, jež pochází právě z autorské dílny The American Museum of Natural History.

NEJEN DIGITÁRIUM
Digitárium je úžasný stroj na vizuální zázraky, ale šíře aktivit Hvězdárny a planetária Brno je samozřejmě
mnohem větší. Podobně jako se do dobrého jídla přidávají špetky koření i naši pracovníci připravují celou
řadu akcí, které dělají každodenní chod pestřejší a strhávají zájem médií i veřejnosti.
V roce 2014 jsme začali realizovat speciální, jednodenní akce na nejrůznější témata: Valentýn (14. února
2014), Večer čísla pí (14. března 2014), Máme rádi maminky (11. května 2014), Ručníkový den (25. května
2014), Obludárium & hvězdy (7. až 11. června 2014), Za jedničku z matiky nebo fyziky (28. a 29. června
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2014), Drakiáda s Rádiem Petrov (18. října 2014), Dýňodlab a Budkiáda (1. listopadu 2014), Zažijte přistání na kometě (12. listopadu 2014), Svátek světla (21. prosince 2014).
V dubnu jsme spustili on-line portál http://www.zeremevesmir.cz s video reportážemi, záběry z elektronické rozhledy, informacemi z meteorologické stanice, stanice měřící produkci CO2 v okolí… a vůbec
nepřetržitým proudem informací z Kraví hory i přilehlého zbytku vesmíru. Několikrát jsme dokonce nabídnuli přímý přenos přednášky, např. Žeň objevů 2013, Mikrosvět a makrosvět, Přistání na kometě.
Kamery elektronické rozhledny také 9. prosince 2014 v 17 hodin a 17 minut zachytily přelet velmi jasného meteoru, tzv. bolidu. Během 8 sekund dlouhé expozice se meteor na snímku zobrazil jako světlá čára.
Řada tzv. meteoritů pak dopadla do oblasti v okolí Nové Vsi u Nového Města na Moravě.
Spolu s Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně a Vysokým učením technických v Brně
jsme v dubnu a květnu 2014 předvedli, jak zajímavá a úžasná věda může být. A také, že studium na vysoké škole nemusí být žádná nuda. Naše vstupní hala se několikrát zaplnila interaktivními expozicemi
jednotlivých univerzit. V dopoledních hodinách jsme uvítali především školní výpravy, odpoledne veřejnost. Zájem veřejnosti byl ale spíše vlažný, na vinně zřejmě byla nedostatečná propagace a částečně
i nasycenost současného publika podobnými aktivitami. Na druhou stranu se ale upevnilo naše sepětí
s největšími brněnskými univerzitami.
V červnu jsme se aktivně zúčastnili festivalu Divadelní svět, kdy jsme poskytnuli zázemí a také doplňkový
program k vystoupení Obludárium bratří Formanů. Výsledkem bylo nejen příjemné setkání s řadou špičkových umělců, ale také prvotní úvahy o možném „festivalu světla“ v dalších letech.
Během prázdninových měsíců jsme registrovali zvýšený zájem o speciální programy pro příměstské
tábory, jakkoli byla jejich organizace komplikována stavebními zásahy.
Speciálně pro prostor digitária vzniklo v roce 2014 představení divadla Husa na provázku Divnej brouk
v režii Vladimíra Morávka. Jedná se o pohled do nitra Marka Chapmana, který 8. prosince 1980 zavraždil
Johna Lennona. Scénář napsal Ondřej Novotný, v hlavní roli Marka Chapmana vystupuje Dalibor Buš.
Písně skupiny The Beatles v nezvyklých interpretacích hraje živě divadelní kapela. Prostor a technika
digitária toto přemýšlení o smyslu existence Evropana XXI. století umocňuje – a propůjčuje mu nový
rozměr.
V pátek 12. a v sobotu 13. září 2014 se konal Festival vědy s RWE, do kterého se kromě naší organizace
zapojila Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké
učení technické v Brně a Univerzita obrany, spolu s dalšími populárně-vědeckými organizacemi. Je evidentní, že se jedná o velmi úspěšný formát, jelikož i přes značně nepříznivé počasí dorazilo kolem 4600
návštěvníků.
Hvězdárna a planetárium Brno 16. října 2014 oslavila již 60. výročí založení. Abychom si tuto památnou
událost náležitě připomněli, připravili jsme na říjen 2014 celou řadu akcí – premiéry v digitáriu, přednášky, drakiádu, budkiádu, dýňodlab… Vznikla také speciální www stránka http://historie.hvezdarna.cz, na
které je zdarma ke stažení publikace o pestrých dějinách hvězdárny, řada unikátních fotografií a také
video dokumentů. Navíc se uskutečnila dvě slavnostní setkání – dne 9. října 2014 pro reprezentanty veřejného života města Brna, 16. října 2014 pak pro spolupracovníky a bývalé pracovníky Hvězdárny a planetária Brno.
Obrovskou proměnu malé hvězdárny, která na Kraví hoře vznikla krátce po druhé světové válce, dokumentuje pohled do výročních zpráv a zpráv o činnosti. V roce 1954 hvězdárna hospodařila s částkou
35 tisíc korun (zhruba 600 tisíc korun v dnešních cenách). Když se v srpnu 1958 otevřelo malé planetári-
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Vývoj počtu návštěvníků obsloužených 1 zaměstnancem (bez rozdílu pracovního zaměření) Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2014. 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).

um, bylo k dispozici 240 tisíc korun (tj. 3,4 milionu), v době velkého planetária 3 miliony (tj. 7 milionů) a
dnes spotřebujeme téměř 30 milionů korun.
Průměrná cena vstupenky byla až do konce osmdesátých let kolem jedné koruny (zhruba 17 korun
v dnešních cenách). Teprve od devadesátých let se začala zvyšovat – v roce 1993 to bylo 9 korun, v roce
2000 již 19 korun a v roce 2014 dosáhla 85 korun. Před šedesáti roky neměla malá hvězdárna ani tři
zaměstnance, v roce 1960 její chod zajišťovalo devět pracovníků, od sedmdesátých let až dodnes se počet ustálil na dvou desítkách. V roce 1954 činil průměrný náklad na jednoho návštěvníka 1 korunu a
30 haléřů (dnešních 22 Kč), po šedesáti letech jde o částku zhruba 100 korun. V roce 1954 na Kraví horu
přišlo 10 698 návštěvníků, s novou budovou a novým digitáriem jsme se v roce šedesátých narozenin
hvězdárny přiblížili k hranici 150 tisíc diváků.
Ve druhé polovině roku 2014 jsme s napětím sledovali manévry sondy Rosetta kolem jádra komety
67P/Churyumov-Gerasimenko. Ve vstupní hale byla výstava věnovaná tomuto ambicióznímu projektu
(získali jsme ji díky členství v organizaci ECSITE), 12. listopadu 2014 jsme zorganizovali živě komentovaný přímý přenos z řídícího střediska Evropské kosmické agentury, pro velký zájem přenášený i na Internetu na stránkách http://www.zeremevesmir.cz.
Mimořádně zajímavý byl v roce 2014 Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky, kdy jsme se
zaměřili na propagaci projektu Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe. Zaznělo několik přednášek, ale především jsme v pondělí 10. listopadu 2014 spustili unikátní měřící stanici výměny oxidu uhličitého a kyslíku mezi městem a atmosférou. Slavnostního aktu se zúčastnil
předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš, který s Hvězdárnou a planetáriem Brno a VIDA!
science centrem podepsal memorandum o spolupráci.
Dne 29. listopadu 2014 se na Hvězdárně a planetáriu Brno uskutečnila šestá Wikikonference, na které se
sešli tvůrci této internetové encyklopedie. Na programu byla témata české Wikipedie, svobodného sdílení
informací na internetu, popularizace vědy či spolupráce Wikipedie se vzdělávacími institucemi. Podpora
této akce ze strany Hvězdárny a planetária Brno byla bezprecedentní – uzavřeli jsme kvůli ní na celý jeden den provoz.
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Po několika letech jsme se rozhodli otestovat zájem veřejnosti o naše představení v poslední dny roku
2014. V rámci akce Nebeské vánoce byly uvedeny pořady pro nejmenší hvězdoplavce, stejně jako dospělé. Všichni malí návštěvníci navíc obdrželi čerstvý výtisk Krávovin, starší návštěvníci zimní vydání čtvrtletníku. A k tomu jedno překvapení – placku se stylizovanou kresbou krávy. Na základě pozitivních zkušeností budeme podobnou akci opakovat i v budoucnu.
Celý průběh roku 2014 nám také prokázal životaschopnost cyklu odborných přednášek známých popularizátorů vědy i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých témat. Zkusmo jsme zařadili i
několik cestopisných vystoupení, např. 19. října 2014 Sedm divů Islandu s Jiřím Kolbabou. Zde musíme
efektivitu cyklu ještě vyhodnotit.
Na podzim 2014 vyšla první dvě čísla dětského zpravodaje Krávoviny, který je drobným dárkem pro naše
dětské návštěvníky. Jedná se o kombinaci základních astronomických pouček, her a drobných postřehů
o přírodě. V roce 2014 jsme také vydali 4 řádná čísla a 2 mimořádná čísla čtvrtletníku, který si klade za cíl
informovat o zajímavém dění na Hvězdárně a planetáriu Brno. Snažíme se tímto způsobem komunikovat
s veřejností, partnery organizace i zřizovatelem. Řádná vydání vycházela v nákladu kolem 3 tisíc kusů,
dvě mimořádná vydání v nákladu 10 000 kusů. Řádná vydání jsme rozdávali především v prostorách
Hvězdárny a planetária Brno, event. zasílali našim partnerům. Mimořádná vydání se volně rozdávala po
celém městě Brně v distribuční síti společnosti MediaHill, s.r.o.
Dvakrát jsme v roce 2014 oslovili všechny školy v Jihomoravském kraji a přilehlých okresech, stejně
jako pedagogy, které máme v naší databázi, s nabídkou školních pořadů. Stejně tak jsme zaslali informace na všechny obecní úřady v Jihomoravském kraji. Rovněž hodláme oslovit i zástupce velkých krajských
firem, proto jsme začali na sklonku roku 2014 vyjednávat o vstupu do Regionální hospodářské komory.
Rozvíjel se i náš neformální klub „vyslanců“, tedy dobrovolníků, kteří nám pomáhají s propagací našich
aktivit. Rostoucí důraz jsme kladli na využití sociální sítě Facebook, kde jsme neváhali využívat placenou
reklamu.
V roce 2014 jsme uvedli v život i projekt Město je naše Brno, který si klade za cíl poděkovat všem skupinám profesionálů, kteří se podílejí na chodu města Brna (např. hasičům, pracovníkům dopravního podniku, technických sítí či městským policistům). Naši nabídku využila první desítka organizací, s některými
jsme následně navázali užší spolupráci. Nehledě na propagaci Hvězdárny a planetária Brno jako takové.
Je potěšitelné, že se rozvíjely i komerční aktivity. Moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária
Brno jsou totiž ideální pro menší a středně velké kulturní aktivity, stejně jako akce kongresové či incentivní turistiky. V roce 2014 se uskutečnila řada pronájmů, stejně jako konferencí, např. workshopy CEITEC, akce Masarykovy univerzity.
Pozitivní změny jsme zaznamenali také v našich donátorských aktivitách. Společnost FEI Czech Republic
s.r.o. podpořila uvedení představení NanoKam o elektronové mikroskopii. Společnost SPP, s.r.o. na
sklonku roku uzavřela s Hvězdárnou a planetáriem Brno dvouletou smlouvu o vzájemné reklamně. Společnost RWE a.s. se s námi spojila při pořádání Festivalu vědy s RWE v září 2014 a pokryla tak prakticky
veškeré náklady na tuto akci. Technické sítě města Brna, a.s. nám vyšly vstříc při instalaci naváděcích
prvků na pouličním osvětlení ve městě Brně. Na domácích utkáních HC Komety Brno se objevila reklama
na mantinelu v hale Rondo a na média kostce během utkání. Několik dalších společností s námi pokračovalo v barterové spolupráci (např. Dopravní podnik města Brna, CESNET, Sanoma Media, Extra Publishing, SNIP and Co.).
V první polovině roku 2014 proběhla diskuze, která vyústila v novou podobu zřizovací listiny Hvězdárny a
planetária Brno. Především se jednalo o doplnění popisu historické kontinuity, hlavního účelu v souladu
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s aktuálními potřebami organizace, předmětu činnosti a okruhů doplňkové činnosti, seznamu majetku
předaného k hospodaření (rozšíření majetku předaného k hospodaření o některé pozemky) a doplnění
dispozice se svěřeným majetkem. Zřizovací listina byla odsouhlasena zastupitelstvem města Brna dne
17. června 2014. Podařilo se tak vyřešit déletrvající problémy s údržbou okolních pozemků a jak se ukázalo, připravit si půdu pro další projekty.
V roce 2014 jsme realizovali několik technických úprav. Kvůli návštěvnickému komfortu a také bezpečnosti subtilnějších návštěvníků, jsme vyměnili těžké vstupní dveře za automaticky ovládaná, posuvná
křídla. Na první pohled jednoduchá záměna se ukázala technicky velmi komplikovanou a nákladnou –
především kvůli požárně-bezpečnostním nárokům.
Unikátní byla i výměna vertikálního zdvihadla, na kterém se v digitáriu pohybuje analogový projektor
Chronos II. Původní, dvě desetiletí stará hydraulika, byla nahrazena elektrickým výtahem. Nejen, že se
tak zvýšila bezpečnost, snížila hlučnost, ale především se výrazně zlepšil výhled diváků směrem k čelní
části plochy a také na jeviště.
Oba technické zásahy – nové vstupní dveře i zdvihadlo – byly realizovány v červenci 2014 a vyžádaly si
uzavření sálu digitária pro veřejnost. Stejnou dobu jsme proto využili ke kompletní výmalbě všech
prostor budovy a následnému generálnímu úklidu.
Ve druhé polovině roku 2014 jsme pokračovali v přechodu našeho projekčního systému na 3D formát
v režimu flat screen. Aktualizovali jsme software a připravili hardware – HD projektor a řídicí počítač.
V říjnu 2014 zprovoznil Jiří Suchánek, brněnský mediální umělec, druhou variantu svého audiovizuálního
díla, které je součásti fasády budovy nad hlavním vchodem. Barevné LED diody nyní mají režim, ve kterém reagují na pohyb návštěvníků. Cílem díla ROJ 2.0 je podtrhnout roli Hvězdárny a planetária Brno jako
místa, kde se návštěvník potkává s vesmírem.
V průběhu podzimu 2014 jsme spolu s Technickými sítěmi města Brna instalovali čtveřici pouličních lamp
podél chodníku od náměstí Míru. Zvolené řešení je kompromisem bezpečnostních požadavků, funkčního
využití parku veřejností a provozních zájmů naší organizace. Pouliční osvětlení bude uvedeno do provozu
počátkem roku 2015.
Dne 26. listopadu 2014 obdržela Hvězdárna a planetárium Brno z rukou rektora Vysokého učení technického v Brně pamětní medaili za dlouholetou spolupráci v oblasti spolupořádání vědecko-popularizačních
akcí. Tentýž den k nám zavítal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.
Po celý rok 2014 jsme se snažili hrát významnou roli v České asociaci science center, jejíž zástupci především řešili svolání Veřejného slyšení na půdě Senátu Parlamentu České republiky na téma Science
centra a jejich význam pro rozvoj České republiky. Cílem této akce je uvést ve všeobecnou známost myšlenku neformálních způsobů vzdělávání mezi nejvyššími politickými reprezentanty České republiky a
zástupci státní správy. A také podpořit vícezdrojové financování takových center.
Od března 2014 do června 2015 se Hvězdárna a planetárium Brno podílí jako partner s finančním příspěvkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projektu Science Academy – kritický způsob myšlení a praktická aplikace přírodovědných
a technických poznatků v reálném životě. Obsahem projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a
systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní
formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru v přírodovědných
a technických oborech.
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V rámci mobilit v programu Erasmus+: Grundtvig – Projekty mobilit osob/Vzdělávání dospělých byl
v první polovině roku 2014 vypracován projekt Naši hvězdáři za vzdělávacími programy planetárií a
science center v Evropě, který byl v červnu 2014 doporučen k realizaci. Většina faktických aktivit se ale
odehraje až v roce 2015.
V polovině roku 2014 jsme dostali jedinečnou nabídku připravit projekt financovaný v rámci výzvy IPRM II
– Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města. Podmínkou byla velmi rychlá příprava podkladů pro realizaci a realizace nejpozději do 31. srpna 2015. Nakonec
jsme předložili projekt Přírodovědné kognitorium, jehož cílem je vytvořit vědeckou stezku – expozici
v bezprostředním okolí Hvězdárny a planetária Brno sestávající z 10 interaktivních exponátů zařazených
do přírodovědných souvislostí. Expozice bude nepřetržitě přístupná po celý kalendářní rok po celou dobu
udržitelnosti. Funkční bude jednak v „samoobslužném režimu“ pro individuální návštěvníky bez průvodce, současně však poslouží k realizaci animačních programů pro základní, střední i vysoké školy vedených instruktorem.
Z dlouhodobého hlediska je klíčové, že se v průběhu roku 2014 podařilo prosadit některé projekty
Hvězdárny a planetária Brno do dokumentů Regionální inovační strategie 4 Jihomoravského kraje.

JAK JSME HOSPODAŘILI
Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 20143 dosáhly 31 266 tisíc Kč (16 006 tisíc Kč v roce
2013). Vlastní výnosy organizace (bez dotací) činily 13 791 Kč (7 389 tisíc Kč v roce 2013). Celkové náklady v roce 2014 dosáhly 30 316 tisíc Kč (15 999 tisíc Kč v roce 2013).
Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2014 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem
ve výši 950 tisíc Kč (7 tisíc Kč v roce 2013), z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 5 tisíc Kč (-390 tisíc
Kč v roce 2013) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 955 tisíc Kč
(+397 tisíc Kč v roce 2013).
Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2014 výše
45,49 % (46,18 % v roce 2013).
V roce 2014 jsme hospodařili s příspěvkem ze strany zřizovatele ve výši 9 315 tisíc Kč. Oproti roku 2013
byl navýšen o 20 %, tj. na původní výši roku 2010, a o 36 tisíc Kč na zákonné zvýšení platů (26 tisíc Kč) a
odvodů (10 tisíc Kč) od 1. listopadu 2014 dle nařízení vlády a s tím spojených zákonných odvodů.
V příspěvku je také zahrnut odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. ve výši 1 000 tisíc Kč.
Příspěvek na vstupenku na jednoho návštěvníka Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutárního města Brna – v roce 2014 dosáhl výše 58 Kč (80 Kč v roce 2013).
Výnosy ze vstupného a z prodeje zboží v roce 2014 dosáhly 12 078 tisíc Kč (6 509 tisíc Kč v roce 2013).
Po otevření digitária v listopadu 2013 došlo k navýšení vstupného. Průměrná cena 1 vstupenky v roce
2014 dosáhla výše 84,72 Kč (72,45 Kč v roce 2013). Jelikož na různé typy pořadů jsou ceny vstupenek
rozdílné, odvíjí se průměrná cena 1 vstupenky také od skladby návštěvníků v daném období.
V roce 2014 byla výše vstupného:
digitárium – základní vstupné 125 Kč
digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč
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Vývoj celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2014 bez ohledu na inflaci. Tmavá část sloupce odpovídá příspěvku na provoz poskytnutého
zřizovatelem – statutárním městem Brnem, světlá část sloupce vlastním výnosům organizace. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli
rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011). Od roku 2013 byl příspěvek zřizovatele navýšen o 1 100 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.

vzdělávací pořad – jednotné vstupné 80 Kč
exploratorium – jednotné vstupné 80 Kč
přednášky – jednotné vstupné 80 Kč
pozorování – jednotné vstupné 80 Kč
ZTP/P – zdarma
Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária: návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé průkazu ZTP.

Ostatní vlastní výnosy (krátkodobé užívání majetku, propagace, apod.) činily 1 713 tisíc Kč (880 tisíc Kč
v roce 2013).
Mzdové náklady v roce 2014 dosáhly výše 5 389 tisíc Kč (4 603 tisíc Kč v roce 2013), hrubá průměrná
mzda se pohybovala ve výši 24 015 Kč (23 825 Kč v roce 2013).

NAD ČÍM SE VÁŽNĚ ZAMÝŠLÍME
Aktuální vysoká návštěvnost a všeobecný věhlas Hvězdárny a planetária Brno s sebou „bohužel“ přináší i
stinné stránky. Omezený počet našich zaměstnanců musí čelit efektu „vyhoření“. Psychicky náročné jsou
jak pozice pokladních či moderátorů, tak kreativního týmu i ekonomicko-správních pracovníků.
Ekonomika provozu nás jednoznačně orientuje směrem k většinovému divákovi. Není možné – až na
naprosté výjimky – investovat větší finanční prostředky do aktivit, které k nám nepřivedou adekvátní
počet návštěvníků. Je přitom jisté, že budeme v nejbližší budoucnosti čelit poklesu počtu návštěvníků.
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V roce 2015 se pravděpodobně nedostaví „efekt novinky“, který se projevil po zprovoznění digitária. Navíc čelíme konkurenci nového VIDA! science centra, které cílí na podobné skupiny návštěvníků.
Zaznamenali jsme i nárůst provozních nákladů (především za energie, úklid a průběžné technické zhodnocení) a musíme se připravit na uzavření nevyhnutelné – a bohužel velmi nákladné – servisní smlouvy
digitária po ukončení záruční doby v listopadu 2015. Velké nároky jsou kladeny i na každodenní údržbu a
úklid budovy, která je v exponovaném provozu již čtyři roky. Jen tak ale udržíme dobrý dojem z našich
prostor mezi návštěvníky.
Největším problémem je ale finanční zajištění dramaturgické tvorby. Z povahy věci, abychom udrželi
vysoký divácký zájem a naši vůdčí pozici dramaturgické tvorby mezi návštěvnickými centry podobného
typu, musíme v každém kalendářním roce uvést nejméně čtyři premiéry představení v sále digitária. Vždy
po jednom představení pro menší a dospělé diváky v jarních a podzimních měsících. Tato představení pak
dlouhodobě nabízíme i organizovaným školním výpravám a zůstávají v našem repertoáru následujících
několik let.
Kadence dramaturgické tvorby vyžaduje kombinovat vlastní tvorbu s nakupováním licencí na pořady od
externích producentů. Neméně nákladná je tvorba vlastních představení pro digitárium, jejíž styl se blíží
(a v mnohém překonává) tvorbě celovečerních filmů. Řada fází realizace takových projektů – např. 3D
modelování, rendering, autorská hudba – je přitom možná v součinnosti pouze s externími specialisty.
Bohužel, licenční poplatky za představení od externích producentů se zpravidla odvíjí od ročního, absolutního počtu návštěvníků dané instituce. S více než 100 tisíci návštěvníky přitom spadáme do nejvyšší,
tedy nejdražší kategorie. Cena licence za představení pro náš typ projekce se tak pohybuje v rozmezí od
20 do 40 tisíc euro. K této částce je nezbytné připočítat náklady na daň z přidané hodnoty, českou lokalizaci (audio, překlad a úprava českých textů), přípravu pracovních a metodických listů i propagaci. Náklady na vytvoření pořadu z dílny Hvězdárny a planetária Brno pak dosahují podobné výše. Prodej licencí
zahraničním planetáriím je přitom s ohledem na minimální trh (podobných instalací jako digitárium je na
světě zhruba 200) neperspektivní.
Navýšení našeho rozpočtu přichází v úvahu pouze při nárůstu počtu návštěvníků, což ale není z kapacitních důvodů již prakticky možné (již nyní jsme nejnavštěvovanějším planetáriem v České republice), nebo
zvýšením vstupného (ovšem i to je jedno z nejvyšších). Proto jsme v průběhu roku 2014 vyjednávali
o navýšení neinvestičního příspěvku zřizovatele – statutárního města Brna na provoz Hvězdárny a planetária Brno o 2 miliony Kč. Naše žádost byla schválena jako tzv. neinvestiční účelová dotace na nová představení pro rok 2015. Úkolem je nyní přesvědčit zřizovatele, že pro udržitelnost projektů realizovaných
z prostředků Evropské unie bude uvedená dotace klíčová i v dalších letech.
Slabinou Hvězdárny a planetária Brno i nadále zůstává absence standardního kavárenského provozu,
který v současnosti nahrazuje série automatů. I když se jedná o standardní součást každé kulturní organizace, je nezbytné nejdříve analyzovat ekonomický potenciál takového provozu.
Patrný byl klesající zájem o expozici Příběh Sluneční soustavy v sále exploratoria. Tato interaktivní výstava ovšem přesluhuje, neboť dle původních představ měla být právě v roce 2013 nahrazena novou exhibicí. S ohledem na naše pracovní vytížení a nedostatek finančních prostředků je tato změna ale reálná
nejdříve na přelomu let 2015 a 2016 (spíše později).
Pokulhává i technický rozvoj mimo sál digitária – jednou z výzev roku 2015 je kompletní reinstalace
heliostatu, zařízení pro sledování Slunce v přednáškovém sále. Ve druhé polovině roku 2015 také pro-
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běhne rekonstrukce příjezdové komunikace směrem od Rekreačně-sportovního areálu Kraví hora (mimo
náš rozpočet).
Dne 31. července 2014 jsme čelili přívalovému dešti. Mezi 12. a 17. hodinou napršelo na vrcholu Kraví
hory zhruba 70 milimetrů srážek – změřeno naši meteorologickou stanicí se jednalo o polovinu srážek
za celý červenec. Drenážní systém u nouzového východu z podzemního sálu exploratoria takový příval
nezvládnul a místo odvodu vody začal sál exploratoria aktivně napouštět. Díky zásahu pracovníků
Hvězdárny a planetária Brno, příslušníků Hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů z Králova Pole byly prvotní škody v budově minimální. Tekoucí voda také poškodila chodníky kolem budovy,
které byly opraveny v rámci rekonstrukce Hvězdárny a planetária Brno.
Zatímco chodníky byly v následujících měsících opraveny, s vlhkostí v sále exploratoria jsme se potýkali
po celý rok 2014. V roce 2015 proto musíme realizovat opatření omezující ohrožení budovy, zejména
vytvořit čerpací jímku v tzv. anglickém dvorku u nouzového východu ze sálu exploratoria, vč. navazujícího čerpacího systému.

Takový byl rok 2014.
Říká se, že když vypukne bouře, někdo prchne, někdo se schová, někdo oněmí hrůzou a někdo roztáhne
křídla, aby se vydal proti větru.
Stačí si prostě jen věřit, nevzdávat se a milovat vesmír.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace
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PLNĚNÍ ÚKOLŮ
V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Hvězdárna a planetárium Brno je institucí neformálního vzdělávání mládeže i dospělých, která klade
důraz na interaktivní přístup, podněcuje a inspiruje své návštěvníky k samostatnému experimentování i
k objevování základních zákonů vědy a techniky. Organizace propaguje a popularizuje vědu a výsledky
vědeckých výzkumů, především z oborů o neživé přírodě, zejména pak astronomie. Nepatří tedy mezi
vědecká pracoviště, ale s vědou se zde setkáte na každém kroku. Věnuje se také propagaci brněnských
univerzit a velkých vědeckých projektů realizovaných na území města Brna. K dispozici má následující
programové prostory:
Digitárium
Sál digitária diváky pohltí obrazem a zvukem. Série speciálních projektorů v kombinaci s desítkami počítačů dokáže vykouzlit na projekční ploše o průměru 17 metrů překvapivě věrný model vesmíru. V repertoáru digitária ale nejsou pouze
astronomické pořady, lze se s ním přenést na těžko dosažitelná místa – pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, blízké
budoucnosti nebo minulosti, mikrosvěta či makrokosmu.

Exploratorium
V sále exploratoria – v rámci expozice Příběh Sluneční soustavy – se návštěvník seznámí s moderním pohledem na nejbližší okolí naší planety. Připraveny jsou interaktivní exponáty, velkoplošné ilustrace, vzorky meteoritů i zkamenělin.

Astronomická pozorovatelna
Během podvečerních, komentovaných procházek hvězdnou oblohou uvidí pozorovatelé na vlastní oči krátery na Měsíci,
Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře a satelity, srpek Venuše, barevné dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny anebo galaxie
vzdálené miliony světelných roků. Ve dne se lze podívat na sluneční skvrny a protuberance. To všechno lze pohodlně
ukázat pomocí moderních astronomických dalekohledů s průměrem objektivu až 35 cm.

Malé planetárium
V podstatě již historické, avšak stále funkční zařízení malého planetária dokáže na klenbě o průměru 8,5 metrů vykouzlit iluzi hvězdné oblohy s několika nápadnými planetami a Měsícem. Na rozdíl od většího digitária nabízí intimní atmosféru.

Pozorovací terasa
Z pozorovací terasy se nabízí téměř magický pohled na denní i noční Brno. Pouhýma očima, ale také s pomocí přenosných dalekohledů, se lze odtud podívat na oblohu. Není sice příliš tmavá, ale Slunce, Měsíc, planety Sluneční soustavy a
nejnápadnější souhvězdí odtud určitě uvidíte. Pozorovací terasa je během dne volně přístupná bez výkladu.

Vstupní hala
Prodej i rezervace vstupenek s malým astronomickým obchůdkem, stejně jako posezení u jednoduchého občerstvení a
výstavy, to vše nabízí foyer Hvězdárny a planetária Brno. Snad nejzajímavější je obrovský snímek malé části souhvězdí
Plachty, ve kterém před 11 tisíci roky explodovala jedna velmi hmotná hvězda. Vstupní hala je během dne volně přístupná bez výkladu.

Roční hodnocení činnosti Hvězdárny a planetária Brno dělíme do několika tematických kategorií:
Individuální návštěvníci přicházející na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblohou velkého planetária/digitária, vč. dětských představení, prohlídek exploratoria, cestopisných pořadů, veřejných pozorování, odborných
přednášek, koncertů).
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Organizované výpravy žáků a studentů mateřských, základních, středních i vysokých škol přicházející na vzdělávací
představení v sále velkého planetária/digitária, exploratoria a na některé interaktivní pořady.

Specializované skupiny – neveřejné akce cílené na specifické skupiny návštěvníků.

Projekt Přírodovědné stelárium tvořící nový multimediální prostor Hvězdárny a planetária Brno.

Projekt Přírodovědné kognitorium – návštěvnická stezka, jehož cílem je vznik volně přístupné, exteriérové expozice.

Projekt Přírodovědné digitárium 2.0 – prvotní úvahy o rozvoji digitária po roce 2019.

Projekt Přírodovědné exploratorium 2.0 – aktuální projekt nové expozice v sálu exploratoria.

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

Činnost ekonomicko-správní, tedy ekonomická, personální a technická agenda.

ZÁKLADNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ
V desetiletém přehledu jsou uvedeni všichni návštěvníci, všechny 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 cílovou skupinu bylo určeno. Započítáni nejsou účastníci na našich externích akcích a uživatelé Internetových produktů. V některých letech
přitom byla Hvězdárna a planetárium Brno z části či úplně uzavřena.

počet
návštěvníků
počet akcí

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 1

2011 2

2012

2013 3

2014

79 997

78 011

76 082

81 480

92 181

97 037

46 790

10 064

127 508

82 582

143 715

1 168

1 225

1 202

1 244

1 318

1 392

618

247

2 009

1 718

1 990

počet
pracovníků 4

22,5

22,5

23,0

21,6

21,2

19,5

16,4

13,4

18,3

16,1

18,7

obslužnost 5

3 555

3 467

3 308

3 772

4 348

4 976

2 853

751

6 968

5 129

7 685

STATISTICKÝ PŘEHLED AKTIVIT TVŮRČÍHO CHARAKTERU
Následující přehled zahrnuje aktivity tvůrčího charakteru, které mají dlouhodobě přidanou hodnotu. Jedná se o tyto kategorie:
1

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.

2

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy.

3

Od 1. dubna do 1. listopadu 2013 byl z důvodu digitalizace uzavřen hlavní programový sál – planetárium, od 1. do 30. října pak byla budova zavřena zcela.

4

Přepočtené úvazky – stav k 31. prosinci daného roku.

5

Počet návštěvníků obsloužených 1 pracovníkem (bez rozdílu pracovního zaměření), tj. celkový počet návštěvníků podělený přepočtenými úvazky.
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multivizuální představení v digitáriu – premiéry vlastních pořadů, českých verzí licencovaných pořadů a remaky stávajících pořadů;

krátké audiovizuální pořady – premiéry vlastních videopořadů, které primárně nevznikly pro projekční systém planetária/digitária;

audiovizuální záznamy odborných přednášek – video a audio nahrávky vystoupení v přednáškovém cyklu;

výstavy – dočasné expozice ve vstupní hale anebo mimo objekt organizace;

mimořádné akce – aktivity, které se zpravidla neopakují, ale vyžádaly si aktivní přístup ze strany našich pracovníků
(např. semináře, konference, prezentace).

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 6

2011 7

2012

2013 8

2014

multivizuální představení
ve velkém planetáriu/digitáriu

4

3

6

7

5

6

3

4

9

6

9

krátké audiovizuální pořady,
speciální prezentace

-

-

1

10

4

5

3

3

3

6

30

audiovizuální záznamy
odborných přednášek

-

-

-

-

7

22

6

1

27

24

29

výstavy

5

6

5

6

5

4

2

2

3

4

4

mimořádné akce, semináře apod.

15

6

4

9

12

12

11

5

11

12

31

V roce 2014 byla v sále digitária uvedena následující představení:
Astronom v každém z nás
Buňka! Buňka! Buňka!
Cesta za miliardou hvězd (dvě verze)
NanoKam
Úsvit kosmického věku
Úžasné planety
Vzhůru nohama
Zula hlídka: dobrodružství v čase
Zpátky na Měsíc

Krátké audiovizuální pořady a speciální prezentace:
Cesta ze Země na okraj Galaxie
projekce v digitáriu v rámci Astronomické olympiády
video pozvánky na odborné přednášky (několikrát)
6

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.

7

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy.

8

Od 1. dubna do 2. listopadu 2013 byl z důvodu digitalizace uzavřen hlavní programový sál – planetárium, od 1. do 30. října pak byla budova zavřena zcela.
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otevření iQlandia Liberec
Kapalný dusík a balónek
Přírodovědecký sekt
rozhovor s Robinem Sipem
Jím, jíš, jíme! Piju, piješ, pijme!
rozhovor s bratry Formany
Jak vznikají krátery na Měsíci?
rozhovor s Pamelou Gay
Vydejte se na lov družic!
Umělé družice: náhoda přeje připraveným!
Perseidy 2014 jsou tady!
Jak randí planety?
Měsíc nám ukáže Uran
Divnej brouk: představení Husy na provázku
Ozvěny budoucnosti
Znáte všechny planety?
Přistání na kometě se blíží
Jak dýchá Brno?
O hvězdičce na hvězdárně
Philae | zpráva z mise
Voda jako tepelný štít
Sledujte Geminidy!
Sluníčko do planetária
Jak se tvořila nová fulldome pohádka
Podívejte se na obří sluneční skvrnu
EXPLORATORIUM, Příběh Sluneční soustavy
Úvodní jingle Tady začíná budoucnost

Audiovizuální záznamy odborných přednášek:
Petr Dvořák, Tam dole je stále více a více místa aneb Využití nanotechnologií v praxi
Pavel Prošek, Polární oblasti – jedna z kuchyní zemského klimatu
Miroslav Bárta, Něco překrásného se končí aneb Kolapsy civilizací
Zdeněk Pospíšil, Dokazuje matematika existenci Boha?
Aleš Lacina, Kvantový svět – vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení
Václav Pačes, O původu a vzniku života na Zemi
Petr Horálek, Na lovu skvostů temné oblohy
Michael Vích, František Batysta a Miroslav Krůs, ELI Beamlines – laserové centrum o výkonu tisíců Temelínů
Martin Rybář, Symetrie vesmíru a podivuhodný květák
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Petr Scheirich, Historie navigace
Jaroslav Petr, Syntetická biologie – zrození druhého života
Jan Zedník, Když se Země zachvěje
Jiří Grygar, Žeň objevů 2013
Leoš Kyša, Paranormální schopnosti v rukou tajných služeb aneb Chcete být milionářem?
Miloš Macholán, O historii člověka – Darwin, Wallace a hýždě khoisanských žen
František Weyda, Mikrosvět – věda a umění ve fotografii
Stanislav Poddaný, Extrémní svět exoplanet
Vít Straka, Malí a houževnatí roboti: průzkumné sondy na Marsu i v Saturnových prstencích
Petr Scheirich, Pozor, padající kamení!
Marek Vácha, Věda a víra
Jiří Dolejší, Martin Rybář a Vojtěch Pleskot, CERN – ve víru částic
Vladimír Wagner, Okno do antisvěta
Michal Malinský, Neutrina – podivuhodná a neposlušná
Petr Kulhánek, Mikrosvět a makrosvět
Michal Marčišovský, ATLAS a nová fyzika
Michal V. Marek, Globální problémy životního prostředí
Peter Zamarovský, Nekonečno – mýtus či skutečnost?
Tomáš Přibyl, Rande s kometou
Milan Řípa, Řízená termojaderná fúze aneb cestou je ITER

Výstavy v budově Hvězdárny a planetária Brno i mimo ni:
FEI – nanosvět
expozice v rámci Grafického bienále 2014
Přistání na kometě
Výstava o klimatických změnách

Mimořádné akce:
Setkání starostů městských částí
předpremiéra pořadu NanoKam
Setkání členů Amatérské prohlídky oblohy
akce Vydejte se do vesmíru – diagnostické ústavy
program pro neslyšící
Noc na hvězdárně – pro mateřské školy
Večer čísla pí
předpremiéra pořadu Cesta za miliardou hvězd
program pro děti ze zájmového astronomického kroužku ZŠ Pramínek
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Mini fulldome festival Mirage IIID
CEITEC workshop
Univerzitní dny (několikrát)
přednáška pro Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity – pohyby těles na obloze
Česká geologická služba – workshop
finále Astronomické olympiády
Hvězdy nad Kraví horou
Den s Kometou
Dětský den
spolupráce s divadlem bratří Formanů (několikrát)
krátkodobé pronájmy (několikrát)
Město je naše Brno (několikrát)
Festival vědy s RWE
Evropská noc vědců
60. narozeniny Hvězdárny a planetária Brno
Drakiáda s Rádiem Petrov
Dýňodlab a Budkiáda
1. narozeniny digitária
Přistání na kometě
Česká wikikonference
Svátek světla
Nebeské vánoce

STATISTICKÝ PŘEHLED POŘADŮ V SÁLE DIGITÁRIA
premiéra

reprízy v roce 2014

diváci v roce 2014

celkem repríz

celkem diváků

Astronaut (ver. Neuvěřitelný vesmír)

31. 10. 2013

110

12 561

163

21 430

Astronaut (ver. školy)

31. 10. 2013

116

15 037

184

24 992

5. 3. 2014

40

3 001

40

3 001

17. 12. 2013

23

2 079

24

2 265

Buňka! Buňka! Buňka!

1. 2. 2014

108

8 087

108

8 087

Cesta za miliardou hvězd

1. 4. 2014

95

8 583

95

8 583

31. 10. 2013

120

13 185

191

21 534

1. 2. 2014

60

5 247

60

5 247
6 129

Astronom v každém z nás
Až na konec vesmíru

Kouzelný útes – Kalouka’hina
NanoKam
Úsvit kosmického věku

21. 10. 2014

55

6 129

55

Úžasné planety

2. 12. 2014

18

2 618

18

2 618

Vzhůru nohama

1. 3. 2014

98

10 243

98

10 243

Zpátky na Měsíc

4. 11. 2014

10

1 030

10

1 030

Zula hlídka: dobrodružství v čase

3. 10. 2014

87

8137

87

8137
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INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Individuální návštěvníci přicházejí na pořady pro veřejnost (tj. na akce v sále digitária, exploratoria, pozorovatelnách anebo nestandardních prostorách). Celkem jsme v roce 2014 uspořádali 1 227 pořadů pro
81 473 individuálních návštěvníků.

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
Ve statistických přehledech dělíme individuální návštěvníky do několika základních kategorií:
Pozorování hvězdné oblohy – návštěvníci komentovaných prohlídek večerní oblohy, které se za příznivého počasí konají zpravidla od středy do soboty. Pokud bylo zataženo, zhlédli návštěvníci náhradní pořad v malém planetáriu.

Pozorování Slunce – návštěvníci komentovaných pozorování Slunce, která se za příznivého počasí konají zpravidla
v sobotu odpoledne. Vstup na tato pozorování je zdarma, jedná se tedy pouze o informativní statistiku.

Digitárium (dospělí) – návštěvníci standardních představení v sále digitária určených pro starší děti (věk +10 let) a dospělé. Do 30. března 2013 se jedná o představení v tzv. velkém planetáriu.

Digitárium (děti) – návštěvníci pohádkových představení v sále digitária pro malé děti (věk <9 let) a jejich doprovod. Do
30. března 2013 se jedná o představení v tzv. velkém planetáriu.

Exploratorium – návštěvníci komentovaných prohlídek stálé expozice Příběh Sluneční soustavy v sále exploratoria. Sál
exploratoria je pro veřejnost otevřen od 12. listopadu 2011.

Odborné přednášky – návštěvníci cyklu odborných přednášek.

Nestandardní pořady – návštěvníci cestopisných přednášek, koncertů, divadelních akcí, akcí typu Evropská noc vědců,
Festival vědy s RWE, Brněnská muzejní noc apod.
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Celkový počet individuálních návštěvníků v letech 1995 až 2014. 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).
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2010 9

2011 10

2013 11

2012

2014

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

144

1 840

26

393

262

4 808

247

4 301

181

3 908

pozorování Slunce

18

220

-

-

18

177

8

210

11

401

digitárium (dospělí)

57

4 165

50

2 591

221

16 735

145

13 675

266

26 681

digitárium (děti)

53

5 332

18

2 526

134

13 973

155

12 376

250

21 505

exploratorium

-

-

116

2 553

325

8 756

365

5 561

201

3 888

odborné přednášky

9

645

4

265

34

1 909

24

1 209

36

2 490

nestandardní pořady

30

10 102

8

715

113

15 236

113

9 784

282

22 600

311

22 304

222

9 043

1 107

61 594

1 057

47 116

1227

81 473

pozorování
hvězdné oblohy

celkem
průměrný počet
v 1 týdnu

12

akcí

6,0

4,3

21,2

20,3

24,0

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC
V rámci Brněnské muzejní noci 2014, která se uskutečnila v sobotu 17. května 2014, jsme připravili komentované pozorování města Brna a posléze i noční oblohy z bastionu hradu Špilberk. Akci bohužel
zhatilo nepříznivé počasí (organizoval Mirek Dočekal a Jan Píšala).

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY
Po delší pauze a díky iniciativě CK Periscope jsme obnovili cestopisné přednášky. Nejsou uváděny pravidelně, o to více však dbáme na výběr témat i přednášejících. Celkem jsme v roce 2014 uvedli 7 přednášek
pro 546 návštěvníků (organizovali Josef Forman a Zuzana Kuljovská):
19. října 2014
Jiří Kolbaba, Sedm divů Islandu
Vulkanický ostrov ležící v Atlantském oceánu nedaleko od severního polárního kruhu proslul jedinečnou krajinou s mohutnými vodopády, dosud činnými sopkami, ledovci, osamělými farmami, kostelíky a pasoucími se stády koní.

29. října 2014
Miroslav Koňařík, Izrael
Izrael je země s mnohotvárnou krajinou i historií. Nabídne nám zalesněné pahorkatiny, zasněženou horu Hermon, skalní
útvary v poušti Negev, pevnosti Masada a Nimrod a Jeruzalém, v němž se nachází nejdůležitější poutní místa tří světových náboženství.

9

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.

10

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy.

11

Od 1. dubna do 2. listopadu 2013 byl z důvodu digitalizace uzavřen hlavní programový sál – planetárium, od 1. do 30. října pak byla budova zavřena zcela.

12

Hodnota udává průměrný počet pořadů uvedených za 1 týden (tj. počet všech pořadů/51 týdnů). Jedná se o orientační ukazatel efektivity našeho provozu.
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6. listopadu 2014
Patrok Dekan, Norsko a Finsko za polárním kruhem
Společně s průvodcem Patrikem Dekanem zavítáme do oblastí za polární kruh. Budeme se kochat křišťálově průzračnými jezery a pohledy na nekonečné lesy a pláně. Zahlédneme půlnoční polární slunce v nejsevernějším koutu Evropy –
na mysu Nordkapp.

13. listopadu 2014
Miroslav Koňařík, Jihoafrická republika
Říká se, že v Jihoafrické republice najdete kousek z každé další země Afriky. Spatříte rozmanitou přírodu národních parků s množstvím zvířat, krásné pláže, polopoušť ve vnitrozemí, rozeklané skály i bujnou zeleň subtropických údolí.

26. listopadu 2014
František Michlík, Andalusie a Černá Hora
Andalusie je nejjižnějším a nejatraktivnějším regionem Španělska. V architektuře a životním stylu jsou dodnes patrné její
pestré dějiny. Černá Hora, to jsou kouzelné pravoslavné kláštery, vnitrozemí plné horstev, kaňonů a subtropické vegetace.

1. prosince 2014
Patrik Dekan, Norsko
Díky své nedotčené přírodě můžeme Norsko označit za jednu z nejkrásnějších zemí Evropy. Krásná a drsná krajina se
stády sobů a pižmoňů, hluboko do pevniny zařezané fjordy, ledovce a vodopády. A nad tou vší nádherou se tyčí rozeklané vrcholy hor.

11. prosince 2014
Antonín Novák, Madeira
Ostrovu Madeira se díky své jedinečnosti a kráse říká také Ostrov věčného jara či Zelená perla Atlantiku. Společně s Antonínem Novákem prozkoumáte útesy vysoko nad mořskou hladinou, či bohatost místní flory jak v zahradách, tak na
svazích hor.

DĚTSKÝ VÍKEND
U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme ve dnech 31. května a 1. června 2014 připravili mimořádná
představení v digitáriu doplněná malým překvapením (dětští návštěvníci dostali astronomické puzzle).
Celkem dorazilo 649 návštěvníků.

ENGLISH ONLY!
English is the language of Isaac Newton, Edmond Halley, William Herschel, Stephen Hawking, Neil Armstrong, the Wright brothers and Thomas Edison. English will also be the language of the Brno Observatory and Planetarium – every last Thursday of the month. After the screening there will always be a guided
sky survey and/or night sky observation. Everything in English only.
Celkem se uskutečnilo 6 představení pro 163 diváků.
Představení English Only! byla v polovině roku 2014 zrušena – většina projekcí v digitáriu je totiž nyní
doprovázena nahrávkou jak v českém, tak v anglickém jazyce. Ryze anglická představení nabízíme pouze
na speciální objednávku.
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EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ
Noc plná zážitků, her a poznání v podobě vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěží a kvízů, ale také
zpěvu, tance a dalších aktivit se v Brně konala i v roce 2014. Cílem je atraktivním způsobem popularizovat vědu a výzkum v České republice i v rámci celé Evropské unie, současně také představit vědce jako
lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky.
Evropská noc vědců se uskutečnila 26. září 2014 mezi 18. a 24. hodinou v prostorách Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity, Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, Mendelova muzea Masarykovy univerzity, Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a
Hvězdárny a planetária Brno. V našich prostorách proběhl následující program, který koordinoval David
Koval a Ondrej Kamenský. Na akci celkem dorazilo 2 500 návštěvníků (vstup zdarma).
Digitárium – přednášky, vystoupení a dokumenty
18:00 – NanoKam: výlet do biodiverzity
18:45 – Posloucháme netopýry – ultrazvuková detekce při sledování letové aktivity netopýrů
20:00 – Společně dokážou víc aneb Jak mikrobi ovlivňují lidské zdraví
21:15 – Pověry a mýty kolem hypertenze
22:00 – Cytochromy aneb Jak si naše tělo poradí s molekulami léků?
23:00 – NanoKam: výlet do biodiverzity

Předsálí a přilehlé prostory
VIDA! ochutnávka zábavné vědy
Laboratorní a zájmové druhy hmyzu
Poznávačka rostlin nejen pro chytré telefony
Chráněná území Brna a okolí
GO – hra nekonečných možností
Experimenty s ekonomy a politology
Žonglérská dílna
Hrajeme a zpíváme s vědci
Milujeme vědu
Pozorování hvězdné oblohy, prohlídka observatoře a dalekohledů Masarykovy univerzity (za příznivého počasí)

Venkovní areál
21:00 – Světelná žonglérská show
22:45 – Ohňová žonglérská show

FESTIVAL VĚDY S RWE
Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si kladl za cíl Festival vědy s RWE, který se konal v pátek 12.
a v sobotu 13. září 2014. Generálním organizátorem festivalu byla již podruhé Hvězdárna a planetárium
Brno, hlavními organizátory Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem byla společnost RWE
a.s.
Záštitu nad Festivalem vědy RWE laskavě poskytl Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity, Jiří Drahoš – předseda Akademie věd České republiky, Ladislav Havel – rektor Mendelovy univerzity v Brně,
Roman Onderka – primátor statutárního města Brna, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany, Pavel
Suchý – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení
technického v Brně.
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Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedly tyto instituce: Akademie věd České republiky, Dům dětí a
mládeže JUNIOR, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO
Brno), Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity,
Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, Turistické a informační centrum města Brna, Vysoké
učení technické v Brně, Univerzita obrany, VIDA! science center a Veterinární a farmaceutická univerzita
v Brně.
Součástí programu byla mimo jiné tato vystoupení: Znalostní kvízy, možnost vyzkoušet si rekonstrukci
keramické nádoby či určit kosti zvířat, postupy konzervace a rekonstrukce archeologických nálezů připravili pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Městská policie Brno představila oblíbený autobus s názvem MOBIDIK. Jde o dopravní prostředek a zároveň Mobilní poradenské centrum prevence kriminality, které ve svých útrobách ukrývá řadu atraktivních předmětů a aktuálních informačních panelů. U strážníků si návštěvníci mohli vyzkoušet i laserovou střelnici.
Sdružení Úžasné divadlo fyziky se spojilo s Ústavem přístrojové techniky, aby Brňané viděli špičkovou
vědu z jejich města. Nejrůznější psí kusy, léčivé rostliny a ukázky lovu předvedli kynologové, farmaceuti
a myslivci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zábavné chemické pokusy s výbuchy i bez nich,
s účastí návštěvníků i bez ní demonstrovala Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně.
Netradiční ovoce, biopaliva z révy, in-vitro kultury, model krávy nebo zahradnické produkty, jak je neznáte, předvedla Mendelova univerzita v Brně. Že dobrodružství vědy a techniky může čekat i mezi stránkami knížek, prozradila Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Mendelianum Moravského zemského muzea ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV
ČR, v.v.i. nabídnulo ukázku Mendelovy mobilní školy. Hry na taktickém simulátoru VBS2 VTK, testování
fyzické zdatnosti či ukázky zbraní s odborným výkladem připravila Univerzita obrany. Roboty postavené
ze stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 dovezl Dům dětí a mládeže JUNIOR.
V improvizovaném stanu před Hvězdárnou a planetáriem Brno s kapacitou přibližně dvě stě míst se navíc
odehrávalo Divadlo vědy s následujícím programem (vždy po 60 minutách):
pátek 12. září 2014
Bez chemie ani ránu! / Vysoké učení technické v Brně
Příběh žárovky / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky
Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Science slam / Masarykova univerzita
Věda v Brně / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky

sobota 13. září 2014
Bez chemie ani ránu! / Vysoké učení technické v Brně
Příběh žárovky / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky
Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Science slam / Masarykova univerzita
Věda v Brně / Akademie věd České republiky, Úžasné divadlo fyziky
Bez chemie, ani ránu! / Vysoké učení technické v Brně
Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně

Program v pátek 12. září 2014 byl primárně zaměřen na školní výpravy, které si mohly dopředu rezervovat místo na vystoupeních Divadla vědy. V sobotu 13. září 2014 se program festivalu orientoval spíše na
rodiny s dětmi. I přes nepříznivé počasí dorazilo v průběhu obou dní neuvěřitelných 4600 návštěvníků.
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HVĚZDY NAD KRAVÍ HOROU
V pátek 23. května 2014 jsme se připojili k akci pořádané Úřadem městské části Brno-střed, převážně ve
Sportovně-rekreačním areálu Kraví hora. Od 10. do 17. hodiny byla volně přístupná naše historická pozorovatelna (kopule u slunečních hodin) s expozicí o dějinách Kraví hory i Hvězdárny a planetária Brno.
Jelikož bylo pěkné počasí, prohlídku doplnilo komentované pozorování Slunce. Zajistili Mirek Dočekal a
David Koval. Celkem nás navštívilo 70 návštěvníků.

JARNÍ PRÁZDNINY
Mezi 17. a 21. únorem 2014 jsme pro brněnské školáky připravili mimořádné dopolední a odpolední reprízy pořadů pro děti Kouzelný útes – Kaluoka´hina, Buňka! Buňka! Buňka! a Příběh Sluneční soustavy.
Celkem se uskutečnilo 15 představení pro 965 diváků.

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ
Původně neoficiální cvičení několika nadšenců pod vedením zkušené cvičitelky na střeše Hvězdárny a
planetária Brno se během léta 2013 rozvinulo v zajímavou, dvakrát měsíčně opakovanou akci
v netradičním prostředí exploratoria. Podmínkou je, aby představení nijak nenarušilo standardní provoz
budovy. Hlavním garantem je Lucie Chlubná, za organizaci zajišťovala Zuzana Kuljovská. V roce 2014 se
uskutečnilo celkem 29 akcí s celkem 157 cvičenci.

KULTURNÍ AKCE
Moderní prostory Hvězdárny a planetária Brno využíváme – ve formě spoluorganizace – k hudebním či
dramatickým počinům. Nejsme a nebudeme klasickým koncertním sálem, tyto aktivity ale podporují
„dobrý pocit“ veřejnosti z naší organizace. Podmínkou je, aby využívaly netradiční prostory sálu digitária.
Celkem se uskutečnilo 11 akcí, které navštívilo 1 613 posluchačů. Vesměs zajišťoval Pavel Karas. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:
27. ledna 2014
Distant Bells – Pink Floyd pod hvězdami

25. února 2014
koncert skupiny Hladolet

6. května 2014
Jarní koncert – David Mareček, Ivo Kahánek, ve spolupráci s Filharmonii Brno

27. května 2014
koncert skupiny Nevermore&Kosmonaut

23. června 2014
koncert skupiny Distant Bells
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24. června 2014
koncert skupiny Distant Bells

22. září 2014
Distant Bells – Pink Floyd pod hvězdami

21. října 2014
TARDIS: Tempus Atque Relativae Dimensiones In Spatio

3. listopadu 2014
Ivo Cicvárek, Velký svět

24. listopadu 2014
ZVUKOVÉ OBRAZY pro sbor a elektroniku

16. prosince 2014
koncert Komorní dechové harmonie

Speciálně pro prostor digitária vzniklo v roce 2014 představení divadla Husa na provázku Divnej brouk
v režii Vladimíra Morávka. Jedná se o pohled do nitra Marka Chapmana, který 8. prosince 1980 zavraždil
Johna Lennona. Scénář napsal Ondřej Novotný, v hlavní roli Marka Chapmana vystupuje Dalibor Buš.
Scénář kombinuje básnické pasáže s historickými dokumenty a citacemi z knihy Jeroma Davida Salingera Kdo chytá v žitě. Písně skupiny The Beatles v nezvyklých interpretacích hraje živě divadelní kapela. Prostor a technika digitária toto přemýšlení o smyslu existence Evropana XXI. století umocňuje – a
propůjčuje jí nový rozměr. Autorem projekcí, speciálně připravených pro toto představení, je Pavel Karas
z Hvězdárny a planetária Brno. Celkem se uskutečnilo 5 repríz pro 920 diváků.

NEBESKÉ VÁNOCE
Hvězdárna a planetárium Brno si na vánoční svátky připravila několik speciálních projekcí těch nejzajímavějších představení digitária. Od 27. do 30. prosince 2014 to byly pořady pro nejmenší hvězdoplavce,
stejně jako dospělé. Všichni malí návštěvníci navíc obdrželi čerstvý výtisk Krávovin, starší návštěvníci
zimní vydání čtvrtletníku. A k tomu jedno překvapení – placku se stylizovanou kresbou krávy. Na 16 projekcí dorazilo celkem 1 722 návštěvníků.

NOVOROČNÍ BRNO – PF 2014
Naše brány jsme otevřeli již 1. ledna 2014. Mezi 14. a 17. hodinou jsme v sále digitária uváděli speciální
verzi pohádkového příběhu Kouzelný útes – Kaluoka´hina. Celkem se uskutečnily 3 reprízy pro 571 návštěvníků.
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NOVÁ PŘEDSTAVENÍ DIGITÁRIA
Výpravná představení v sále digitária jsou naší hlavní a nejúspěšnější aktivitou. V roce 2014 jsme v premiéře uvedli tato představení pro veřejnost (uvádíme vč. anotace pro návštěvníky):
Astronom v každém z nás
Od okamžiku, kdy se italský přírodovědec Galileo Galilei poprvé podíval dalekohledem na hvězdné nebe, se svět astronomů a jejich techniky dramaticky změnil. Za čtyři století narostly objektivy dalekohledů do obřích rozměrů. A velikost
pozorovatelného vesmíru se měří v desítkách miliard světelných let. V představení Astronom v každém z nás prozkoumáme útroby moderních pozorovatelen uprostřed vyprahlé chilské pouště, rozebereme do posledního šroubku obří
vesmírný dalekohled, odhalíme tajemství elektromagnetického spektra a proletíme se rychlostí světla tím největším
urychlovačem částic na světě. Uvidíme, že astronomové už dávno nejsou osamělí lovci komet nevycházející ze svých
hvězdáren. Právě naopak, jsou to digitální mágové, kteří svými elektronickými pavučinami opředli nejen celou planetu
Zemi, ale i její vesmírné okolí. Představení Astronom v každém z nás je z dílny NSC creative, jednoho z nejuznávanějších
producentských týmů pro sférickou projekci na světě. Namluvil Petr Burian. Premiéra 5. března 2014, celkem 40 repríz
pro 3 001 diváků.

Buňka! Buňka! Buňka!
Naše těla se skládají ze 70 bilionů drobných buněk. Jsou všude, v našich očích, v kostech, v mozku, téměř v každé části
našeho těla. Pracují. Mluví. Myslí. Díky nim jsme takoví, jací jsme. Podnikneme fantastickou a mírně ztřeštěnou cestu
k těmto drobným stavebním dílkům lidského těla. Poznáme, jak důmyslnou skládačku vytvářejí. Budeme sledovat vznik
a vývoj nového lidského života od okamžiku stvoření, tedy splynutí prvních dvou buněk, až do doby těsně před jeho narozením. Prozkoumáme buňky zevnitř, odhalíme tajemství dědičnosti a rozpleteme šifru jménem DNA. To a ještě mnohem více v představení Buňka! Buňka! Buňka!, které je příběhem, o tom, jací jsme. Představení Buňka! Buňka! Buňka!
Pochází z dílny NSC creative, jednoho z nejuznávanějších producentských týmů pro sférickou projekci na světě. Namluvili Radka Coufalová, Aleš Slanina a Petr Štěpán. Premiéra 1. února 2014, celkem 108 repríz pro 8 087 diváků.

Cesta za miliardou hvězd (dvě stopáže)
Pokud platí známé fyzikální zákony, jsou mezihvězdné lety nedosažitelným snem. Přesto jsme se o nesmírně odlehlých
kosmických objektech již dozvěděli leccos zajímavého. V představení Cesta za miliardou hvězd se seznámíme se způsoby, jak se vlastně proměřuje vesmír. Začneme ve starém Egyptě, v dobách, kdy se nerozlišovalo mezi astronomií a astrologií. Ukážeme si první představy o Mléčné dráze, stejně jako původ názvů známých souhvězdí a jasných hvězd. Jak
významné bylo otočení vynalezeného dalekohledu směrem k nebi Galileem Galileim? A kdy se podařilo určit vzdálenost
první hvězdy, pomineme-li blízké Slunce? Představení Cesta za miliardou hvězd je společným projektem několika desítek digitálních planetárií (vč. Hvězdárny a planetária Brno) pod patronací Evropské kosmické agentury a tvůrčí dílny
Adama Majorosiho. Namluvil Jan Kolařík a Tomáš Sagher. Premiéra 1. dubna 2014, celkem 95 repríz pro 8 583 diváků.

NanoKam
Představení NanoKam nás zavede do království bakterií, prvoků, primitivních hub i zvláštních rostlin, jejichž velikost se
neměří ani v metrech, ani centimetrech, ani v milimetrech, nýbrž v mikrometrech. Zažijeme cestu do několika krajin mikroskopických rozměrů, kde objevíme neobvyklá stvoření, dech beroucí útvary i jevy, jež dalece přesahují naší fantazii.
Zblízka uvidíme živočichy, jejichž armády projdou uchem jehly a jejichž vesmírem jsou naše těla. Poznáme neobyčejný
svět buněk i virů. To vše díky unikátním vizualizacím založených na reálných záběrech z elektronových mikroskopů.
Představení NanoKam je z dílny tvůrčího týmu producentské společnosti El Exilio SL. Namluvili Jana Musilová, Aleš Slanina a Vojtěch Blahuta. Premiéra 1. února 2014, celkem 60 repríz pro 5 247 diváků.

Úsvit kosmického věku
Lidé po celá staletí snili o cestách do vesmíru... a po celá staletí se nic nezměnilo... Vždycky zůstalo pouze u toho snění.
Teprve v polovině minulého století bylo najednou možné uvést troufalé představy v realitu. Představení nás provede
nejúžasnějším dobrodružstvím, do kterého se lidstvo kdy pustilo. Půjdeme ve šlépějích konstruktérů prvních umělých
družic Země. Zažijeme výpravu prvního člověka do vesmíru. Prvního hrdiny, který se vznášel ve skafandru mimo mateřskou loď. Prvních pozemšťanů, kteří se procházeli po Měsíci. Podíváme se také na Mars, Venuši či okraj Sluneční soustavy. Co pohánělo kola kosmického průmyslu? Byla to touha po poznání? Závod velmocí? A kam se kosmický výzkum
vydá v nejbližší budoucnosti? Na to všechno – a mnohé další – odpovídá představení Úsvit kosmického věku. Pořad
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o historii pozemské kosmonautiky, o odvěké touze člověka vznést se mezi hvězdy. Představení Úsvit kosmického věku
je z dílny společnosti Mirage IIID, jednoho z nejlepších producentů pořadů do digitálních planetárií na světě. Namluvil Jan
Kolařík, Tomáš Sagher, Jaroslav Matějka a Zdeněk Junák. Premiéra 21. října 2014, celkem 55 repríz pro 6 129 diváků.

Vzhůru nohama
Pohádkový pořad o holčičce, která chodila hlavou dolů. Skutečně, stalo se tak po jedné jarní bouřce. A od té doby má
naše hrdinka velmi zvláštní pohled na celý svět. Jenže, co je vlastně vzhůru nohama? Jak se sami přesvědčíme, záleží na
úhlu pohledu. Během putování zvláštním světem se seznámíme se zvířaty žijícími v moři i na obloze. Zjistíme, jak mění
Měsíc svou podobu a také proč je obloha temná. Spolu s holčičkou, která chodí hlavou dolů, se nakonec v záři pouličního
osvětlení zavážeme k boji se světelným znečištěním. Představení Vzhůru nohama je z dílny Planetario de Pamplona.
Namluvili Amélie Pokorná, Tomáš Sagher, Eva Jelínková, Petr Štěpán a Jaroslav Matějka. Premiéra 1. března 2014, celkem 98 repríz pro 10 243 diváků.

Zula hlídka: dobrodružství v čase
Odvážní komiksáci ze Zula patroly se ve svém speciálním létajícím talíři vydají pozpátku v čase. Někdo špiní naši planetu
a oni musí zjistit, kdo to dělá! Následky totiž mohou být katastrofální. Jejich pátrání je nakonec zavede až do doby, kdy
vznikala Země a vlastně i celá Sluneční soustava. Přesvědčíme se, že se planeta Země od svého vzniku až do současnosti mnohokrát změnila. Některé proměny jsou téměř neuvěřitelné! V různých časech jsme mohli potkat různé rostliny
a živočichy. Kdysi dávno byly třeba oceány zelené a obloha červená. Pak se ale objevili malí živočichové – označovaní jako bakterie, kteří všechno změnili. A tak to šlo pořád dál a dál až do současnosti. Představení Zula hlídka: dobrodružství
v čase je z dílny Spitz, Inc. Namluvili Jana Musilová, Tereza Martínková, Aleš Slanina, Hana Kováříková, Jaroslav Matějka, Petr Štěpán a Kristýna Daňhelová. Premiéra 3. října 2014, celkem 87 repríz pro 8 137 diváků.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY / BÁJEČNÁ VĚDA
Již tradičně jsme organizovali cyklus přednášek známých popularizátorů vědy i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých témat. Délka těchto pořadů často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší
90 minut. Přednášky se konaly zpravidla ve čtvrtek od 18.00 hodin buď ve velkém planetáriu, anebo
v komornějším přednáškovém sále.
Ze všech přednášek vzniká audio a video záznam dostupný na www.zeremevesmir.cz. Několik nejatraktivnějších jsme dokonce v přímém přenosu vysílali na našem Youtube kanálu. V roce 2014 proběhlo
36 přednášek, které navštívilo 2 490 zájemců. Cyklus dramaturgicky organizoval Josef Forman. Konkrétně se uskutečnila tato vystoupení:
9. ledna 2014
Ing. Petr Dvořák, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
Tam dole je stále více a více místa aneb Využití nanotechnologií v praxi
Od slavné přednášky Richarda Feynmana „Tam dole je spousta místa“ (There’s Plenty of Room at the Bottom) uplynulo
již více jak 50 let, a proto se pojďme podívat, co nového se ve světě mikro a nanotechnologií událo. Dosáhlo lidstvo již na
samotný fyzikální limit nebo je stále co zlepšovat v podivuhodném nanosvětě? Se samotnými nanotechnologiemi se setkáváme v běžném životě na každém kroku, jen si to občas ani neuvědomujeme.

16. ledna 2014
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU
Polární oblasti – jedna z kuchyní zemského klimatu
Rozlehlá polární území ovlivňují svým sněhovým a ledovým povrchem i atmosférou celou naši planetu. Poznejme společně tajemství mrazničky jejich pevnin a oceánů a ledničky jejich atmosféry! Odhalme jejich vliv na proudění vody v oceánech a v atmosféře a vysvětleme si, proč jsou považovány za stabilizátory klimatu Země! Mají vliv na probíhající proces
globálních klimatických změn? Polárními oblastmi nás provede zakladatel české antarktické stanice Johanna Gregora
Mendela.
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23. ledna 2014
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav, Filosofická fakulta UK v Praze
Něco překrásného se končí aneb Kolapsy civilizací
Zkolabuje každá civilizace? Je kolaps nevyhnutelný a je to skutečně takové zlo? Máme se bát nebo těšit? V přednášce se
budeme zabývat mechanismem rozpadu komplexních civilizací a na příkladech ze starého Egypta bude ukázáno, jakým
způsobem se civilizace vyvíjejí, upadají a transformují. V obecných souvislostech pak bude komentováno, proč je historie
stále zdrojem poučení a proč je archeologie strategickou vědou 21. století.

30. ledna 2014
doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU
Dokazuje matematika existenci Boha?
Při hledání odpovědi na takto položenou otázku je nejprve nutné si vyjasnit, jak matematika chápe "existenci" a "důkaz".
To vede k samotným počátkům matematického myšlení u Pythagorejců až ke vzniku novověké matematiky. Ta se začala svými prostředky pohybovat v oblastech, které byly tradičně vyhrazeny teologii. Sledovaný proud evropského myšlení
vrcholí v práci brněnského rodáka Kurta Gödela a jeho důkazu nutné existence dobrého Boha. Co tento důkaz vlastně
dokazuje?

6. února 2014
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, Ústav fyzikální elektroniky
Kvantový svět – vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení
Závěr 19. století byl ve fyzice obdobím téměř idylickým. Její vysoká úspěšnost při popisu okolního světa vedla k přesvědčení, že jde v podstatě již o uzavřenou vědu, k jejímuž úplnému završení stačí dořešit jen pár dílčích problémů.
Avšak právě ony se staly příčinou toho, že se tehdejší dobře fungující fyzikální obraz světa zcela rozsypal. V přednášce si
připomeneme selhání klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, popíšeme si strastiplné hledání adekvátních východisek z její krize a ukážeme si, jak byl zkonstruován nový – kvantový – fyzikální popis světa vedoucí ke všem moderním
aplikacím.

13. února 2014
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Oddělení genomiky a bioinformatiky
O původu a vzniku života na Zemi
Existují dva zásadně odlišné názory na původ života na Zemi. Jeden je založen na víře, že život byl stvořen nějakou vyšší
mocí. Na tomto názoru je založena většina náboženství. Podle druhého názoru mohl život vzniknout samovolně
v souladu s přírodními zákony. Výsledky získané metodami molekulární genetiky a studium dědičné informace ukazují,
jak vypadaly první struktury s vlastnostmi živých objektů, jak mohly vzniknout a jak se mohly vyvinout do současných
složitých organizmů.

20. února 2014
Bc. Petr Horálek, Hvězdárna v Úpici, Česká astronomická společnost
Na lovu skvostů temné oblohy
Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen Mléčná dráha, kterou si mnozí dnes již ani neumí
představit, nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky rozloučit. S
čím dál více narůstajícím světelným znečištěním je ohroženo jejich pozorování a výzkum. A neposledně, tedy možná
hlavně - opravdu tmavá obloha nabízí ten snový obraz, který mnozí považují jen za smyšlenou romantickou představu. A
proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo do Tichomoří?

27. února 2014
Mgr. et Bc. Michael Vích, Ing. František Batysta a Ing. Miroslav Krůs, Fyzikální ústav AV ČR – projekt ELI Beamlines (výstavba nejintenzivnějšího laseru světa v ČR)
ELI Beamlines – laserové centrum o výkonu tisíců Temelínů
Hlavním cílem ELI je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě, které bude dodávat ultrakrátké laserové
pulsy trvající jen několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat maximální výkon až 10 PW. ELI přinese nové poznatky
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potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

13. března 2014
Mgr. Martin Rybář, Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Symetrie vesmíru a podivuhodný květák
Symetrie fascinovala filozofy, matematiky, fyziky, umělce i architekty již od starověku. Nikdo si ale není dodnes jistý
proč je symetrie všude kolem nás – krása květin a zvířat, sněhových vloček, krystalů, ale i galaxií a dalších vesmírných
objektů. Vytváří příroda symetrie nebo snad symetrie vytvářejí přírodu? Existuje nějaké spojení mezi symetrií a základními fyzikálními zákony? Na tyto otázky stejně jako na souvislost symetrie a teorie relativity nebo fyziky mikrosvěta se
pokusí odpovědět tato přednáška.

14. března 2014
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, oddělení Meziplanetární hmoty
Historie navigace
Proč se Féničané, Arabové a Vikingové dokázali plavit bez kompasu? Proč se Kolumbus dokázal vrátit z Ameriky bez
využití navigace podle hvězd? Co mají zeměpisná délka a šířka společného s délkovým a šířkovým rozměrem? Jak
ovlivnilo hledání zeměpisné délky pokrok vědy a techniky v 18. století? Je využití astronavigace výhradní doménou mořeplavců? Na jakém principu funguje a jaké přístroje k ní potřebujeme? Jak se lodi na oceánu navigovaly ještě před pár
desítkami let? A jak se navigují dnes?

20. března 2014
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves
Syntetická biologie – zrození druhého života
Syntetická biologie je novým oborem výzkumu, který spojuje genetiku, chemii a inženýrství. "Děláme to, co by dělal Bůh,
kdyby sedmý den neodpočíval," říkají vědci pracující v bouřlivě se rozvíjejícím oboru syntetické biologie. Co může přinést
tvorba organismů, které budou odpovídat specifickým potřebám a přáním lidí a jaké příroda zatím nestvořila? Co nám
slibují a před čím nás výslovně varují?

27. března 2014
RNDr. Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR
Když se Země zachvěje
Zemětřesení je jeden z nejničivějších přírodních jevů na Zemi. Provází pohyby tektonických desek i sopečné erupce, vyvolává ničivé vlny tsunami, dokáže pobořit celé oblasti. Elastické vlny, které vznikají při zemětřesení a šíří se celým zemským tělesem, se ovšem využívají při poznávání stavby naší planety a procesů, které v ní probíhají. K měření seismických
vln používáme seismometry, které už byly rozmístěny také na Měsíci a na Marsu. Helioseismologie přináší nové poznatky o vnitřní stavbě Slunce.

1. dubna 2014
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR v Praze
Žeň objevů 2013
Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se odehrály v
uplynulém roce. Přednáška mimořádně v 17.00 a 20.00 hodin.

3. dubna 2014
Bc. Leoš Kyša, Místopředseda Českého klubu skeptiků SISYFOS, redaktor časopisu INSTINKT
Paranormální schopnosti v rukou tajných služeb aneb Chcete být milionářem?
Tisíce lidí jsou přesvědčeni o tom, že mají paranormální mimosmyslové schopnosti. Jak se takové jedince snažila testovat a ve svůj prospěch využívat komunistická StB? Jaké úspěchy měl senzibil při pátrání po vrazích amerického diplomata? Jak důchodce Pavlita rozpoutal boj mezi CIA a StB? Jaké výsledky a úspěchy mají senzibilové ve vědeckých expe-
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rimentech? Součástí přednášky bude promítání videí z testování senzibilů a jasnovidců, které proběhlo v roce 2013 v
rámci výzvy o milion eur pro toho, kdo prokáže existenci paranormálních jevů.

10. dubna 2014
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
O historii člověka – Darwin, Wallace a hýždě khoisanských žen
Se vznikem evoluční teorie vyvstala otázka, zda lze přirozený vývoj vztáhnout i na náš vlastní lidský druh. Například rozdílný pohled na evoluci člověka vymezoval linii sporu i mezi dvěma otci evolucionismu – Charlesem Darwinem a Alfredem R. Wallacem. Naše znalosti v této oblasti se díky novým fosilním nálezům podstatně rozšířily, avšak analýza archaické DNA může náš pohled na vlastní dávnou historii dramaticky změnit.

17. dubna 2014
doc. RNDr. František Weyda, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Mikrosvět – věda a umění ve fotografii
Mikrosvět je už téměř kouzelné slovo, které slýcháme stále častěji. Abychom mikrosvět spatřili, tak potřebujeme nějaké
výkonné zobrazovací zařízení, a to především elektronový mikroskop. V mikrosvětě je plno nejrůznějších struktur a probíhá zde celá řada procesů důležitých pro život. Mikrosvět je nejen důležitý pro vědu, techniku, zdraví člověka, ale je také plný nevídané krásy. V této přednášce představí autor některé oblasti mikrosvěta, kde se prolíná lidské poznání s
vnímáním krásy.

24. dubna 2014
Mgr. Stanislav Poddaný, Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS
Extrémní svět exoplanet
První planety obíhající jinou hvězdu než je naše Slunce (tzv. exoplanety) byly objeveny v roce 1995. V současnosti díky
novým a moderním metodám pozorování a lepším technologiím jsou každoročně objeveny desítky exoplanet, jejich počet velmi rychle roste a nedávno překročil číslo tisíc. V posledních letech jsme si také zvykli na fascinující zprávy o objevu
tzv. „druhé Země“. Jak je to ale doopravdy? Jak blízko takového objevu jsme a dočkáme se ho vůbec někdy?

15. dubna 2014
Vít Straka, Astronautické sekce ČAS
Malí a houževnatí roboti: průzkumné sondy na Marsu i v Saturnových prstencích
Žijeme v naprosto úžasné době! Zatímco před mnoha a mnoha lety si starověcí hvězdáři začínali teprve uvědomovat, že
pár hvězd na nebi se vůči těm ostatním pohybuje o něco svižněji, my dnes už planety Sluneční soustavy známe docela
dobře. Nikdy jsme je nenavštívili, ale udělali to za nás odhodlaní a spolehliví kosmičtí roboti! Jeden krouží okolo Merkuru, druhý se projíždí po dunách Marsu, třetí zkoumá prstence Saturnu a další stíhá komety. Vydejte se s námi na cestu do
hlubin kosmu spolu s meziplanetárními sondami!

29. května 2014
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, oddělení Meziplanetární hmoty
Pozor, padající kamení!
Dne 22. května 1808 explodoval v atmosféře nad Jihlavskem malý asteroid, jehož zbytky dopadly na zem jako Stonařovské meteority. V roce 2029 proletí blízko Země 300 metrový asteroid Apophis, který bude pohodlně pozorovatelný i očima. Víme, že ve 21. století se tento asteroid téměř s jistotou se Zemí nesrazí, ale jak to bude ve vzdálenější budoucnosti? Co jsou tyto asteroidy zač, jak je objevujeme a sledujeme? Odkud se berou? Jak jsou velké? Jak se proti nim
(ne)můžeme bránit? Opravdu nám od nich hrozí nebezpečí, nebo jsou pouze zbytečnou hysterií?

20. září 2014
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Ústav lékařské etiky 3. LF UK
Věda a víra
Tématem je vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost
je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vědě, jakož i současným oficiálním textům katolické církve souvisejícími s evoluční myšlenkou. V závěru přednášky zazní názor, že dnes nejde toliko
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o prokazování, že věda a víra si neprotiřečí, nýbrž o to, že věda se může stát věřícímu člověku cennou inspirací. Židovsko-křesťanská tradice vnímá člověka jako spolutvůrce vesmíru, a zadáním člověka je být spolutvůrcem světa.

2. října 2014
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Mgr. Martin Rybář a Mgr. Vojtěch Pleskot, Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK v Praze
CERN – ve víru částic
V přednášce a navazující diskusi se pokusíme nahlédnout do tajuplného světa elementárních částic – stavebních dílků
hmoty. Představíme si CERN, již šedesátiletou, ale stále svěží a výkonnou laboratoř částicové fyziky. Zjistíme, co a jak se
tam zkoumá a jak taková mezinárodní organizace, jíž je Česká republika plnohodnotným členem, funguje. Předvedeme
si také prakticky souhru seniorů a juniorů, tedy jak se do částicové fyziky zapojit a jak život s ní opravdu vypadá.

9. října 2014
RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení jaderné spektroskopie
Okno do antisvěta
Špičková technologická zařízení v laboratoři CERN zkoumají, v čem se odlišují jednotlivé částice nebo jejich systémy, ze
kterých se skládá náš svět, od svých partnerů z antisvěta. Poznání rozdílů mezi hmotou a antihmotou a důvodu, proč v
našem vesmíru vzniklo více hmoty než antihmoty, je nejspíše jedním z klíčů k nalezení jednotného popisu hmoty a sil.
Splnění tohoto odvěkého snu fyziků nám dokonce možná řekne, zda nakonec třeba neexistují i celé antivesmíry.

16. října 2014
Ing. Michal Malinský, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK v Praze
Neutrina – podivuhodná a neposlušná
V přednášce se pokusíme populární formou přiblížit tajemný svět nejméně interagujících doposud objevených elementárních částic hmoty, tzv. neutrin, a to hlavně z hlediska jejich klíčové role v historii poznávání kosmického prostoru.
V krátkosti se také pokusíme objasnit jejich význam v astrofyzice a kosmologii, zejména pak při studiu hvězd, supernov
nebo původu asymetrie mezi hmotou a antihmotou.

23. října 2014
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT v Praze
Mikrosvět a makrosvět
Vyprávění o vztahu kosmologie a fyziky elementárních částic, o tom, jak se na urychlovačích dělá Malý třesk a připravuje
pralátka, ze které před 14 miliardami roky vznikal vesmír. Kvark-gluonové plazma bylo poprvé připraveno v CERN v roce 2000 a výzkum vlastností této zárodečné polévky je jedním z největších dobrodružství současné vědy. V CERN lze pozorovat, jak vznikaly první neutrony a protony, i jak se objevily ve vesmíru čtyři přírodní síly.

30. října 2014
Ing. Michal Marčišovský, Fyzikální ústav AV ČR v Praze, Sekce fyziky elementárních částic
ATLAS a nová fyzika
Experiment ATLAS je velký částicový detektor vybudovaný za přispění České a Slovenské republiky, který studuje procesy srážek vysokoenergetických částic na urychlovači LHC. Nejdůležitějším výsledkem první fáze dlouhodobého fyzikálního programu v období 2010–2013 je objev mediálně proslulého Higgsova bosonu. Po modernizaci aparatury se
LHC a detektory znovu spustí začátkem roku 2015 a hledání nové fyziky může pokračovat.

10. listopadu 2014
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Globální problémy životního prostředí
Neustálé proměny prostředí planety Země, jsou silným faktorem ovlivňující životní prostředí současné civilizace. Změny,
ke kterým dochází, mají zřetelný zrychlující se trend a projevují se jistými vychýleními ve fungování biosféry, změnách v
atmosféře a zásahy do fungování lidské společnosti. V tomto ohledu diskuse o tom, zda příčiny změn jsou přirozené či
antropicky akcelerované, je druhotná. Je nutné pochopit rozsah těchto změn mechanismy jejich působení, důsledky pro
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lidskou společnost a současnou biosféru a pokusit se vytvořit opatření zmírnění následků z globálních změn či realizovat
jakási adaptační opatření.

11. listopadu 2014
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Země veder a prachu aneb sucho v ČR
Přednáška rozebere a objasní klimatické a meteorologické příčiny sucha a zaměří se na jeho sledování a monitoring.
Vědecko-populární formou přiblíží jeho vývoj v posledních 150 letech na území jižní Moravy ve vztahu k zemědělské produkci a krajině a naznačí jeho budoucí vývoj v kontextu klimatických scénářů a prognóz. Součástí přednášky budou informace o detailním sledování sucha na základě vědeckého projektu ČR-USA, jehož výstupy jsou aktuálně zveřejňované
na internetu.

12. listopadu 2014
doc. Otmar Urban, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Uhlík – stavební prvek života
Globální cyklus uhlíku je stěžejním cyklem biosféry planety Země a to minimálně z několika důvodů – jde o křižovatku
anorganického a organického světa, je výrazně propojen s probíhajícími globálními změnami a je zásadní pro pochopení
klimatické historie planety Země. Základem masivního transportu uhlíku z atmosféry do biomasy primárních producentů
je fotosyntetická asimilace. Tento mechanismus je stěžejním procesem umožňujícím fungování biosféry tak, jak ji známe. Je zřejmé, že i tento robustní nástroj má své limity a je ovlivňován vnitřními a vnějšími regulačními mechanizmy.

13. listopadu 2014
Mgr. David Vačkář, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Globální změna a my
Planeta Země a její příroda se stále rychleji proměňuje, nejen v důsledku rostoucího vědeckého poznání, ale zejména vlivem člověka. Přednáška se zabývá příklady změn, které v současnosti na planetě probíhají, ke kterým lidská činnost významně přispívá, a které vedou k rostoucí zranitelnosti lidské společnosti. Klimatické změny, živelní pohromy, kolaps
ekosystémů či vyčerpání zdrojů představují velmi hmatatelné problémy pro místní komunity, ale i globální správu. Protože lidská společnost se musí s probíhajícími změnami a riziky vypořádat, přednáška přibližuje zejména průřez současnými přístupy k přizpůsobení se na probíhající změny ve světle zachování vícenásobných přínosů plynoucích lidské společnosti ze zachování zdravých ekosystémů.

13. listopadu 2014
RNDr. Peter Zamarovský, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Nekonečno – mýtus či skutečnost?
Nekonečno je abstraktní a současně pro mnohé z nás tajemný pojem, který si v podstatě ani nelze představit. Když ale
člověk přišel na pojem nekonečna, zmocnilo se ho velké ohromení. Nekonečno žádný smrtelník nikdy neviděl, nenapočítal, nezměřil. A když se jej pokusil uchopit svým rozumem, dospěl k řadě paradoxů a principiálních sporů. Existuje tedy
vůbec?

14. listopadu 2014
Mgr. Alexander AČ, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Svět za 100 let pod vlivem globálního oteplování – svět rostoucích nejistot a nezvratných změn
Podnebí se v minulosti měnilo vždy. Posledních 10 000 let relativně stabilních podmínek však do značné míry ulehčilo
nástup zemědělské revoluce, po které následovala revoluce průmyslová. Ta však podkopává stabilní podnebí a základní
pilíře složitých civilizací. Vědci už dnes vědí, že v některých oblastech nebude možné zabránit dramatickým změnám
v neživé a živé přírodě, protože rychlost změn a působení lidí je okolnímu životu neznámá a není v genetické paměti drtivé většiny organizmů. V přednášce se dozvíte nejnovější poznatky klimatologie a diskutované budou vztahy mezi dynamickým prostředím a globální společností, která v budoucích letech a desetiletích bude konfrontována s novým a nejistým světem.
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20. listopadu 2014
Ing. Tomáš Přibyl, Publicista věnující se kosmonautice
Rande s kometou
Komety patří k nejzáhadnějším tělesům ve vesmíru. Současně si také musíme přiznat, že toho o nich mnoho nevíme. Od
srpna letošního roku ale evropská sonda Rosetta doprovází kometu 67P/Čurjumov-Gerasimenko: na její povrch dokonce posílá výsadkový modul Philae. Přednáška se věnuje minulosti, současnosti i budoucnosti průzkumu komet, které
obsahují původní „stavební materiál“ Sluneční soustavy a které jsou dost možná i „rozsévači života“.

27. listopadu 2014
Ing. Milan Řípa, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Řízená termojaderná fúze aneb cestou je ITER
Na mezinárodním zařízení ITER na jihu Francie v Cadarache se podílí sedm zemí – EU, Rusko, USA, Čína, Japonsko, Jižní
Korea a Indie. ITER bude poprvé produkovat větší fúzní výkon než je příkon potřebný k udržení termojaderné reakce.
Česko se projektu ITER účastní v rámci EU. Je šedesát let výzkumu řízené termojaderné fúze hodně nebo málo? Vzhledem k tomu, že jde o nejspolehlivější obnovitelný zdroj energie, tak i dalších 50 let nemusí byt mnoho.

4. prosince 2014
Mgr. Josef Forman, Hvězdárna a planetárium Brno
Částicová horečka
Připomeňte si s námi v závěru roku 2014 kulaté výročí založení organizace CERN prostřednictvím jedinečného dokumentu Particle Fever. Příští rok se totiž obří podzemní urychlovač opět rozjede a pátrání po záhadách současné fyziky a
podstaty našeho světa může opět pokračovat. Součástí promítání bude také povídání o tom, jak se obyčejný smrtelník
vydal na cestu za tímto jedinečným vědeckým projektem.

PÁTRÁNÍ PO PŮVODU VŠEHO
Známé slovo s tajemným obsahem. CERN. Často se o něm hovoří v superlativech, ale co se za ním skutečně schovává? Nejdražší vědecký experiment všech dob. Tomu rozumí každý. Místo, kde se pátrá po
božské částici. To už je poněkud komplikovanější. CERN je zkratka francouzského názvu Evropská laboratoř pro částicovou fyziku. Několik tisíc vědců z celého světa zde od roku 1954 studuje podobu mikrosvěta. Klíčem k základním přírodním zákonům jsou obrovské, kruhové urychlovače, jako elektronické oči
slouží největší a nejkomplikovanější detektory na světě… Cílem je přitom odpověď na docela prostou
otázku: Jak vypadá náš svět? V rámci oslav 60. narozenin Evropské laboratoře pro částicovou fyziku
jsme uvedli několik mimořádných přednášek:
2. října 2014
Jiří Dolejší, Martin Rybář a Vojtěch Pleskot, CERN – ve víru částic
Součástí přednášky byla projekce dokumentu Particle Fever.

9. října 2014
Vladimír Wagner, Okno do antisvěta

16. října 2014
Michal Malinský, Neutrina – podivuhodná a neposlušná

23. října 2014
Petr Kulhánek, Mikrosvět a makrosvět

42 | zpráva o činnosti hvězdárny a planetária brno za rok 2014
30. října 2014
Michal Marčišovský, ATLAS a nová fyzika

Součástí oslav byly i mimořádné projekce představní Astronom v každém z nás, které se věnuje moderním způsobům poznávání světa kolem nás. Na odborné přednášky dorazilo 375 návštěvníků, na 21 repríz
představení Astronom v každém z nás celkem 1 306 diváků.

PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 201 organizovaných prohlídek exploratoria pro 3 888 individuálních
návštěvníků. Zdejší expozice nabízí unikátní procházku fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Návštěvníci se zde seznámí s moderním pohledem na okolí naší planety, sáhnou si na meteorit starý 1 milion roků a s pomocí audiovizuálního systému, který nemá ve střední Evropě obdoby, putují napříč prostorem i časem.
K dispozici byla série mechanických exponátů demonstrujících různou tíži stejných předmětů na různých
tělesech ve vesmíru, model Foucaultova kyvadla, vlivu odstředivé síly na tvary kosmických těles, model
atmosfér plynných planet včetně vodního víru. Z blízka bylo možné studovat také různé zkameněliny,
meteorická skla či vzácné druhy meteoritů. Příběhem Sluneční soustavy provázel zkušený moderátor,
který zodpovídal případné otázky. Příběh Sluneční soustavy připravil Pavel Gabzdyl. V roce 2012 expozice
obdržela cenu SCIAP Akademie věd České republiky.
I přes nákladnou údržbu je přitom zřejmé, že expozice v sále exploratoria již zastarala a bude nezbytné ji
nahradit novou výstavou. Ideový návrh expozice vytvoří stávající pracovníci organizace.

RELAXACE POD HVĚZDAMI
Také v roce 2014 jsme pokračovali s pořadem Relaxace pod hvězdami, jehož autorem je náš dlouholetý
spolupracovník Zbyněk Češka. Akce se odehrává v sále malého planetária. Návštěvníci během ní sledují
hvězdné nebe a poslouchají bájné příběhy. Cílem není nic jiného, než využít naše zařízení v době, kdy by
jinak zahálelo, a nabídnout návštěvníkům komorní odpočinek (kapacita sálu malého planetária je pouze
25 míst). Celkem se uskutečnilo 82 repríz pro 998 návštěvníků.

ŠEDESÁTÉ NAROZENINY
Hvězdárna a planetárium Brno oslavila 16. října 2014 kulaté narozeniny. Přesně před šedesáti roky se
právě tento den v historické zasedací místnosti Městského národního výboru (dnešního Magistrátu města
Brna) sešel předseda Josef Kalášek se zástupci lidové správy, vědeckých institucí, vysokých škol,
hvězdáren a účastníků konference o stelární astronomii, která právě zasedala v Brně.
Pan předseda v proslovu neopomněl vyzdvihnout, jak nové politické zřízení pečuje o vzdělání obyvatelstva, šíření poznatků pokrokové vědy a vytváření vědeckého světového názoru. Přišly také pozdravy z ministerstva kultury, Československé akademie věd a zvlášť srdečně byl přijat dopis, který zaslali horníci z ostravského dolu Hlubina.
Jakmile 16. října 1954 skončily proslovy na Nové radnici, vydalo se procesí na Kraví horu, aby si prohlédlo novou pozorovatelnu. Počasí bylo příznivé, takže se návštěvníci podívali na stejné objekty, na jaké se díváme dodnes. Třeba na Měsíc, Mars, kulovou hvězdokupu M 13, otevřené hvězdokupy chí a h Persei, galaxii M 31 a dvojhvězdu Albireo. Výklad za-
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jistil Jiří Grygar, Jiří Jan, Vanda Janová, Zdenko Langer, Bohuslav Pavelka a Karel Pavlů. Vydařený večer ukončila až
o půl desáté hustá mlha.

Abychom si tuto památnou událost náležitě připomněli, připravili jsme na říjen 2014 celou řadu akcí:
premiéry v digitáriu
1. října 2014 – Astronom v každém z nás
4. října 2014 – Zula hlídka: Dobrodružství v čase
1. listopadu 2014 – Úsvit kosmického věku

mimořádné akce
po celý říjen mimořádné přednášky o projektu CERN
18. října 2014 – Drakiáda
19. října 2014 – cestopisné přednášky J. Kolbaby
1. listopadu 2014 – Dýňodlab a Budkiáda

Vznikla také speciální www stránka http://historie.hvezdarna.cz, na které je zdarma ke stažení publikace
o pestrých dějinách hvězdárny, řada unikátních fotografií a také videodokumentů. Navíc se uskutečnila
dvě slavnostní setkání – dne 9. října pro reprezentanty veřejného života města Brna, 16. října pak pro
spolupracovníky a bývalé pracovníky Hvězdárny a planetária Brno.

TÉMATICKÉ AKCE
V roce 2014 jsme začali realizovat speciální tematické akce, které zvyšují atraktivitu organizace a pomáhají strhávat zájem médií o dění na Kraví hoře. Konkrétně se jednalo o tyto projekty (uvádíme vč. anotace
pro návštěvníky):
14. února 2014, Valentýn
Akce 1+1 k představení v digitáriu. Celkem dorazilo 294 návštěvníků.

14. března 2014, Večer čísla pí
Vždy 14. března se slaví den Ludolfova čísla, tedy matematické konstanty pí, která udává poměr obvodu kruhu k jeho
průměru. Připravena byla speciální přednáška P. Scheiricha o námořní navigaci a předpremiéra Cesty za miliardou
hvězd. Celkem dorazilo 109 návštěvníků.

11. května 2014, Máme rádi maminky
Již od starověkého Řecka se slaví svátek plodnosti a matek, kdy děti dávaly svým matkám většinou vlastnoručně vyrobené dárky. Hvězdárna a planetárium Brno se rozhodla, že dá malý dárek i nastávajícím maminkám v neděli 11. května
2014. Celkem dorazilo 211 návštěvníků.

25. května 2014, Ručníkový den
Vesmír je veliký. Je téměř nepředstavitelně veliký. A pokud se v něm nechcete ztratit, musíte mít u sebe v každé situaci
ručník. Abychom na to nezapomněli, je neděle 25. května Ručníkovým dnem. Ručníkový den je svátek odkazující na stěžejní dílo anglického spisovatele Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii. Celkem dorazilo 396 návštěvníků.
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7. až 11. června 2014, Obludárium & hvězdy
Hvězdárna a planetárium Brno se připojila k Divadelnímu festivalu Brno. Za technické asistence bylo poblíž uváděno
představení Obludárium bratří Formanů (v sobotu 7. června, neděli 8. června, úterý 10. června a středu 11. června), na
které navázala projekce Neuvěřitelného vesmíru v digitáriu. Celkem dorazilo 194 návštěvníků.

28. a 29. června 2014, Za jedničku z matiky nebo fyziky
Hvězdárna a planetárium Brno si na konec školního roku pro všechny koumáky připravila malou odměnu. Kdo přinesl
o víkendu 28. a 29. června 2014 vysvědčení s jedničkou z matematiky nebo fyziky, měl vstup na jeden pořad digitária
zdarma. Celkem dorazilo 482 návštěvníků.

18. října 2014, Drakiáda s rádiem Petrov
Na Kraví hoře jsme v sobotu 18. října od 13 do 17 hodin pouštěli draky. A nejen to. Každý drak – včetně jednoho majitele
– měl vstup na projekci digitária zdarma! Dobrou pohodu zajistilo Rádio Petrov. Návštěvníci si draky také sami vyráběli,
a odehrála se také soutěž, ve které zvítězil jeden nejkrásnější a jeden nejvesmírnější drak. Celkem dorazilo 500 návštěvníků.

1. listopadu 2014, Dýňodlab a Budkiáda
Co všechno lze vytvořit z dýně? V sobotu 1. listopadu jsme dýně nejen vydlabávali, ale také ochutnávali, co všechno můžeme z dýní uvařit. Navíc jsme představili ptačí budky pověšené na stromy kolem Hvězdárny a planetária Brno.
V podvečer byla pro děti připravena strašidelná prohlídka. Celkem dorazilo 450 návštěvníků.

12. listopadu 2014, Zažijte přistání na kometě
Dne 12. listopadu 2014 poprvé v dějinách přistál člověkem vyrobený přístroj poprvé na povrchu komety. Unikátní událost
jsme sledovali díky přímému přenosu z řídícího centra Evropské kosmické agentury, nechyběl zasvěcený komentář celé
události a spojení s jinými science centry. Celkem dorazilo 55 návštěvníků.

21. prosince 2014, Svátek světla
V noci z 21. na 22. prosince 2014 nastal zimní slunovrat, který odpradávna vzbuzoval pozornost lidí. Podle jedné z legend
právě v tento den bývá síla životodárného Slunce nejslabší, dokonce byl zimní slunovrat uctíván jako okamžik zrození
nového Slunce. Proto jsme v neděli 21. prosince odpoledne symbolicky oslavovali svátek světla – zimní slunovrat. Návštěvníky jsme učili vyrábět svíčky i svícny a na dětských tvářích šikovná umělkyně vytvořila dočasné třpytivé tetování.
Celkem dorazilo 300 návštěvníků.

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2014
Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky je zřejmě nejrozsáhlejší vědecký festival v České
republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu a v roce 2014 proběhl již 14. ročník. Hvězdárna a planetárium Brno se tentokrát podílela především na propagaci projektu Centra výzkumu globální změny
Akademie věd České republiky – CzechGlobe. Zazněly tyto přednášky (zajišťovala Šárka Dyčková, celkem
dorazilo 295 návštěvníků):
10. listopadu 2014
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Dr. h. c., Globální problémy životního prostředí

11. listopadu 2014
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Země veder a prachu aneb sucho v ČR
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12. listopadu 2014
doc. Otmar Urban, Ph.D., Uhlík – stavební prvek života

13. listopadu 2014
Mgr. David Vačkář, Ph.D., Globální změna a my

14. listopadu 2014
Mgr. Alexander AČ, Ph.D., Svět za 100 let pod vlivem globálního oteplování
– svět rostoucích nejistot a nezvratných změn

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe v pondělí 10. listopadu
2014 také na Hvězdárně a planetáriu Brno spustilo unikátní měřicí stanici výměny oxidu uhličitého a
kyslíku mezi městem a atmosférou. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda Akademie věd České republiky prof. Drahoš.
Mezi stěžejní činnosti centra CzechGlobe patří dlouhodobé měření a výzkum výměny skleníkových plynů
mezi biosférou a atmosférou. I malé změny klimatu ovlivňují lidskou společnost v čím dál větší míře.
Zranitelnější se společnost stává zejména vůči extrémním projevům počasí, jako jsou povodně, vlny
veder, sucha nebo bouře. Ohrožena je nejenom infrastruktura a ekonomická prosperita, ale zejména
kvalita života jednotlivých obyvatel, která je vázána na kvalitu přírodního prostředí.
Za tímto účelem vybudoval CzechGlobe síť stanic umístěných v nejdůležitějších typech ekosystémů na
území České republiky, například ve smrkovém, bukovém, lužním lese, agroekosystému, louce nebo
mokřadu. Díky výzkumnému projektu Uhlíková bilance urbánního ekosystému, který vznikl ve spolupráci
s Hvězdárnou a planetáriem Brno, tak byla síť výzkumných stanic rozšířena o městský ekosystém. Projekt byl uskutečněn s podporou dotace pro regionální spolupráci Akademie věd České republiky, za přispění statutárního města Brna. Veškerá měření s podrobným komentářem jsou veřejnosti přístupná
v prostorách Hvězdárny a planetária Brno a na www stránkách www.zeremevesmir.cz. Naši část projektu realizovali Pavel Karas a Tomáš Hladík.

UNIVERZITNÍ DNY – HVĚZDÁRNA@UNIVERZITY_VĚDA@ZÁBAVA
Spolu s Masarykovou univerzitou, Mendelovou univerzitou v Brně a Vysokým učením technickým v Brně
jsme v dubnu a květnu 2014 předvedli, jak zajímavá a úžasná věda může být. A také, že studium na vysoké škole nemusí být žádná nuda. Naše vstupní hala se několikrát zaplnila interaktivními expozicemi
jednotlivých univerzit. V dopoledních hodinách jsme uvítali především školní výpravy, odpoledne veřejnost. Celkem se uskutečnilo 5 univerzitních dní pro 250 návštěvníků. Zajišťoval Josef Forman, Ondrej
Kamenský, Zuzana Kuljovská a Jaroslav Velčovský.

VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI
Dne 23. prosince 2014 se Hvězdárna a planetárium Brno zúčastnila již 22. Vánoc na brněnské radnici. Po
celý den jsme v Mikulkově sále v Křížové chodbě předváděli audiovizuální pořady Měsíc u krejčího, Kráva
na Měsíci, Neuvěřitelné Brno a historický videodokument o Hvězdárně a planetáriu Brno. Organizačně
zajišťoval Josef Forman a Mirek Dočekal. Dorazilo přibližně 300 návštěvníků (vstup zdarma).
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VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
17. a 18. dubna 2014 jsme v období velikonočních prázdnin připravili návštěvníkům mimořádná dopolední
i odpolední představení. V sále digitária mohli návštěvníci zhlédnout pořady Vzhůru nohama a Buňka!
Buňka! Buňka! V odpoledních hodinách proběhla speciálně připravená představení Pokusy z optiky. Celkem dorazilo 233 návštěvníků. Zajistil Mirek Dočekal.

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ SLUNCE
Komentovaná pozorování Slunce probíhají v sobotu odpoledne z přístupné pozorovací terasy (akci nikde
neinzerujeme, vnímáme ji jako jakési „překvapení“ pro návštěvníky). Pořad nemá pevný začátek, ani
konec, záleží pouze na zájmu návštěvníků (vstup je proto zdarma). Celkem se uskutečnilo 11 pozorování
pro 401 zájemců. Počet organizovaných pozorování Slunce i jejich návštěvnost ovlivňovalo především
počasí. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje uvedený desetiletý přehled:

počet
návštěvníků
počet
pořadů

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 13

2011 14

2012 15

2013

2014

1121

529

485

390

804

812

220

-

177

210

401

42

43

43

45

64

70

18

-

18

8

11

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
Od roku 2011 se pod odsuvnou střechou velké pozorovatelny ukrývá hned několik moderních astronomických dalekohledů. Největším přístrojem je tzv. katadioptrický dalekohled konstrukce SchmidtCassegrain se zrcadlovým objektivem o průměru 356 mm a ohniskové vzdálenosti 3910 mm (dalekohled
vyrobila firma Celestron a je největším zástupcem řady EdgeHD). Dalekohled je usazen na robustní paralaktické montáži GM4000QCI od firmy 10Micron. V roce 2014 byla provedena kolimace optických částí
korigující drobné chyby vzniklé provozem dalekohledu v uplynulém roce. Rovněž byly vyčištěny vnější
optické plochy dalekohledu a průběžně byl zpřesňován model ustavení paralaktické montáže.
Veřejná pozorování noční oblohy patří mezi klíčové aktivity Hvězdárny a planetária Brno a zajišťují je
především proškolení demonstrátoři z řad vysokoškolských studentů. V roce 2014 se uskutečnilo 181
pozorování večerní oblohy pro 3 908 návštěvníků. Zájem o tyto pořady je z povahy věci značně rozkolísaný – závisí na přízni počasí, stejně jako na atraktivitě kosmických jevů.
V centru pozornosti se ocitly zejména nápadné objekty Sluneční soustavy (planety Venuše, Mars, Jupiter
a Saturn či Měsíc) i řada objektů vzdáleného vesmíru (jasnější otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny či
galaxie). Nechybělo však ani pozorování výjimečných přeletů jasných družic, např. Mezinárodní kosmické
stanice či družic Iridium. Na sklonku roku byla pozorována kometa C/2014 Q2 (Lovejoy), která co do
jasnosti překonala všechna očekávání a byla na brněnské obloze vidět dokonce i očima.
Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje uvedený desetiletý přehled:

13

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.

14

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy.

15

Veřejná pozorování Slunce byla obnovena v dubnu 2012, jako volně přístupné, mimořádná akce. Proto je počet návštěvníků jen orientační.
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počet
návštěvníků
počet
pořadů

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 16

2011 17

2012

2013 18

2014

5 801

4 035

4 996

5 469

7 717

4 001

1 840

393

4 808

4 301

3 908

233

224

235

255

274

273

144

26

262

247

181

VÝSTAVY
V prostorách Hvězdárny a planetária Brno – především pak ve vstupní hale – probíhají nejrůznější, volně
přístupné výstavy. Zpravidla doplňují jiné naše projekty, např. nové představení v sále velkého planetária
či odbornou přednášku. V roce 2014 se jednalo o expozice:
FEI – nanosvět
Jedinečné záběry rostlin a živočichů očima elektronového mikroskopu.

Grafické bienále
Ve výběru 20 exponátů ze sbírek Moravské galerie v Brně a prostřednictvím bienálových soutěží představí výstava to
nejlepší a nejzajímavější z předchozích ročníků Bienále Brno od roku 1964 do současnosti. Autoři, zastoupení na výstavě, patří k legendám českého a světového grafického designu. Díla, jimi vytvořená, se zapsala do všeobecného povědomí jako vizuální ikony své doby, kterou prostřednictvím graficky působivých „slov a obrazů“ přesvědčivě evokují.

Přistání na kometě
Unikátní výstava sestavená pracovníky Evropské kosmické agentury a Cite de l'Espace – Toulouse, jejíž česká verze byla
výsledkem členství Hvězdárny a planetária Brno v ECSITE – Evropské asociaci science center a muzeí.

Výstava o klimatických změnách
V rámci týdne vědy a techniky 2014 byla ve foyer instalována výstava ve spolupráci s nadací Partnerství.

Také jsme se podíleli na výzdobě festivalu Academia Film Olomouc 2014, kde jsme využili některé naše
bývalé, již realizované expozice.

16

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.

17

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy.

18

V říjnu 2013 byla budova Hvězdárny a planetária Brno zcela mimo provoz.
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ORGANIZOVANÉ VÝPRAVY
Organizovaní návštěvníci jsou žáci a studenti mateřských, základních, středních i vysokých škol docházející na vzdělávací představení odehrávající se v sále digitária, exploratoria anebo přednáškovém sále.
V roce 2014 jsme uspořádali 763 pořadů pro 62 242 žáků mateřských, základních a středních škol. Formát vzdělávacích akcí je založen na těchto 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.
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 z mateřských, základních a středních škol
do několika základních kategorií:
Výukové pořady – realizované v sále digitária, kde sdružujeme několik výprav dohromady, jejichž součástí je klasická
orientace na večerní obloze – ukázka nejnápadnějších hvězd, souhvězdí a těles Sluneční soustavy. Do 30. března 2013 se
jedná o představení v tzv. velkém planetáriu.
Pokusy z optiky – komentované ukázky experimentů z geometrické a vlnové optiky, vždy pro 1 výpravu.
Prohlídka exploratoria – s expozicí Příběh Sluneční soustavy, vždy pro 1 výpravu.
Nestandardní pořady – např. kompletní výklad o hvězdné obloze, nebeských souřadnicích, vždy pro 1 výpravu.
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19

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.

20

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy.
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DOBRODRUŽNÁ OPTIKA
Experimenty z geometrické či vlnové optiky předvádíme v upraveném přednáškovém sále, který doplňují
jedinečné experimentální soupravy. Celý pořad je živě veden školeným moderátorem, předpokládá se
aktivní účast žáků/studentů. V závěru roku 2014 jsme začali připravovat novou verzi experimentů
(v rámci projektu Science Academy – kritický způsob myšlení a praktická aplikace přírodovědných a
technických poznatků v reálném životě). Celkem se v roce 2014 uskutečnilo 44 pořadů pro 1 312 návštěvníků. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje uvedený desetiletý přehled:

počet studentů
počet pořadů

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 21

4109

4691

3463

3508

3834

3790

2328

141

163

126

132

138

137

88

2011 22

2012

2013 23

2014

-

3255

794

1 312

-

101

24

44

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ POŘADY V SÁLE DIGITÁRIA
Vzdělávací pořady uváděné pod umělou oblohou velkého planetária i digitária jsou jednou z hlavních
priorit naší organizace. Žákům a studentům nabízíme představení uváděná pro veřejnost (avšak doplněná o metodické materiály pro pedagogy a pracovní listy pro žáky), vytváříme však i vlastní, specializované pořady. V roce 2014 vznikla dvě školní představení (uvádíme vč. anotace):
Úžasné planety
Vydejte se na cestu současnou i minulou Sluneční soustavou a odhalte některá planetární „nej“! Ve výpravném představení nahlédneme pod pokličku vzniku Sluneční soustavy a zjistíme, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Na vlastní oči
spatříme ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního systému a podíváme se do míst, kam se doposud odvážily jen
meziplanetární sondy. Ale pozor – čeká nás putování spalujícím žárem i mrazivými pustinami, vesmírným vzduchoprázdnem i atmosférami hustými tak, že by se daly krájet! Dostaneme se nebezpečně blízko planetárnímu otesánkovi,
budeme kličkovat mezi měsíci, prstenci a planetkami, pronásledovat kypící kometu. Zatočí se nám hlava nad gigantickou
bouří, která by klidně pohltila celou planetu Zemi, a bude nás jímat závrať nad vrcholkem té největší sopky i na okraji toho nejhlubšího kaňonu. Dobrodružnou cestu Sluneční soustavou doprovází prohlídka aktuální noční oblohy, na níž budeme pátrat po nápadných souhvězdích, hvězdách i planetách. Představení Úžasné planety je autorské představení Jana
Píšaly z Hvězdárny a planetária Brno. Namluvil Zdeněk Junák. Premiéra 2. prosince 2014, celkem 18 repríz pro 2 618 diváků.

Zpátky na Měsíc
Pro mnohé z nás je let na Měsíc dávnou, téměř zapomenutou historií. Někomu se stýská po těch slavných dnech; jiní si
myslí, že lidé na Měsíci nikdy nebyli. Jen málokdo si pamatuje Armstronga... a ty další už vůbec nikdo. Děti, které si kdysi hrály na kosmonauty, už vyrostly, mají vlastní děti a některé dokonce i vlastní vnoučata. Není ale na čase se na Měsíc
opět vrátit? Tentokrát už navždy? Nejdříve se ohlédneme za průkopnickými výpravami k našemu nejbližšímu kosmickému sousedovi – Ranger, Surveyor, Luna či Apollo. Dozvíme se, proč je důležité Měsíc studovat a jaké podmínky na jeho povrchu panují. Nakonec si představíme soutěž Google Lunar XPRIZE, která inspiruje k nové éře letů na Měsíc. Její
výherce získá třicet milionů dolarů. A jejím úkolem je přesvědčit novou generaci inženýrů, vědců i podnikatelů, aby se na
vesmír dívali jako na místo, kde se dá podnikat, vynalézat a měnit svět. Třeba se mezi takové vynálezce zařadí i diváci
tohoto představení. Pořad Zpátky na Měsíc pochází z dílny NSC creative, jednoho z nejuznávanějších producentských
týmů pro sférickou projekci na světě. Namluvili herci Městského divadla Brno. Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Namluvili Jan Kolařík, Zdeněk Junák, Tomáš
Sagher, Jaroslav Matějka, Hana Kováříková, Petr Štěpán. Premiéra 4. listopadu 2014, celkem 10 repríz pro 1030 diváků.

21

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.

22

Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy.

23

Provoz velkého planetária byl ukončen 30. března 2013, provoz digitária zahájen 2. listopadu 2013. Od 1. do 30. října byla budova zavřena zcela.
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Celkový počet návštěvníků organizovaných výprav v letech 1995 až 2014. 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).

PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY
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 Příběh Sluneční soustavy, jako vhodný doplněk k návštěvě digitária, vždy pro 1 výpravu. Žáci a studenti se během ní seznámili s moderním pohledem na okolí
naší planety, sáhli si na meteorit starý 1 milion roků a s pomocí audiovizuálního systému putovali napříč
prostorem i časem. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 229 organizovaných prohlídek exploratoria pro
8 146 žáků a studentů.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO NA KONCI VESMÍRU
Také v roce 2014 jsme nabízeli univerzální programový balíček pro příměstské tábory, vhodný pro děti ve
věku od 7 do 15 let. Celkem se uskutečnilo 22 akcí pro 648 návštěvníků. Jejich choreografie byla přibližně
následující:
9.00-10.00 hod., pořad pod umělou oblohou malého planetária
Táborníci se podívají na pohádkový příběh s astronomickou tématikou (anebo pořad pro starší diváky). Na něj naváže
komentovaná procházka "hvězdnou oblohou". Dozví se, jak se jmenují nejjasnější hvězdy a nejnápadnější souhvězdí letní
oblohy, kde lze nalézt planety Sluneční soustavy, jak pozorovat umělé družice anebo meteory, co je to Mléčná dráha. Také si ukážeme Polárku a způsob, jak se s její pomocí orientovat v přírodě.

10.00-11.00 hod., návštěva výstavy Příběh Sluneční soustavy
Sál exploratoria nabízí procházku fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Táborníci se seznámí s moderním pohledem
na okolí naší planety, dotknou se meteoritu starého přibližně 1 milión roků a s pomocí unikátní audiovizuální koule poznají nejen Zemi z nadhledu. Součástí expozice je série exponátů demonstrujících například různou tíži stejných předmě-
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tů na různých tělesech ve vesmíru, Foucaultovo kyvadlo, vliv odstředivé síly na tvary kosmických těles, model atmosfér
plynných planet či vodní tornádo.

11.00-11.30 hod., prohlídka astronomické pozorovatelny
Za příznivého počasí se s pomocí moderních dalekohledů podíváme na Slunce a sluneční skvrny. Bude-li zataženo, ukážeme si alespoň astronomické přístroje.
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SPECIALIZOVANÉ SKUPINY
Kromě standardních pořadů pro individuální i organizované návštěvníky připravuje Hvězdárna a planetárium Brno řadu akcí cílených na specifické skupiny návštěvníků. Některé byly ve vlastní režii, jiné ve
spolupráci s dalšími partnery (např. Akademie věd České republiky, Turistické informační centrum města
Brna, Česká astronomická společnost, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Jihomoravské
inovační centrum). Až na naprosté výjimky přitom návštěvníci na těchto akcích ve statistických přehledech nefigurují. Výčet pouze dokumentuje šíři záběru aktivit organizace.

ACADEMIA FILM OLOMOUC
Hvězdárna a planetárium Brno od 15. do 20. dubna 2014 v Olomouci otevřela improvizovanou „pobočku“
v rámci festivalu Academia film Olomouc. Naši pracovníci pomáhali s přípravou programu, prezentovali
možnosti celooblohové projekce v rámci sekce Industry4Science, vystoupili na workshopech, chystali
také improvizovanou pozorovatelnu denní i noční oblohy a propagovali informační portál
http://www.zeremevesmir.cz. Jiří Dušek byl členem poroty české soutěže. Celkem se zde uskutečnilo
9 akcí pro několik set návštěvníků (vstup volný). Připravoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Pavel Karas,
Zuzana Kuljovská, Jan Píšala a Antonín Reňák.

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE 2014
Hvězdárna a planetárium Brno se již tradičně podílela na přípravě a organizaci Astronomické expedice
2014, která se uskutečnila v termínu od 18. července do 3. srpna 2014. Dalšími spolupořadateli bylo
občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy (sekce České astronomické společnosti) a Hvězdárna
v Úpici. Astronomická expedice je v obecném slova smyslu určena všem zájemcům o astronomii a přírodní vědy ve věku od 15 do 25 let a lze ji bezesporu označit za letní školu astronomie.
Astronomickou expedici 2014 absolvovalo 54 studentů středních i vysokých škol pod vedením 10 odborných vedoucích. Z našich pracovníků se jí aktivně zúčastnil Pavel Gabzdyl, který přispěl odbornou přednáškou o Měsíci. Hvězdárna a planetárium Brno celou akci podpořila také svým technickým vybavením
(zapůjčením pozorovací techniky).

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA
Ve spolupráci s Českou astronomickou společností proběhlo 23. května 2014 na Hvězdárně a planetáriu
Brno finále Astronomické olympiády. V různých částech budovy řešilo početní a vědomostní úkoly v kategoriích EF a GH 50 soutěžících. Pro všechny kategorie byla, jako první společný úkol, připravena speciální vědomostní projekce do sálu digitária (připravil Pavel Gabzdyl). Dále jsme spolupracovali při organizaci doprovodného programu, ubytování i stravování. Za Hvězdárnu a planetárium Brno zajišťovali Šárka
Dyčková, Zuzana Kuljovská, Jaroslav Velčovský, Ondrej Kamenský, Pavel Váňa a Radek Žemlička.
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CEITEC WORKSHOP
Prostory Hvězdárny a planetária Brno posloužily k setkání odborníků soustředěných do ambiciózního
projektu CEITEC – středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence, které v Brně realizuje
Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd, Výzkumný ústav veterinárního lékařství. Jedná se o laboratoře s prvotřídním přístrojovým vybavením a zázemím, které tvoří optimální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.
První CEITEC workshop proběhl 22. dubna 2014, druhý 9. prosince 2014. Na programu byl pokaždé přehled aktuálního stavu celého projektu. Na jarním setkání vystoupil Karel Říha (Plant Molecular Biology,
CEITEC) s přednáškou na téma Somatic mutations, multicellularity and evolution: Why men should have
children when they are young and why plants do not care? a Reza Ghodssi (Institute for Systems Research, University of Maryland, USA) s přednáškou na téma Biofabrication: An Integrative Device Technology for Micro/Nano/Bio Systems. Na programu vánočního setkání byl František Štěpánek (Institute of
Chemical Technology Prague, Czech Republic) s přednáškou Remote control of reaction-diusion processes with chemical micro robots a Igor Adameyko (Karolinska Institutet, Sweden) s přednáškou The mystery of making the shape of the face.
Akce se pokaždé zúčastnilo 230 návštěvníků, organizačně zajišťovali Pavel Gabzdyl, Zuzana Kuljovská a
Tomáš Hladík. Akce je typickým příkladem spolupráce naší organizace s odborným sektorem. Jednak
podtrhuje naše hlavní poslání, jednak tvoří podhoubí pro některé námi organizované aktivity (např. odborné přednášky).

DEMONSTRÁTORSKÁ SEKCE
Členové Demonstrátorské sekce zajišťovali veřejná pozorování hvězdné oblohy, event. vypomáhali
u jiných akcí Hvězdárny a planetária Brno. Každý demonstrátor musí složit teoretickou a praktickou
zkoušku astronomických znalostí před odbornou komisí. Na sklonku roku 2014 měla Demonstrátorská
sekce 14 demonstrátorů, kteří se v průběhu roku sešli na deseti organizačních schůzích. Vedení zajišťoval Jan Píšala. Z členů demonstrátorské sekce se často rekrutují noví pracovníci Hvězdárny a planetária
Brno.
V roce 2014 se členové demonstrátorské sekce podíleli také na provádění návštěvníků v exploratoriu či
mimořádných pozorovacích akcích (výjimečné nebeské úkazy, speciální pořady pro veřejnost pod skutečnou denní i noční oblohou). Mirek Dočekal, Ondrej Kamenský, Jaroslav Velčovský a Radek Žemlička
se rovněž věnovali organizaci večerního provozu hvězdárny. Členové demonstrátorské sekce jsou uvedeni v následujícím přehledu (stav k 31. prosinci 2014):
Petr Čech
Zbyněk Češka
Mirek Dočekal
Vladimír Domček
Ondrej Kamenský
Ivo Křikava
Jan Máchal
Markéta Polášková
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Zdeněk Prudil
Adam Šugl
Pavel Váňa
Jaroslav Velčovský
Martin Vo
Radek Žemlička

EXTERNÍ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Odborní pracovníci Hvězdárny a planetária Brno se věnovali přednáškové činnosti také mimo domovskou
půdu. Protože však vystupovali pod hlavičkou naší organizace, uvádíme na tomto místě výčet jejich vystoupení (nikoli úplný):
17. dubna 2014
Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Úžasné možnosti fulldome

19. dubna 2014
Pavel Gabzdyl, Měsíc, Academia Film Olomouc

17. května 2014
Pavel Gabzdyl, Měsíční dvanáctka, Hvězdárna Valašské Meziříčí

26. července 2014
Pavel Gabzdyl, Prohlídka Měsíce, Hvězdárna Úpice

20. září 2014
Pavel Gabzdyl, Geologické zajímavosti Měsíce, Hvězdárna Valašské Meziříčí

21. září 2014
Pavel Gabzdyl, Popularizace vědy, Hvězdárna Valašské Meziříčí

15. prosince 2014
Jan Píšala, Konce světa z astronomického hlediska, Hvězdárna a planetárium Brno

GLOBE AT NIGHT 2014
Celosvětový projekt Globe at Night 2014 nabízel možnost zapojit se do jednoduchého pozorování, které
pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě. Snahou také je, aby se lidé občas sami podívali na
oblohu. Stačilo se v určitých konkrétních obdobích (ve 12 pozorovacích kampaních) mezi 20. lednem až
20. prosincem 2014 podívat na souhvězdí Oriona, Lva, Herkula, Labutě, Pegase či Persea a určit, jak
slabé hvězdy v těchto souhvězdích můžeme ještě pozorovat. Díky propagaci ze strany naší organizace,
která zajistila překlad nezbytných materiálů a jejich následné rozšíření, se o akci dozvěděla široká veřej-
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nost. V roce 2014 se v rámci projektu Globe at Night podařilo nashromáždit 18 506 odhadů z 97 zemí
světa (organizoval Jan Píšala).

KULTURNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Kulturní akademii třetího věku organizuje Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena
v Brně, Muzeum města Brna, Turistické a informační centrum města Brna, Dům umění města Brna,
Filharmonie Brno a Moravská galerie. Cílem je zprostředkovat nahlédnutí do zákulisí alespoň malé části
kulturního zázemí města Brna. Kulturní univerzita třetího věku byla určena pro všechny milovníky historie a brněnské kultury vůbec ve věku 55+ bez zvláštních nároků na vzdělání. Přednášky se konaly vždy
v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin
Jarního semestru od 10. února do 5. května 2014 se zúčastnilo 54 zájemců. Dne 29. září byl zahájen první
semestr ročníku 2014/2015, do kterého se zapojilo 53 seniorů. Zajišťoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan
Píšala, Mirek Dočekal a Josef Forman. Program Kulturní akademie třetího věku byl následující (vč. anotace pro návštěvníky):
semestr II. (jaro 2014)
10. února 2014, Hvězdárna a planetárium Brno, představení v sále digitária
17. února 2014, Hvězdárna a planetárium Brno, Vyznejte se v počasí
24. února 2014, Moravská galerie, Seznamte se…
3. března 2014, Turistické informační centrum, Příběh Staré radnice
10. března 2014, Muzeum města Brna, Zrození brněnského Výstaviště
17. března 2014, Muzeum města Brna, Pevnosti Brna – od dřevěné palisády k betonovému bunkru
24. března 2014, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, W. A. Mozart a české země
31. března 2014, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Zpátky ke kořenům aneb Unikátní nahrávky ze severní Austrálie v Malém divadle hudby
7. dubna 2014, Filharmonie Brno, Sto čtyřicet let Besedního domu v novodobé historii Brna
14. dubna 2014, Filharmonie Brno, Filharmonie Brno – mezi Prahou a Vídní
28. dubna 2014, Dům umění města Brna, Z historie Domu umění
5. května 2014, Dům umění města Brna, GREY GOLD české a slovenské umělkyně 65+

semestr I. (podzim 2014)
29. září 2014, Muzeum města Brna, Válečné konflikty a Brno (přednáška)
6. října 2014, Muzeum města Brna, Zrození brněnského Výstaviště (přednáška)
13. října 2014, Dům umění města Brna, O Domě umění a jeho historii (přednáška)
20. října 2014, Hvězdárna a planetárium Brno, prohlídka budovy a interaktivní expozice exploratoria
27. října 2014, Hvězdárna a planetárium Brno, Úsvit kosmického věku (projekce v digitáriu)
3. listopadu 2014, Filharmonie Brno, Filharmonie Brno
10. listopadu 2014, Dům umění města Brna, Důstojnost lidstva – k výročí 1. světové války
24. listopadu 2014, Filharmonie Brno, Besední dům (stavební vývoj a dnešní podoba)
1. prosince 2014, Moravská galerie v Brně, Fenomén barokního portrétu (Místodržitelský palác)
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8. prosince 2014, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník

MĚSTO JE NAŠE BRNO
Projekt Město je naše Brno si klade za cíl poděkovat všem skupinám profesionálů, kteří se podílejí na
chodu města Brna (např. hasičům, pracovníkům dopravního podniku, technických sítí či městským policistům). Současně je to způsob propagace nového digitária i Hvězdárny a planetária Brno jako takové.
Pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům v době, kdy není organizace využívána veřejností, nabízíme
uspořádání představení v digitáriu. V roce 2014 naši nabídku využily tyto organizace:
Městská policie Brno
Brněnské komunikace a.s.
Archiv města Brna
Filharmonie Brno
Městské divadlo Brno
Technické sítě města Brna
Dopravní podnik města Brna
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

NEBESKÉ VÁNOCE
Tradiční předvánoční setkání spojené s koncertem a předpremiérou nového představení digitária proběhlo 16. prosince 2014 (organizovala Jana Britzmannová a Jiří Dušek). Na koncertu Komorní dechové harmonie Brno zazněla skladba Hvězdy nad Brnem od Vlastimila Peška, jinak též ředitele brněnského Divadla Radost. Následoval přepis čtyř Legend Antonína Dvořáka, konkrétně jeho elegické Legendy č.1 dmoll, romanticky rozervané Legendy č. 2 G-dur, taneční Legendy č. 3, g-moll a konečně nejznámější
Legendy č.4 C-dur, vystavěné variační technikou. Na závěr zazněla premiéra vlastní transkripce tzv. Nedokončené symfonie č.8, h-moll, nejznámějšího díla rakouského skladatele s českými kořeny – Franze
Schuberta. Koncert řídil šéfdirigent tělesa – Robert Kružík, provázel vedoucí Komorní dechové harmonie
Brno Zdeněk Mikulášek.
Ve druhé části večera následovala předpremiéra pořadu Zpátky na Měsíc. Pozvání na setkání, určené
především pro bývalé pracovníky a nejvěrnější spolupracovníky Hvězdárny a planetária Brno, přijalo 120
návštěvníků.

MINI FULL DOME FESTIVAL SPOLEČNOSTI MIRAGE 3D
Holandská společnost Mirage 3D byla založena v roce 1999 Robinem Sipem a dnes patří mezi prestižní
tvůrce full dome obsahu digitálních planetárií. V roce 2007 vytvořila první představení v rozlišení 4k,
v roce 2008 první představení ve stereoskopické 3D variantě. Její pořady jsou v programové nabídce pěti
set sálů po celém světě.
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V našem digitáriu byly 14. dubna 2014 postupně ke zhlédnutí tyto pořady: Dinosaurus at Dusk, Natural
Selection, Dawn of the Space Age, Origins of Life a Supervolcanoes. Osobně se účastnil a diskutoval
Robin Sip, majitel a produkční společnosti Mirage 3D. Minifestival podpořila společnost Nowatron Elektronik, s.r.o. Celkem dorazilo 65 pozvaných návštěvníků/pracovníků českých a slovenských hvězdáren
i planetárií. Zajistil Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Pavel Karas a Tomáš Hladík.

ODBORNÁ KNIHOVNA
Odborná knihovna Hvězdárny a planetária Brno příležitostně slouží pracovníkům a spolupracovníkům
Hvězdárny a planetária Brno. Realitou je, že význam odborné knihovny exponenciálně klesá (nemalou
měrou k tomu přispívají kvalitní a lehce dostupné elektronické publikace) a díky průběžnému vyřazování
zastaralých a naprosto nepotřebných publikací spěje nezadržitelně k zániku. Odbornou knihovnu má na
starosti David Koval.

ODBORNÁ POZOROVÁNÍ
Hvězdárna a planetárium Brno podporuje odborné aktivity zaměřené na výzkum specifických kosmických těles, především pak proměnných hvězd. Ty mohou realizovat sami zaměstnanci, pokud jsou zaštítěny získáním grantu anebo jako součást vzdělávacích programů (vesměs Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity).
Hlavním přístrojem v odborné pozorovatelně zůstal v roce 2014 dalekohled zapůjčený z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity o průměru objektivu 35 cm, vybavený v roce 2013 CCD kamerou G2-4000 s fotometrickými filtry uvby Strömgrenova fotometrického
systému. Zajišťovali Marek Chrastina, Jan Janík, Jiří Liška, Zdeněk Řehoř, Marek Skarka a Miloslav
Zejda.
V odborné pozorovatelně Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2014 provedena řada fotometrických
měření proměnných hvězd (přibližně 20 pozorovacích nocí). Mezi hlavní měřené cíle patřily pulzující
hvězdy typu RR Lyrae (v rámci dlouhodobého projektu Czech RR Lyrae Star Observing Project), zákrytové dvojhvězdy a otevřené hvězdokupy. Některé výsledky se již staly součástí úspěšně obhájených závěrečných prací studentů ÚTFA MU – dizertační práce Marka Skarky, bakalářské práce Zdeňka Prudila a
Ondreje Kamenského a data budou dále použita (mimo jiné) i v dizertační práci Jiřího Lišky.
Podpora Hvězdárny byla zmíněna na 46. konferenci Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS v Litomyšli, ze které vyšel příspěvek ve sborníku. V roce 2014 došlo ke změnám v pozorovacím vybavení. Dalekohled byl doplněn o novou velkoformátovou CCD kameru G4-16000 (únor) a také o guidovací kameru
G1-0301 (listopad), obě zakoupeny v Moravských přístrojích.
Vyšlé publikace:
Skarka, M., 2014, Charakteristiky hvězd typu RR Lyrae, Dizertační práce,
http://astro.physics.muni.cz/download/documents/phd/disskarka.pdf
Kamenský, O., 2014, CCD fotometrie vybraných otevřených hvězdokup, Bakalářská práce,
http://astro.physics.muni.cz/download/documents/bc/bpkamensky.pdf
Prudil, Z., 2014, Analýza světelné křivky proměnné hvězdy typu RR Lyrae, Bakalářská práce,
http://astro.physics.muni.cz/download/documents/bc/bpprudil.pdf
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Skarka, M., Liška, J., Dřevěný, R., & Auer, R. F., 2015, Observing RR Lyrae type stars, in Proceedings of the 46th Conference on Variable Stars Research, Open European Journal of Variable stars, 169, 36,
http://var.astro.cz/oejv/oejv.php?oejv=169

Ústní prezentace:
Skarka, M., Pozorování hvězd typu RR Lyrae, 46. konference o výzkumu proměnných hvězd, Litomyšl, 13. 9. 2014

OZVĚNY BUDOUCNOSTI
U příležitosti 60. výročí oficiálního otevření Hvězdárny a planetária Brno dne 16. října 1954 vyšla výpravná
publikace o dějinách organizace – v tištěné i elektronické podobě. Druhá varianta je volně dostupná na
stránce http://historie.hvezdarna.cz. Na celkem 310 stránkách je zaznamenána naše pestrá historie,
doprovázená celou řadou unikátních reprodukcí, z nichž ty nejstarší pochází z roku 1946. Sestavil Jiří
Dušek.

PŘISTÁNÍ NA KOMETĚ
Středa 12. listopadu 2014 se zapsala do dějin dobývání vesmíru. Vše se zdařilo a člověkem vyrobený
přístroj poprvé přistál na povrchu komety – 67P / Churyumov-Gerasimenko. Unikátní událost jsme sledovali v zaplněném digitáriu (celkem dorazilo 175 návštěvníků). Zajištěn byl přímý přenos z řídícího centra Evropské kosmické agentury, celý manévr živě komentoval Tomáš Přibyl, náš přední odborník na
kosmonautiku. Kromě přímého přenosu z řídícího centra Evropské kosmické agentury jsme se také
spojili s jiným evropským science centrem a podělili se o zážitky. Každý návštěvník si navíc odnesl řadu
materiálů vydaných při této výjimečné události Evropskou kosmickou agenturou.

ROJ 2.0
V říjnu 2014 obohatila čelní fasádu Hvězdárny a planetária Brno druhá verze instalace Roj, kterou vytvořil
mediální umělec pracující se zvukem, světlem a digitálním kódem Jiří Suchánek. Po setmění, každou
minutu, jsou spouštěny v systému digitálně řízených led diod rytmické, tvarové, abstraktní sekvence
synchronizované s autorskou hudbou. Tématem jsou data, prostor, koncentrace. Audiovizuální instalace
pracuje nonstop, celoročně. Vždy v celou hodinu se spustí interaktivní mód, který změní prostor nádvoří
ve virtuální klaviaturu. Svým pohybem ve snímaném prostoru pak můžete spouštět a prozkoumávat
zvuky a světelné paterny v reálném čase zobrazované na světelné stěně.

SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
S plným vědomím významu vědeckého poznání a kritického způsobu myšlení pro dlouhodobě udržitelný
rozvoj lidské společnosti a kvality každodenního života uzavřela 10. listopadu 2014 Akademie věd České
republiky spolu s Hvězdárnou a planetáriem Brno a VIDA! science center memorandum o vzájemné spolupráci. Cílem spolupráce je zprostředkovat vzájemný kontakt mezi pracovníky Akademie věd České
republiky a edutainery Hvězdárny a planetária Brno a VIDA! science center. Dlouhodobě spolupracovat
při tvorbě vzdělávacích programů v oblasti popularizace vědy a výzkumu. Podporovat nejrůznější formy
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neformálních způsobů vzdělávání ve svých organizacích i mimo ně. A seznamovat veřejnost s českými
výzkumnými projekty a úspěchy českých vědců.

T-EXKURZE
Ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu vznikl pro nadané studenty speciální
program v rámci tzv. T-exkurze. Exkurze se zúčastnilo 12 studentů, kteří se pod vedením Šárky Dyčkové
a Mirka Dočekala seznamovali s odborným pozorováním noční oblohy.

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA ASTRONOMIE
V roce 2014 probíhala volná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Astronomická výuka je příkladem úzké a pro organizaci velmi užitečné spolupráce s univerzitními pracovišti.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACE
Hvězdárna a planetárium Brno další vzdělávání svých zaměstnanců aktivně podporuje. Tento vstřícný
krok považujeme za standardní zaměstnaneckou výhodu. V roce 2014 se naši zaměstnanci zúčastnili
těchto seminářů a školení (vyjma projektu Spolupráce pro budoucnost):
14. února 2014, Hana Šimšová, Změny v účetnictví a daních v roce 2014
21. února 2014, Hana Šimšová, Marie Ivanovová, Mzdový a personální systém PERM
září až listopad 2014, Hana Šimšová, e-seminář Rizika a zajišťovací mechanismy při uzavírání smluv
12. listopadu 2014, Hana Šimšová, Marie Ivanovová, PAP
12. prosince 2014, Hana Šimšová, Účetní závěrka 2014
po celý rok 2014, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Jan Píšala, Antonín Reňík, pravidelná výuka anglického jazyka

V roce 2014 probíhalo následující institucionální vzdělávání pracovníků Hvězdárny a planetária Brno:
Tomáš Hladík pokračoval ve studiu na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Mirek Dočekal pokračoval v magisterském studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Jaroslav Velčovský pokračoval v magisterském studijním programu teoretické fyziky a astrofyziky na Masarykově univerzitě v Brně.

WIKIKONFERENCE 2014
29. listopadu 2014 se na Hvězdárně a planetáriu Brno uskutečnila šestá Wikikonference, na které se
sešli tvůrci této internetové encyklopedie. Na programu byla témata české Wikipedie, svobodného sdílení
informací na internetu, popularizace vědy či spolupráce Wikipedie se vzdělávacími institucemi.
Pro veřejnost byla v malém planetáriu připravena prezentace o fungování Wikipedie a možnostech, jak
se lze do její tvorby zapojit. Stále málo známým faktem totiž je, že Wikipedie je nekomerční projekt a píší
ji dobrovolníci z celého světa. K lepší prezentaci Brna na Wikipedii se snažil přispět i paralelní odborný
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program, na který byli pozváni zástupci škol, muzeí a dalších kulturních institucí. Hlavní program Wikikonference byl následující:
Miroslav Malovec, O vzniku české Wikipedie
Michal Reiter (přednáší Jaroslav Zastoupil), Ohlédnutí za rokem 2014
Jiří Dušek, Popularizace vědy
Lucie Straková, Creative Commons 4.0
Martin Myšička, Wikizdroje / Ottův slovník naučný
Václav Zouzalík, Wikizprávy
Ondřej Novák a Jan Brandejs, WikiSofia
Irena Loskotová a Petr Vachůt, Encyklopedie dějin města Brna
Tomáš Mozga, Tým Wikipedie na Masarykově univerzitě
Vojtěch Dostál, WikiMěsto Přibyslav
Vojtěch Veselý, Senioři píší Wikipedii
Marek Blahuš, Stinné stránky Wikipedie
Marek Blahuš, Zábavný wikikvíz o ceny
Jan Loužek, Prezentace spolku Wikimedia Česká republika
Jan Groh, Vyhlášení výsledků soutěže Wiki miluje památky

Wikikonference v roce 2014 do Brna zavítala poprvé. Program jednání byl přenášen v přímém přenosu na
kanálu Youtube Hvězdárny a planetária Brno, oficiální prezentace jsou pak k dispozici na stránce
www.wikikonference.cz. Akci zajišťoval Jiří Dušek, Mirek Dočekal, Ondrej Kamenský a Tomáš Hladík,
celkem ji navštívilo 189 wikipedistů.
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM
Projekt Přírodovědné stelárium je obohacením vzdělávacích, kulturních i turistických aktivit Hvězdárny a
planetária Brno. Navazuje na projekty Přírodovědné exploratorium a Přírodovědné digitárium. Jedinečná
instalace nebude mít na území města Brna obdoby. Projekt má edukativní, estetický i umělecký obsah.
Poslouží při vzdělávacích programech pro základní a střední školy, animačních projektech určených veřejnosti, obyvatelům města Brna i přijíždějícím turistům. Bezesporu bude výrazným prvkem oživujícím
prostor Kraví hory a širší střed města Brna. Předpokládá se celoroční provoz financovaný ze vstupného,
plánovaná návštěvnost více než 20 000 osob ročně.
Základem projektu Přírodovědné stelárium je tzv. Sluneční věž/rozhledna postavená v blízkosti stávající
budovy s tematicky zaměřenou expozicí a pozorovací terasou. Architektonická studie Sluneční věže pochází z ateliéru Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. (Martin Komárek, Martin Rudiš, Alena Stehlíková), takže je
v souladu s architektonickým řešením nové budovy Hvězdárny a planetária Brno.
Projekt Přírodovědné stelárium lze rozdělit na dvě funkční části: Sluneční věž a Suterénní sál.

SLUNEČNÍ VĚŽ
Do šestipatrového prostoru Sluneční věže/rozhledny o předpokládané 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 odehrávající 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 reagovat například na aktuální počasí
(teplotu, atmosférický tlak, směr a sílu větru) nebo realizovaný program (nerušené pozorování apod.).
Vnitřní část dvouplášťové fasády Sluneční věže z prosklených a plných panelů vytvoří různě transparentní
grafické plochy. Hlavním architektonickým prvkem ale bude vnější plášť z pružné folie ETFE, která díky
částečné průhlednosti přiznává vnitřní ocelovou prostorovou konstrukci. Folie umožňuje díky svým
mnoha inspirativním vlastnostem vytvořit tvarově zajímavý a vzdušný výtvarný prvek. Vizuální vjem je
založen na prolínání prostorové ocelové konstrukce, expozice a foliového pláště. Předsazený lehký plášť
v celé ploše stíní vnitřní tepelně izolační plášť. Vzniklá mezera vytváří komínový efekt využívající přirozeného proudění vzduchu pro maximální izolační efekt zajišťující vnitřní klima pro celoroční provoz. Přirozené větrání v létě a princip rekuperace v zimním období je základem technologického vybavení pro dosažení minimální provozní energetické náročnosti objektu.

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. Nosným tématem bude expozice Za hranice Sluneční soustavy.
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S ohledem na předpoklad skalního podloží je suterén plánován jako prostor se železobetonovými stěnami a stropem. 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, bude využita jako podklad pro expozici kamenné zahrady.

EKONOMIKA PROVOZU
Vnitřní expozice ve Sluneční věži a suterénním prostoru bude přístupná přes budovu Hvězdárny a planetária Brno (příležitostně nezávislým vstupem). Ze vstupného budou hrazeny veškeré provozní náklady,
vč. údržby. Personální nároky budou zajištěny ze současného fondu zaměstnanců Hvězdárny a planetária
Brno. Veškeré informace budou uváděny nejen v českém jazyce, ale také angličtině a němčině.

BEZBARIÉROVOST
Celý projekt je navržen jako bezbariérový. Exteriérový osobní výtah přisazený k předsazenému plášti
Sluneční věže zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater a na vyhlídkovou terasu. Suterénní část expozice je z budovy Hvězdárny a planetária Brno přístupná pomocí výtahové plošiny.

POSTUP REALIZACE V ROCE 2014
Probíhala diskuze nad realizací, projekt byl zařazen do Regionální inovační strategie 4 Jihomoravského
kraje. Současně došlo k vydělení původně uvažované části tzv. inteligentních prolézaček do samostatného projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka.
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ KOGNITORIUM
Projekt Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka si klade za cíl podpořit zájem o přírodní vědy, inspirovat návštěvníky a infikovat je touhou po objevování a poznávání reálného světa. Nabídne jim možnost
inteligentně trávit volný čas a přispěje k rozvoji Hvězdárny a planetária Brno jako živého, sociálněkulturního centra, které se nemusí vždy brát úplně vážně, které však bude kultivovat a klást důraz na
špičkovou kvalitu. Projekt byl doporučen k realizaci v rámci výzvy IPRM II – Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města (reg. č. CZ.1.11/3.1.00/41.01695).

POPIS PROJEKTU
Cílem projektu je vytvořit vědeckou stezku – expozici v bezprostředním okolí Hvězdárny a planetária
Brno, kterou vytvoří nejméně 10 interaktivních exponátů zařazených do přírodovědných souvislostí.
Expozice bude nepřetržitě přístupná po celý kalendářní rok po celou dobu udržitelnosti. Funkční bude
jednak v „samoobslužném režimu“ pro individuální návštěvníky bez průvodce, současně však poslouží
k realizaci animačních programů pro základní, střední i vysoké školy vedených instruktorem. Prohlídku
bude možné absolvovat v navrženém pořadí exponátů anebo zcela nahodile.
Jednotlivé exponáty budou mechanické s intuitivním ovládáním s textovými návody a grafickými ikonami. Pro vážné zájemce budou k dispozici video návody identifikované QR kódy, které využijí především
vážní anebo talentovaní zájemci. Elektronická verze průvodce expozicí bude ke stažení zdarma, za úplatu
pak v tištěné podobě v pokladně Hvězdárny a planetária Brno.
Design expozice bude korespondovat s architektonickou podobou současné budovy Hvězdárny a planetária Brno, počítá s jejím dalším stavebním rozvojem a využije stávající dispozici pochůzných i travnatých
ploch. Exponáty vědecké stezky budou subtilní, ale dostatečně robustní, aby maximálně odolaly vandalům i povětrnostním vlivům. Strategickou výhodou je, že celá expozice může být v budoucnu dál doplňována a rozšiřována o navazující experimenty.

TEMATICKÉ KATEGORIE
Expozice je koncentrována na travnaté ploše kolem objektu bývalého vodojemu a je technicky rozdělena
do tří částí, které společně tvoří jeden celek. Část 1 zahrnuje dvě podesty s dominantním prvkem – exponát megarover, který upoutává pozornost návštěvníků a láká je navštívit celou expozici. Část 2 je umístěna na kopečku vodojemu a zahrnuje dva astronomické dalekohledy a spektroskop. Tato část bude v noci
osvětlena červenými LED svítidly a bude opatřena zábradlím. Část 3 je umístěna na druhé travnaté ploše
severně od vodojemu a zahrnuje 3 podesty s ostatními experimenty. Také exponáty lze rozdělit do tří
tematických kategorií, z nichž každá nabízí jinou metodu poznávání:

Pozoruj – na základě vlastních zkušeností poznávej svět
Podívej se na Polárku
Podívej se na nebe
Meteorologická stanice
Spektroskop
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Zkoumej – aktivně se zapoj
Akustická roura
Gravitace
Pixelová stěna

Bav se – pro potěchu oka i duše
Megarover
Krasohled
3D skener

REALIZAČNÍ SKUPINA
Realizací projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka se ve druhé polovině roku 2014 zabývali
pracovníci naší instituce, zástupci zřizovatele a externí poradci:
Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Jan Píšala – základní koncepce (Hvězdárna a planetárium Brno)
Radim Gold, Vladimír Petlach, Radek Řeřicha (odbor implementace evropských projektů magistrátu města Brna)
Martin Rudiš (Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.) – architektonický návrh
Svatoslav Černošek – inženýrská příprava
Jaroslav Plšek (BOZPO servis, s.r.o.) – bezpečnost práce

POSTUP REALIZACE V ROCE 2014
červenec 2014
První úvahy o zajištění financování projektu v rámci strukturálních fondů Evropské unie, prostřednictvím ROP NUTS II Jihovýchod.

srpen, září 2014
Vznik základní Studie proveditelnosti a Technické specifikace projektu.

16. října 2014
Podána žádost o financování projektu v odhadované výši 8 800 tisíc Kč v rámci výzvy IPRM II – Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města. Projekt byl doporučen k realizaci (získal 95 bodů
ze 100) – reg. č. CZ.1.11/3.1.00/41.01695.

9. prosince 2014
Souhlas rady města Brna s posouzením projektu, podáním žádosti a návrhem na pověření Hvězdárny a planetária Brno
investorskou činností.
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19. prosince 2014
Souhlas zastupitelstva města Brna s posouzením projektu, podáním žádosti a návrhem na pověření Hvězdárny a planetária Brno investorskou činností.

23. prosince 2014
Výběr administrátora zadávacího řízení na dodavatele projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka. Nejvýhodnější nabídku podala společnost MT Legal, s.r.o.

konec roku 2014
Příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projektu.

Předpokládáme, že na jaře 2015 proběhne výběrové řízení na dodavatele expozice a v létě 2015 pak následná instalace expozice. Projekt Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka bude největší investicí
Hvězdárny a planetária Brno v roce 2015.
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ DIGITÁRIUM 2.0
Audiovizuální systém digitária bude v roce 2015 v provozu již více než dva roky, na jeho elektronické
části se tudíž přestane vztahovat standardní záruční doba garantovaná generálním dodavatelem. Stejně
tak musíme počítat s jeho dalším technickým rozvojem. Z těchto důvodů jsme již v průběhu roku 2014
vytipovali některé priority dalšího technického rozvoje tohoto unikátního zařízení.
Na jaře 2014 proběhla příprava a v červenci 2014 i realizace náhrady zvedacího zařízení pod optomechanickým projektorem Chronos II. Namísto více než dvě desetiletí starého hydraulického systému, který
vykazoval značné opotřebení, bylo instalováno elektricky poháněné zdvihadlo. Nejen, že se snížilo hlukové zatížení sálu, ale výrazně se zlepšil výhled v sále digitária směrem k čelní, tedy nejvíc exponované
části projekční plochy.
V průběhu roku jsme také začali s diplomatickým vyjednáváním strategicky klíčové servisní smlouvy
systému digitária, zajišťovanou generálním dodavatelem po ukončení dvouleté záruční doby – tj. konsorciem společností Nowatron, s.r.o. a RSA Cosmos. Zároveň byly podniknuty kroky k získání záložního
datového projektoru hlavní projekční části digitária, který bude v budoucnu sloužit jako zdroj náhradních
dílů.
Současně jsme se společností RSA Cosmos dohodli dvě kompletní generální prohlídky celého systému
digitária techniky generálního dodavatele (první v lednu 2015, druhá těsně po ukončení záruční doby).

REALIZAČNÍ SKUPINA
Realizační skupinu projektu Přírodovědné digitárium 2.0 tvoří Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík,
Pavel Karas a Jan Píšala.

POSTUP REALIZACE V ROCE 2014
červenec 2014
Instalace nového zdvihadla projektoru Chronos II, díky kterému se zlepšil výhled na projekční plochu.

září 2014
Diskuze nad architekturou grafického systému produkčního studia, vč. využívání cloudových služeb (zejména pro náročnější grafické výpočty).

říjen 2014
Dokončení realizace 3D projekce v sále digitária v režimu tzv. flat screen s aktivními brýlemi.

prosinec 2014
Zahájení instalace nových světelných efektů v sále digitária (např. lasery a kouřové efekty).

V roce 2015 budeme pokračovat v dalším vývoji, především v instalaci profesionální video režie, která by
zajišťovala plynulé přechody mezi různými analogovými a digitálními obrazovými vstupy. Zařízení bude
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připojeno k přednáškovému projektoru a zajistí profesionální řízení obrazu a jeho stabilitu. Jeho využití
bude hlavně při odborných přednáškách a živém vystoupení. Dále jsme začali chystat projekční a efektové lasery, jejichž zprovoznění ale zatím naráží na technické problémy a některé hygienické normy.
V roce 2015 hodláme v součinnosti se zřizovatelem také otevřít otázku náhrady projektorů po skončení
jejich životnosti kolem roku 2019. Je totiž zřejmé, že se bude jednat o přístrojovou investici ve výši 10 až
20 milionů Kč (dle zvoleného řešení). Tempo rozvoje možností audiovizuálních technologií je závratné a
není jej možné spolehlivě extrapolovat do tak „vzdálené“ budoucnosti. Je však zcela jisté, že se dočkáme
vyššího rozlišení, lepšího kontrastu i barevného podání. Náklady na pořízení takových projektorů, které
jsou sestavovány na zakázku, však zůstávají více méně konstantní.

zpráva o činnosti hvězdárny a planetária brno za rok 2014 | 71

PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ EXPLORATORIUM 2.0
V roce 2011 vznikl multifunkční sál exploratoria, který je dle původního projektu prostorem pro střednědobé instalace obměňující se v horizontu dvou let. V listopadu 2011 zde byla otevřena výstava Příběh
Sluneční soustavy s řadou velkoplošných tisků, audiovizuálních prvků a interaktivních exponátů. Příběh
Sluneční soustavy zhlédlo od listopadu 2011 do prosince 2014 celkem 48 890 návštěvníků. I přes nákladnou údržbu je přitom zřejmé, že již zastarala (např. zájem školních výprav klesl na 50 procent). V roce
2015 nebo 2016 ji tudíž musíme nahradit novou expozicí.

REALIZAČNÍ SKUPINA
Realizační skupinu projektu Přírodovědné exploratorium 2.0 tvoří Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a Jan Píšala.
Architektonické řešení je průběžně diskutováno s Martinem Rudišem (Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.).

POSTUP REALIZACE V ROCE 2014
V polovině roku 2014 byla zahájena diskuze na tematickým zaměřením expozice. Postupně vytipovány tři
varianty: TMA – role tmy v přírodě, Záření, Člověk ve vesmíru. Detailnější návrh interaktivní výstavy a
zajištění financování je jednou z priorit roku 2015.
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MEDIALIZACE, PUBLIC RELATIONS, MARKETING
Statutární město Brno se v podobě Hvězdárny a planetária Brno může pochlubit hmatatelným příspěvkem k neformálnímu vzdělávání všech skupin obyvatel, který oceňují jak návštěvníci, tak odborná veřejnost. Úspěch „příběhu“ Hvězdárny a planetária Brno je ale podmíněn špičkovým programem, kompetentními pracovníky a dobrým marketingem. Proto jsou aktivity související s propagací přímo podřízeny
řediteli organizace, ve spolupráci s dramaturgickou radou. Projekty a počty uživatelů uvedené v této
kapitole jsou přitom pouhým výčtem, ve statistických přehledech jinak nefigurují.
Jednu z klíčových rolí hraje Internet, ostatně prvním připojením na počítačovou síť disponujeme od roku
1993. Pomocí základní adresy http://www.hvezdarna.cz můžeme efektivně propagovat nabízený program, přímo prodávat vstupenky a zajišťovat běžný informační servis. V roce 2014 jsme navíc zprovoznili
druhou, doplňující stránku http://www.zeremevesmir.cz, kterou tvoří námi generovaný on-line obsah.
Jedná se o záznamy přednášek, videoreportáže, ale také výstupy z meteorologické stanice, celooblohové
a HD kamery, kamer monitorujících rychlé, světelné jevy na nočním nebi a na sklonku roku i měření
obsahu oxidu uhličitého v atmosféře.
Pokračovali jsme také ve vydávání čtvrtletního zpravodaje (na jaře a na podzim 2014 v nákladu 10 000
kusů distribuovaných na řadu míst města Brna), osazování city-light vitrín a billboardů, vydávání tiskových materiálů i přímého oslovení základních a středních škol v Jihomoravském kraji, vč. přilehlých
okresů.
Nově jsme uzavřeli mediální spolupráci s Rádiem Petrov (nahradilo skomírající spolupráci s Rádiem Kiss
Hády), rozšířili aktivity s HC Kometa Brno a Technickými sítěmi města Brna. Došlo k prvním jednáním
s majiteli provozoven rychlého občerstvení McDonald’s ve městě Brně, které se mohou stát našimi partnery v roce 2015.
Rozvíjíme také merchandising související buď s organizací obecně anebo lépe s konkrétními představeními – zvyšuje to dobrý pocit z Hvězdárny a planetária Brno a představuje nezanedbatelný zdroj příjmů.
Na podzim 2014 vznikla kolekce vlastních, reklamních produktů – hrníček, kravata, taška a tričko.

ASOCIACE HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ
Občanské sdružení Asociace hvězdáren a planetárií dává dohromady všechny významné hvězdárny a
planetária v České republice. Hvězdárna a planetárium Brno je jejím členem od založení v roce 1991.

BRNĚNSKÁ KAMENNÁ ZAHRADA
Kamenná zahrada je variací tzv. geoparku sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin z nejbližšího
regionu zařazených do časových, geologických, přírodovědných i astronomických souvislostí města Brna
od doby před 700 miliony roky do současnosti. Kamenná zahrada bude volně přístupná, ale současně
poslouží k animačním programům pro základní, střední i vysoké školy. Bloky hornin budou rozmístěné
na ploše přibližně několika set metrů čtverečních, doplněných informačními panely a leštěnými výbrusy.
Vzorky doplní hmatové značky pro slabozraké a nevidomé. V roce 2014 jsme diskutovali základní představy o podobě instituce, v roce 2015 budeme usilovat o finanční zajištění tohoto projektu, především pak
ve spolupráci s Městskou částí Brno-střed.
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BRNĚNSKÝ DENÍK – ROVNOST
Brněnský deník Rovnost je mediálním partnerem Hvězdárny a planetária Brno, který nám dává nadstandardní prostor k propagaci. Kromě každodenního programu a řady informativních článků jsme v únoru a
říjnu 2014 vydali dvě mimořádné, šestnáctistránkové přílohy Deníku vycházejícího v celém Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Celkem 20 000 výtisků bylo věnováno novému digitáriu a jeho aktuálnímu
programu. Zajistili Jiří Dušek a Jan Píšala.

BUĎTE HVĚZDOU NAŠEHO VESMÍRU
Pod tímto názvem se skrývá program partnerství s Hvězdárnou a planetáriem Brno pro individuální i
korporátní zájemce. Smyslem je nabídnout možnost podpořit – finančně, ale také na základě barterové
smlouvy – naše aktivity. Možná jsou následující partnerství:
Individuální partnerství / výše ročního příspěvku: 5 000 Kč a více

korporátní partnerství
Hvězdný partner / výše roční podpory: 50 000 Kč
Galaktický partner / výše roční podpory: 150 000 Kč
Vesmírný partner / výše roční podpory: 300 000 Kč a více
Partner představení / výše jednorázové podpory: 100 000 Kč

I když se jedná spíše o projekt podporující značku Hvězdárny a planetária Brno, nikoli klíčový zdroj našich
příjmů, zaznamenali jsme v roce 2014 několik úspěchů. Individuálními partnery zůstali Milan Špinar
(ŠPINAR – software, s.r.o.) a Miloš Škrdlík (maloobchodní síť Brněnka, s.r.o.).
Společnost FEI Czech Republic s.r.o. přímo (placenou reklamou) i nepřímo (zakoupením vstupenek pro
své zaměstnance) podpořila uvedení představení NanoKam o elektronové mikroskopii. Podařilo se tak
pokrýt více než polovinu nákladů za licenci na projekci tohoto představení.
Společnost SPP, s.r.o. na sklonku roku uzavřela s Hvězdárnou a planetáriem Brno dvouletou smlouvu
o vzájemné reklamně. Společnost RWE a.s. se s námi spojila při pořádání Festivalu vědy s RWE v září
2014. Technické sítě města Brna, a.s. nám vyšly vstříc při instalaci naváděcích prvků (naznačujících směr
cesty na Hvězdárnu a planetárium Brno) na pouličním osvětlení ve městě Brně. Na domácích utkáních
HC Komety Brno se pak objevila reklama na mantinelu v hale Rondo a na média kostce během utkání.
Několik dalších společností s námi pokračovalo v barterové spolupráci (např. Dopravní podnik města
Brna, CESNET, Sanoma Media, Extra Publishing, SNIP and Co.).

CENTRAL EUROPEAN FULLDOME FESTIVAL BRNO 2015
Hvězdárna a planetárium Brno připravuje první ročník festivalu pořadů pro digitální planetária s tzv. fulldome projekcí. Proběhne v polovině dubna 2015 a již nyní je jisté, že se zde budou prezentovat ti nejlepší
producenti z celého světa. Hlavním cílem Středoevropského fulldome festivalu Brno 2015 je propojit
světové producenty s novými uživateli digitálních planetárií. Hned na druhém místě je přivést do Brna to
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nejlepší ze světové produkce a mít možnost si vybrat to nejlepší právě pro brněnské digitárium. Neméně
důležité je, že se tak celosvětová komunita planetárií seznámí s českými planetárii i science centry.
V průběhu roku se nám podařilo získat příslib účasti od většiny významných světových producentů –
například Spitz, Evans & Shuterland, RSA Cosmos, GOTO, American Museum of Natural History, Fulldome Pro. Některé z týmů již zaslali své pořady pro „předfestivalovou přípravu“. Už teď je dokonce jisté, že
půjde o jeden z nejvýznamnějších festivalů tohoto druhu na evropském kontinentu. Pro Hvězdárnu a
planetárium Brno pak půjde o nejvýznamnější mezinárodní akci za poslední dvě desetiletí. Na festival
bude během dvou dní uvedeny tři desítky filmů. Všechny v původním změní v angličtině. Zastoupeny jsou
všechny kontinenty – s výjimkou Antarktidy, kde ovšem není žádné planetárium ani produkční studio.
Jedno z představení však bude věnováno právě neutrinovému experimentu, který se realizuje na jižním
pólu.
Na závěrečném ceremoniálu Středoevropského fulldome festivalu Brno 2015 budou uděleny hned tři
ceny – mezinárodní poroty, diváků a ředitele Hvězdárny a planetária Brno. Předsedou poroty bude Pamela Gay, astronomka, spisovatelka a podcasterka zaměřující se na používání nových médií s cílem zapojit
veřejnost do světa vědy a techniky. Skrze portál CosmoQuest.org interaguje s lidmi, kteří se vědě učí a
aktivně se v ní angažují. Nejvíce je známá jako jedna z moderátorů podcastu Astronomy Cast. Hlavním
organizátorem je Jiří Dušek, garantem technické kvality Tomáš Hladík, autorem www stránek
http://www.starrylab.org/festival je Pavel Karas.

ČESKÁ ASOCIACE SCIENCE CENTER
Česká asociace science center vznikla v polovině roku 2013. Jejím cílem je vytvářet pozitivní image
science center, neformálního vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti. Členy asociace, založené
jako zájmové sdružení právnických osob, jsou Techmania Science Center, iQpark science center Liberec,
VIDA! science centrum, Hvězdárna a planetárium Brno, Planetárium Ostrava, Hvězdárna a planetárium
Hradec Králové, Svět techniky v Ostravě a Pevnost poznání Olomouc.
Všichni členové jsou příjemci dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jenž v současné
době podporuje neformální vzdělávání financemi v řádu jednotek miliard korun českých. Správní radu
asociace zastupuje Vlastimil Volák (předseda, Techmania science center Plzeň), Jiří Dušek (místopředseda správní rady, Hvězdárna a planetárium Brno) a Pavel Coufal (iQpark science center Liberec). Hvězdárna a planetárium Brno také zajistila vznik a nyní zajišťuje provoz stránek http://www.sciencecenter.cz a
zorganizovala také jedno setkání ve dnech 10. a 11. září 2014 s následujícím programem:
středa 10. září 2014 / Hvězdárna a planetárium Brno
ranní ptáčata: průběžná prohlídka budovy – káva, čaj, koblihy
13.00 tradiční moravské přivítání
13.30 jednání v sekcích
ředitelé – diskuze o budoucnosti (představy a realita)
producenti audiovizuálních pořadů – výměna zkušeností
expozice – reálné i virtuální
15.00 pauza – káva, čaj, chlebíčky
15.30 jednání v sekcích
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science centrum v. město v. stát (vystoupí Marie Zezůlková/magistrát města Brna, Petr Chládek
/Jihomoravské inovační centrum)
projekce v digitáriu (pustíme, co máme i nemáme)
19.30 aktivní networking

čtvrtek 11. září 2014 / Vida! science centrum
10.00 vida Vida! – prohlídka chystaného science centra
12.00 konec setkání

Kromě výše uvedeného, Hvězdárnou a planetáriem Brno organizovaného setkání, se uskutečnily ještě
tyto akce:
22. a 23. dubna 2014
Techmania Sciece Center Plzeň, zúčastnili se Jiří Dušek, Šárka Dyčková, Josef Forman

28. března 2014
iQlandia science center Liberec, otevření centra, zúčastnil se Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Antonín Reňák

30. června 2014
Techmania Sciece Center Plzeň, valná hromada, zúčastnil se Jiří Dušek

26. září 2014
Svět vědy a techniky Ostrava, otevření science centra, zúčastnil se Jiří Dušek

Dále se v průběhu roku 2014 uskutečnilo několik operativních setkání správní rady České asociace
science center, na kterých se řešilo Veřejné slyšení na půdě Senátu Parlamentu České republiky na téma
„Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR“. Cílem této akce je uvést ve všeobecnou známost myšlenku neformálních způsobů vzdělávání mezi nejvyššími politickými reprezentanty České republiky a zástupci státní správy. A také podpořit vícezdrojové financování takových center. Akce se uskuteční
17. března 2015 v jednacím sále Valdštejnského paláce.

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST
Česká astronomická společnost je občanské sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii,
amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Dbá o rozvoj astronomie v českých
zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. Hvězdárna a planetárium Brno
je kolektivním členem České astronomické společnosti.

ČTVRTLETNÍK HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
V roce 2014 jsme vydali 4 řádná čísla a 2 mimořádná čísla čtvrtletníku, který si klade za cíl informovat
o zajímavém dění – v menší míře minulém, ale především budoucím – na Hvězdárně a planetáriu Brno.
Snažíme se tímto způsobem komunikovat s veřejností, partnery organizace i zřizovatelem. Součástí je
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rozhovor na aktuální téma, přehled nejzajímavějších akcí, informace o novinkách, premiérách a projektech, které by neměly nikomu uniknout. Řádná vydání vycházela v nákladu kolem 3 tisíc kusů, dvě mimořádné vydání v nákladu 10 000 kusů. Řádná vydání jsme rozdávali především v prostorách Hvězdárny a
planetária Brno, event. zasílali našim partnerům. Mimořádná vydání se volně rozdávala po celém městě
Brně v distribuční síti společnosti MediaHill, s.r.o.

ECSITE
ECSITE – Evropská asociace science center a muzeí – je celoevropskou sítí, která sdružuje profesionály
science communication z více než čtyř set institucí v padesáti zemích i mimo Evropskou unii. Jejím cílem
je vzájemná podpora a sdílení aktivit science center, stejně jako pěstování osobního vztahu veřejnosti
k přírodovědným a technickým oborům. Výroční konference ECSITE představují největší platformu pro
výměnu myšlenek o science communication organizovanou na evropském kontinentu. Právě takové
konference organizované 22. až 24. května v holandském Haagu se zúčastnili dva naši zástupci – Jiří
Dušek a Pavel Karas.

FACEBOOK
Na sociální síti Facebook na adrese http://www.facebook.com/hvezdarna.brno působíme od roku 2009.
Zatímco 1. ledna 2014 jsme měli 14 701 registrovaných uživatelů, 31. prosince 2013 již 28 289. Síť Facebook představuje ideální kanál pro interaktivní komunikaci s potenciálními návštěvníky. Vystavujeme zde
fotografie z našich akcí, upoutávky na pořady, doplňujeme jej zajímavými astronomickými informacemi.
O náplň sítě Facebook se staral Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Josef Forman, Pavel Karas a Antonín Reňák.

GO_SCIENCE@BRNO
Na území města Brna a Jihomoravského kraje se realizuje řada menší i větších výzkumných projektů,
které podporují – distančně i přímo v místě realizace – množství českých i zahraničních specialistů. Mnozí
z nich patří mezi špičkové odborníky i popularizátory vědy, s jejichž pomocí lze popularizovat vědecké
projekty, synergicky propojovat odborné i popularizační projekty, univerzitní, akademické prostřední,
stejně jako veřejný sektor. Cílem projektu je maximálně zužitkovat návštěvy českých i zahraničních odborníků přijíždějících do Brna a Jihomoravského kraje, podporovat medializaci vědy, propagaci již stávajících vědeckých projektů, jejich výsledků i úspěchů. Projekt GO_Science@BRNO byl zařazen do Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020.

HTTP://WWW.HVEZDARNA.CZ
Hlavním úkolem oficiálních Internetových stránek Hvězdárny a planetária Brno na adrese
http://www.hvezdarna.cz je poskytovat informace o aktuálním programu, možnostech rezervace anebo
zakoupení e-vstupenky, event. základní přehled o Hvězdárně a planetáriu Brno. Vše v maximálně jednoduché a přehledné podobě. Podobu www stránek v roce 2014 průběžně optimalizoval Pavel Karas.
V průměru jsme na www stránkách registrovali 826 návštěv denně (nejvíce 10. srpna 2014: 1 576 návštěv, 1 457 unikátních návštěv).
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HTTP://WWW.STARRYLAB.ORG
Z marketingových důvodů – pro snadnější komunikaci se zahraničím – vznikla specializovaná stránka
(autor Pavel Karas) http://www.starrylab.org, na které prezentujeme anglickou verzi představení Neuvěřitelný vesmír a Central European Fulldome Festival Brno 2015. Značka „Starrylab“ je označením neformální skupiny našeho kreativního týmu.

HTTP://WWW.ZEREMEVESMIR.CZ
Hvězdárna a planetárium Brno u příležitosti apríla, ačkoli se o žert nejednalo, spustila on-line portál
http://www.zeremevesmir.cz. Stránky plné videoreportáží, záběrů z elektronické rozhledy, informací
z meteorologické stanice… a vůbec nepřetržitého proudu informací z Kraví hory i přilehlého zbytku
vesmíru hned na úvod zprostředkovaly přímý přenos a následně i záznam jedné z nejpopulárnějších astronomických přednášek moderní astronomie –Žně objevů 2013 v podání Jiřího Grygara.
Na www stránkách http://www.zeremevesmir.cz jsou k dispozici aktuální meteorologická data i snímky
z elektronické rozhledny (celooblohová kamera a klasická kamera s HD rozlišením), která zaznamenává
dění na celé brněnské obloze, pátrá po výjimečných světelných jevech míří nad východní obzor. Navíc
jsou k dispozici záznamy přednášek a tu a tam i přímé přenosy výjimečných akcí. Autoři nezapomněli ani
na videopozvánky a přehlednou online mapu hvězdné oblohy. Později přibyla i stanice měření koncentrace a toků CO2, provozovaná ve spolupráci s CzechGlobe – Centrem výzkumu globální změny Akademie
věd ČR. Toto měření nám podává informaci o výměně tohoto plynu mezi městem a zemskou atmosférou.
Kamery elektronické rozhledny přitom 9. prosince 2014 v 17 hodin a 17 minut zachytily přelet velmi
jasného meteoru, tzv. bolidu. Během 8 sekund dlouhé expozice se meteor na snímku zobrazil jako světlá čára. Původní těleso mělo hmotnost nejméně několik desítek kilogramů. Přilétlo z oblasti mezi Marsem a Jupiterem a nejspíš patřilo k proudu částic označovaných jako delta Arietidy. Jeho zánik pozorovaly stovky, možná tisíce náhodných svědků. Řada tzv. meteoritů pak dopadla do okolí Nové Vsi u Nového Města na Moravě.
V průměru jsme na www stránkách http://www.zeremevesmir.cz registrovali 262 návštěv denně (nejvíce
12. listopadu 2014: 2 842 návštěv, 2 147 unikátních návštěv). Autorem zdařilého portálu jsou Antonín
Reňák a Pavel Karas.

HVĚZDÁRENSKÁ ŠALINA
Od poloviny roku 2012 jezdí v brněnských ulicích tramvaj v „barvách“ Hvězdárny a planetária Brno (autorem potisku je Pavel Gabzdyl). Jedná se o vůz číslo 1041 (K2) vyrobený v roce 1974, který je převážně
nasazován na lince č. 4 směřující na konečnou zastávku náměstí Míru/Masarykova čtvrť. V roce 2014
jsme prodloužili smlouvu o propagaci s Dopravním podnikem města Brna na další 1 rok, navíc jsme
připravili novou verzi interiérových plakátů reagujících na otevření digitária (autorem je Antonín Reňák).

INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
S individuálními návštěvníky komunikujeme prostřednictvím www stránek http://www.hvezdarna.cz,
sociální sítě Facebook, měsíčního programového letáku a čtvrtletníku. Pro potřeby hromadných sdělova-
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cích prostředků jsme vydávali speciální tiskové zprávy, také jsme využili 55 city-light vitrín a 10 billboardů na území města Brna nabídnutých marketingovou radou města Brna. Na některé premiéry a unikátní
akce jsme rozesílali zvláštní pozvánky.
Náš program pravidelně a zdarma otiskoval celostátní Brněnský deník – Rovnost, spolupracovali jsme
s periodiky Brno Business, Brněnský Metropolitan, Tajemství vesmíru a National Geographic Česko.
Program za úplatu zveřejňovalo periodikum Kult.cz. Samozřejmostí byla bezprostřední spolupráce
s rádiem Kiss Hády Brno, Českou televizí, Českým rozhlasem, kabelovou televizí Brněnská televize
(např. pořad Vlna z Brna). Průběžně zajišťovali všichni pracovníci dramaturgické rady Hvězdárny a planetária Brno.
S individuálními návštěvníky souvisí provoz profesionálního rezervačního systému Colosseum, vč. možnosti platby kreditní kartou. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna lze vstupenky
na naše akce zakoupit nejen přímo v pokladně Hvězdárny a planetária Brno, ale také v Labyrintu pod
Zelným trhem, v Mincmistrovském sklepě a na Radnické ulici. Na sklonku roku 2014 jsme navíc přistoupili k upgrade rezervačního systému, který je nyní pro naše návštěvníky uživatelsky příjemnější.

INTERNATIONAL PLANETARIUM SOCIETY
International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdružuje planetária z celého světa.
Hvězdárna a planetárium Brno je jejím kolektivním členem. Ve dnech 23. až 27. června 2014 se uskutečnila již 22. výroční konference této společnosti, tentokráte v hlavním čínském městě Pekingu. Jedná se
o natolik prestižní záležitost, že jsme na tuto akci vyslali hned dva pracovníky – Pavla Gabzdyla a Jana
Píšalu. Kromě studia nejnovějších trendů v projekčních technologiích měli za úkol propagovat i připravovaný Středoevropský fulldome festival Brno 2015.

INTERNETOVÝ KURZ ZÁKLADŮ ASTRONOMIE
Hvězdárna a planetárium Brno od roku 2010 realizuje internetový kurz základů astronomie (dostupný na
adrese http://astrokurz.hvezdarna.cz, autory jsou Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a Jan Píšala), jehož vznik byl
podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomoravského kraje. Do
kurzu se dosud registrovalo 4 248 zájemců (z toho 708 v roce 2014), bylo vyhodnoceno – převážně automaticky – 70 339 odpovědí (z toho 16 917 v roce 2014), kurz kompletně absolvovalo 82 účastníků
(z toho 11 v roce 2014). Účastníci navíc obdrželi 7 e-mailových upozornění na zajímavé nebeské úkazy.
Jedná se o nejrozsáhlejší a nejaktivnější astronomický e-learningový projekt tohoto druhu v České republice. V roce 2011 obdržel cenu SCIAP Akademie věd České republiky. O provoz se staral Mirek Dočekal a Šárka Dyčková.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY
Moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno jsou ideální pro menší a středně velké kulturní
aktivity, diskusní setkání, stejně jako akce kongresové či incentivní turistiky. Program může zpestřit
některé z představení pod umělou oblohou velkého planetária/digitária, návštěva exploratoria nebo za
jasného počasí pozorování oblohy. Navíc se pro Hvězdárnu a planetárium Brno jedná o významný zdroj
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příjmů. V roce 2014 jsme realizovali tyto akce (vesměs zajišťovali Tomáš Hladík, David Koval a Zuzana
Kuljovská):
10. ledna 2014, Asociace znalců a odhadců AZO ČR
11. února 2014, Československá obchodní banka, a. s.
4. března 2014, British Embassy Prague
6. března 2014, ALTA
2. dubna 2014, POCLAIN HYDRAULIC, s r.o.
14. dubna 2014, Nowatron Eletronik, spol. s r.o.
22. dubna 2014, CEITEC
24. dubna 2014, UNNI Trading, s r.o.
13. května 2014, JIC
22. května 2014, SKANSKA a. s.
27. května 2014, ProfiComms s r.o.
2. června 2014, ARTISHOCK s r.o.
3. června 2014, Honeywell Life Safety Austria GmbH
4. června 2014, Stratex communication s r.o.
5. června 2014, FILENO
12. června 2014, CCB s r.o.
9. září 2014, MARCO reklamní agentura, spol. s r.o.
23. září 2014, Komerční banka, a. s.
30. září 2014, Komerční banka, a. s.
13. října 2014, BAJIR s.r.o.
25. října 2014, Českomoravská kynologická unie
30. října 2014, 3S.cz, s r. o.
5. listopadu 2014, Schneider Electric
9. prosince 2014, CEITEC
11. prosince 2014, Entity production s r.o.

Zájem byl také o pořádání svatebních obřadů – v roce 2014 se uskutečnilo hned pět takových akcí.

KRÁVOVINY
Na podzim 2014 vyšlo v nákladu 2500 kusů první číslo dětského zpravodaje Krávoviny (sestavuje David
Koval), který je drobným dárkem pro naše dětské návštěvníky. V prosinci 2014 pak bylo vydáno i druhé,
zimní číslo. Jedná se o kombinaci základních astronomických pouček, her a drobných postřehů o přírodě.

zpráva o činnosti hvězdárny a planetária brno za rok 2014 | 81

MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Rezervaci vzdělávacího pořadu v kteroukoli denní nebo noční dobu umožňuje na míru připravený, internetový rezervační systém, který je součástí stránek http://www.hvezdarna.cz (připravil Pavel Karas).
Zvolené řešení navíc umožňuje se zadanými informacemi dále pracovat – jedním z výstupů byl průběžně
aktualizovaný přehled uváděných představení, s možností vypsat si jejich stručnou anotaci. Všichni zaměstnanci také dostávali e-mailem každodenní přehled představení a všech objednávek apod., kompletní
databáze byla navíc nezávisle zálohována hned na několika místech. Součástí systému je i zpětná vazba –
pedagogové jsou vyzýváni, aby nám zaslali názor na návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Současně si
mohou pohodlně objednat elektronický zpravodaj nebo se registrovat na Facebooku.
Již třetí rok přitom průběžně doplňujeme seznam konkrétních pedagogů (celkem 1 343 k 31. prosinci
2014), které jsme přímo oslovili s naší nabídkou pořadů. Totéž jsme adresovali na všechny základní a
střední školy v Jihomoravském kraji (celkem 1 275 k 31. prosinci 2013). Organizovala Jana Britzmannová.

MĚSÍČNÍ PROGRAMOVÝ LETÁK
Po celý rok 2014 jsme vydávali a zdarma distribuovali programový leták s měsíčním přehledem pořadů
pro veřejnost. Náklad se pohyboval dle ročního období od 1 do 3 tisíc výtisků. Ty byly zdarma rozdávány
především v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Sestavovala Zuzana Kuljovská.

MERCHANDISING
Na konci roku 2014 jsme nabízeli téměř dvě stovky zboží (obyčejné pohlednice, 3D pohlednice, knihy,
plakáty, turistické známky, sluneční hodiny, mapy, brýle difrakční a na pozorování Slunce, otočné mapky,
vystřihovánky, ročenky, kalendáře, balonky apod.). Velký prodejní úspěch měly především 3D pohlednice,
vzorky minerálů a nově i trička. Naši zaměstnanci navíc kupujícím poskytovali kvalifikované informace –
tím se návštěva Hvězdárny a planetária Brno lišila od nákupu v obyčejném obchodě. Vlastními silami
jsme v roce 2014 vydali následující předměty:
placky NanoKam
pohledy NanoKam
publikace NanoKam
otočná mapa hvězdné oblohy
difrakční brýle
sluneční brýle
pohled Hvězdárna den/noc
katalog školních pořadů – dvě verze
kniha Umění světla
kniha Ozvěny budoucnosti (vč. elektronické verze)

Kreativní tým Hvězdárny a planetária Brno navrhl jedinečnou kolekci dárkových předmětů „Power of ten“
(kravata, taška, tričko, hrnek). Kravata je povinnou výbavou při maturitě a nebo státnici z fyziky. Taška
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zase prozradí, jak by vás tížil nákup na jiných vesmírných tělesech. Kdyby Aristoteles navštívil Kraví horu,
musel by přehodnotit svůj heliocentrický systém. V našem vesmíru se totiž všechno točí kolem digitária!
Díky tričku už nemusíte přemýšlet, jak daleko to máte k Alfě Centauri. Hrníček v dárkovém balení odměří
nejen šálek kávy, ale i bakterii, lidské vajíčko či zrnko popela.

PLANETÁRNÍ STEZKA
Cílem projektu je vytvořit instalaci v parku Kraví hory představující rozlehlost Sluneční soustavy. Planetární stezka bude modelem v měřítku 1:10 miliardám. Na každé zastávce návštěvník najde informační
tabuli, na níž budou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. V roce 2014 jsme diskutovali
základní představy, v roce 2015 budeme usilovat o finanční zajištění tohoto projektu, především pak ve
spolupráci s Městskou částí Brno-střed.

PUBLIKACE NANOKAM
Jako metodický materiál pro pedagogy, kteří zavítají na stejnojmenné představení, vznikla publikace pro
žáky i pedagogy o mikrosvětě. Nejedná se pouze o soubor zajímavých informací, ale součástí je i zajímavý, mikrobiologický experiment. Vznik publikace podpořila společnost FEI Czech Republic. Zajistili Jiří
Dušek a Zuzana Kuljovská.

STÁTNÍ SPRÁVA
Ve druhé polovině roku 2014 jsme poprvé vyzkoušeli přímé oslovení starostů a starostek všech městských úřadů v Jihomoravském kraji, kterým jsme zaslali osobní dopis s katalogem a volnou vstupenkou.
Cílem bylo tímto způsobem kontaktovat zástupce místních škol, domů dětí a mládeže, event. jiných volnočasových institucí. Celkem se jednalo o 745 zásilek. Realizoval Jiří Dušek a Jana Britzmannová.

SPOLUPRÁCE S AMERICKÝM MUZEEM PŘÍRODNÍ HISTORIE
Hvězdárna a planetárium Brno v pondělí 15. září 2014 podepsala memorandum o dlouhodobém, vzájemně prospěšném partnerství s Americkým muzeem přírodní historie v New Yorku, jehož součástí je i Haydenovo planetárium. Organizace se domluvily na sdílení vzdělávacích aktivit s astronomickou tematikou,
výměně zkušeností z produkce přírodovědných pořadů pro digitální planetária, medializace vědy, stejně
jako z příprav a realizace interaktivních expozic.
Americké muzeum přírodní historie (The American Museum of Natural History) v New Yorku je jedno
z největších a nejznámějších muzeí na světě. Jeho sbírky obsahují 32 milionů exponátů rostlin, zvířat,
fosilií, minerálů, meteoritů a lidských artefaktů, z nichž je vždy vystaven jen nepatrný zlomek. Založeno
bylo v roce 1869. Od roku 2000 je součástí muzea i moderní Haydenovo planetárium, které každý rok
navštěvuje zhruba 1 milion diváků. Autorská představení Haydenova planetária se řadí mezi nejlepší na
světě.
Podepsané memorandum je výsledkem studijního pobytu Jiřího Duška právě v Americkém muzeu přírodní historie v dubnu 2014. Konkrétním výsledkem bylo zakoupení licence na vynikající představení
Temný vesmír těsně před koncem roku 2014.
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OZVĚNY BUDOUCNOSTI
U příležitosti 60. výročí oficiálního otevření Hvězdárny a planetária Brno dne 16. října 1954 vyšla výpravná
publikace o dějinách organizace – v tištěné i elektronické podobě. Druhá varianta je volně dostupná na
stránce http://historie.hvezdarna.cz. Na celkem 310 stránkách je zaznamenána naše pestrá historie,
doprovázená celou řadou unikátních reprodukcí, z nichž ty nejstarší pochází z roku 1946. Sestavil Jiří
Dušek.

PARTNERSTVÍ S HC KOMETA BRNO
Od počátku roku 2013 spolupracujeme s HC Kometa Brno, smyslem je vzájemná propagace sportovních
a vzdělávacích aktivit. Díky tomu má Hvězdárna a planetárium Brno reklamu na mantinelu v hokejové
aréně Rondo, pravidelný spot na média kostce a od podzimu 2014 i losování volných vstupenek během
každého domácího utkání .

PARTNEŘI ORGANIZACE
Hvězdárna a planetárium Brno spolupracuje s celou řadou partnerů. Někteří nás podporují dlouhodobě a
„celoplošně“, jiní významně přispěli k realizaci konkrétní akce.
Partneři
Česká asociace science center – http://www.sciencecenter.cz/
SPP – http://www.spp-cz.cz/
FEI Czech Republic – http://www.fei.com/
RWE – http://www.rwe.cz/
Alta – http://www.alta.cz/

Mediální partneři
Rádio Petrov – http://www.radiopetrov.com/
Brněnský deník Rovnost – http://brnensky.denik.cz/
National Geographic Česko – http://www.national-geographic.cz/
Tajemství vesmíru – http://www.tajemstvi-vesmiru.cz/
HC Kometa Brno – http://www.hc-kometa.cz/

Marketingoví partneři
SNIP & Co. – http://www.snip-brno.cz/
Turistické a informační centrum města Brna – http://www.ticbrno.cz/
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava – http://www.ccrjm.cz/

Oficiální dopravce
Dopravní podnik města Brna – http://www.dpmb.cz/
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Vědecká a akademická spolupráce
Akademie věd České republiky – http://www.cas.cz/
Masarykova univerzita – http://www.muni.cz/
Mendlova univerzita v Brně – http://www.mendelu.cz/cz
Vysoké učení technické v Brně – http://www.vutbr.cz/

Spřízněné organizace
Knihovna Jiřího Mahena v Brně – http://www.kjm.cz/
Muzeum města Brna – http://www.spilberk.cz/
Filharmonie Brno – http://www.filharmonie-brno.cz/
Dům umění města Brna – http://www.dum-umeni.cz/
Brno Expat Centrum – http://www.brnoexpatcentre.eu/

PÉČE O OKOLÍ BUDOVY
V polovině roku 2014 byly do majetku Hvězdárny a planetária Brno svěřeny plochy v bezprostředním
okolí organizace. Začaly tak úvahy o jejich další podobě.

PRACOVNÍ LISTY
Pro žáky, navštěvující naše vzdělávací pořady, připravujeme pracovní listy (doplněné o metodické listy
pro pedagogy). V roce 2014 byly vydány:
Buňka! Buňka! Buňka!
Sluneční soustava
Hvězdy
Kouzelný útes – Kaluoka’hina
Vzhůru nohama
NanoKam
Záření
Galaxie
Měsíc
Zula hlídka: dobrodružství v čase

PROJEKT NAŠI HVĚZDÁŘI
V rámci mobilit v programu Erasmus+: Grundtvig – Projekty mobilit osob/Vzdělávání dospělých byl
v první polovině roku 2014 vypracován projekt s plným názvem Naši hvězdáři za vzdělávacími programy
planetárií a science center v Evropě, který byl v červnu 2014 doporučen k realizaci. Většina faktických
aktivit se ale odehraje až v roce 2015.
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POPULÁRNÍ PUBLIKACE
Naši pracovníci jsou autory řady populárně-vědeckých astronomických publikací vydávaných nejrůznějšími českými vydavatelstvími. Tato díla autoři připravovali ve svém volném čase, jejich spojení
s Hvězdárnou a planetáriem Brno však bylo více než evidentní.
Jiří Dušek, Jan Píšala, Kosmický atlas, b4u publishing, několik jazykových mutací

Jiří Dušek také připravoval rubriku ve vědecké příloze Lidových novin, Jan Píšala v časopisu Tajemství
vesmíru, Pavel Gabzdyl spolupracoval s časopisy Tajemství vesmíru, Astropis a Krásná paní.

PORADNÍ SBOR ŘEDITELE
Ředitel Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 pokračoval v utváření neoficiálního poradního sboru,
který tvoří zástupci odborného, kulturního i privátního sektoru.

REPREZENTACE ORGANIZACE
O dobré jméno Hvězdárny a planetária Brno se zasloužili také ti zaměstnanci, kteří vykonávali funkce
v nejrůznějších profesních i zájmových sdruženích.
Rada pro popularizaci vědy Akademie věd České republiky (Jiří Dušek).
Poradní sbor náměstkyně primátora města Brna pro kulturu (Jiří Dušek, do září 2014)
vědecká rada National Geographic Česko (Jiří Dušek)
redakční rada časopisu 3. pól (Jan Píšala)
Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna (Jiří Dušek, do září 2014)

SCIENCE ACADEMY
Od března 2014 do června 2015 se Hvězdárna a planetárium Brno podílí jako partner s finančním příspěvkem na projektu MŠMT OP VK „Science Academy – kritický způsob myšlení a praktická aplikace
přírodovědných a technických poznatků v reálném životě“. Obsahem projektu je pomocí nových popularizačních aktivit a systematické práce s cílovými skupinami přiblížit těmto výzkumné aktivity srozumitelnou a atraktivní formou tak, aby v nich byl podpořen zájem a motivace pro případnou vědeckou kariéru
v přírodovědných a technických oborech.
Aktivity toho projektu, lze rozdělit do tří celků: 1) systematická práce s vědeckými a akademickými pracovníky v oblasti popularizace vědy; 2) zapojení odborných institucí podporujících propagaci technických
oborů; 3) podpora ZŠ a SŠ pedagogů k motivaci studentů pro vědeckou kariéru. Žadatelem projektu je
Ústav přístrojové techniky AV ČR, partnery kromě naší organizace, Masarykova univerzita, Gymnázium
Kapitána Jaroše, Moravian Science Centre Brno, Střední průmyslová a Vyšší odborná škola technická,
Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší
odborná škola, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Základní škola a mateřská škola Brno Kotlářská.
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V průběhu roku 2014 vypracovali lektoři experimentů celkovou koncepci e-learningového manuálu Jak
na astronomické dalekohledy. Tento materiál sestává z kapitol:
Historie astronomických dalekohledů
Jak pracuje astronomický dalekohled?
Triedr a čočkové dalekohledy
Zrcadlové dalekohledy
Důležité parametry astronomických dalekohledů
Astronomické montáže
Vybíráme astronomický dalekohled
Vybíráme astronomickou montáž
Příslušenství k astronomickým dalekohledům
Vybíráme vhodné pozorovací stanoviště

Lektoři experimentů také vytvářeli scénáře instruktážních videí, které budou součástí e learningového
manuálu Jak na astronomické dalekohledy. V průběhu monitorovacího období došlo ke zhotovení všech
scénářů performancí ze souboru Procházka oblohou:
Bortleho stupnice
Fáze Měsíce
Jupiter a jeho měsíce
Komety
Meteorický roj
Mléčná dráha
Polární záře
Průlet nad Marsem
Rovník
Smyčky planet
Startrails
Světové strany
Vybrané deep-sky objekty
Zatmění Měsíce
Ekliptika a pól ekliptiky

Projekt Science Academy – kritický způsob myšlení a praktická aplikace přírodovědných a technických
poznatků v reálném životě pokračuje i v roce 2015 a představuje významné doplnění vzdělávacích aktivit
Hvězdárny a planetária Brno.
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TOP VÝLETNÍ CÍLE JIŽNÍ MORAVY
Top výletní cíle Jižní Moravy jsou projektem Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, který si klade za cíl
propagovat nejatraktivnější místa kraje a k němuž se v roce 2010 přidala i Hvězdárna a planetárium Brno
(v současné době 30 Top Výletních cílů Jižní Moravy). Každý Top výletní cíl je každoročně podroben kontrole kvality, musí splňovat tzv. kritéria kvality pro Top výletní cíle Jižní Moravy, která vycházejí z kritérií,
jež jsou uplatňována v Dolním Rakousku.
Organizace musí prokázat kvalitu nabídky, tedy existenci jasného a nezaměnitelného tématu, které ve
svém cíli prezentuje jedinečnost této nabídky na trhu cestovního ruchu. Každý Top výletní cíl musí neustále svou nabídku obohacovat o nové zážitky pro návštěvníky (např. výstavy, kulturní akce, nové expozice).
V roce 2014 proběhly kontroly kvality. Jednalo se metody Mystery visits pro kontrolu na místě, Mystery
call pro kontrolu prostřednictvím telefonu a Mystery e-mail. Ve všech kategoriích naše organizace více
méně uspěla. V roce 2014 došlo také ke školení pracovníků na pokladnách a vedoucích pracovníků a
jednomu evaluačnímu setkání. V rámci školení pracovníků byl vytvořen manuál s Top výletními cíli. Proběhla mediální kampaň v tisku a na Internetu. Byl realizován tisk 20 000 ks společného letáčku v českoněmecko-anglické mutaci a tisk aktualizovaných česko-německých map. Významné byly také prezentace
Top výletních cílů na Veletrzích cestovního ruchu např. ve Vídni, Linzu, Londýně, Mnichově, Berlíně, Praze, Ostravě. Projekt považujeme za velmi důležitý – jednak zapadá do našich marketingových aktivit a
také nás nutí neustále hlídat a zvyšovat kvalitu nabízených služeb. V rámci exkurzí do Top výletních cílů
v Dolním Rakousku máme možnost srovnávat nabízené služby. Kontakt s Centrálou cestovního ruchu
Jižní Morava zajišťovala Zuzana Kuljovská

TWITTER
Na mikroblog twitter, pod adresou http://www.twitter.com/HvezdarnaBrno, jsme se připojili v roce
2010. Je zřejmé, že nemá takový potenciál jako Facebook, nicméně nároky na jeho provoz jsou téměř
minimální. Zatímco 1. ledna 2014 jsme měli 508 odběratelů, 31. prosince 2014 to bylo 682 následovníků.

UMĚNÍ SVĚTLA
Digitárium lze považovat za přístroj na vizuální zázraky. Diváky obklopí obrazem i zvukem. Doslova se
stanou součástí děje, který je zavede na ta nejpodivuhodnější místa. Promítá jednou z nejlepších technologií na jednu z nejkvalitnějších ploch na světě. Abychom podtrhli výjimečnost tohoto zařízení, vznikla
fotografická publikace Umění světla – právě o unikátních schopnostech našeho digitária. Sestavil Antonín
Reňák.

ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Z většiny odborných přednášek pořádaných Hvězdárnou a planetáriem Brno pořizujeme audio a videozáznamy, které jsou zdarma dostupné na kanálu Youtube – http://www.youtube.com/brnoobservatory.
Statistiky ukazují, že se jedná o velmi oblíbené produkty. V roce 2014 se stala nejsledovanějším počinem
přednáša Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak od Pavla Gabzdyla, na kterou se podívalo 12 193 návštěv-
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níků. Následoval záznam Jiřího Grygara, Žeň objevů 2013 s 10 804 zhlédnutími. Celkem jsme v roce 2014
registrovali 220 479 zhlédnutí, a nárůst počtu odběratelů videí o 900 na současných 1 486.
Historicky nejsledovanější přednáškou je vystoupení Petra Kulhánka na téma Hvězdné rakve s 23 651
zhlédnutími. V roce 2014 vznikly tyto záznamy přednášek (připravoval Josef Forman):
Petr Dvořák, Tam dole je stále více a více místa aneb Využití nanotechnologií v praxi
Pavel Prošek, Polární oblasti – jedna z kuchyní zemského klimatu
Miroslav Bárta, Něco překrásného se končí aneb Kolapsy civilizací
Zdeněk Pospíšil, Dokazuje matematika existenci Boha?
Aleš Lacina, Kvantový svět – vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení
Václav Pačes, O původu a vzniku života na Zemi
Petr Horálek, Na lovu skvostů temné oblohy
Michael Vích, František Batysta a Miroslav Krůs, ELI Beamlines – laserové centrum o výkonu tisíců Temelínů
Martin Rybář, Symetrie vesmíru a podivuhodný květák
Petr Scheirich, Historie navigace
Jaroslav Petr, Syntetická biologie – zrození druhého života
Jan Zedník, Když se Země zachvěje
Jiří Grygar, Žeň objevů 2013
Leoš Kyša, Paranormální schopnosti v rukou tajných služeb aneb Chcete být milionářem?
Miloš Macholán, O historii člověka – Darwin, Wallace a hýždě khoisanských žen
František Weyda, Mikrosvět – věda a umění ve fotografii
Stanislav Poddaný, Extrémní svět exoplanet
Vít Straka, Malí a houževnatí roboti: průzkumné sondy na Marsu i v Saturnových prstencích
Petr Scheirich, Pozor, padající kamení!
Marek Vácha, Věda a víra
Jiří Dolejší, Martin Rybář a Vojtěch Pleskot, CERN – ve víru částic
Vladimír Wagner, Okno do antisvěta
Michal Malinský, Neutrina – podivuhodná a neposlušná
Petr Kulhánek, Mikrosvět a makrosvět
Michal Marčišovský, ATLAS a nová fyzika
Michal V. Marek, Globální problémy životního prostředí
Peter Zamarovský, Nekonečno – mýtus či skutečnost?
Tomáš Přibyl, Rande s kometou
Milan Řípa, Řízená termojaderná fúze aneb cestou je ITER

VYSLANCI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
Projekt zahájený na sklonku roku 2013 má upevnit vazby mezi organizací a věrnými návštěvníky. Formou inzerce na Facebooku a přes e-mailový zpravodaj oslovujeme naše sympatizanty, zda by se nechtěli
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podílet na propagaci aktivit Hvězdárny a planetária Brno, resp. organizaci jako takové. Aktuálně máme
55 vyslanců, kteří od nás jednou za čtvrt roku dostanou balíček s propagačními materiály.

VÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY
Francouzský dodavatel systému digitária – společnost RSA Cosmos – si naši instalaci vybral jako svoji
celosvětovou referenci. Z tohoto důvodu jsme u nás na prohlídce přivítali pracovníky z Glasgow Science
Center, indické Kalkaty, Kazachstánu či Polska.

ZPRAVODAJ
Redakční systém www stránek Hvězdárny a planetária Brno umí rozesílat e-mailové zprávy s tiskovými
informacemi či upozorněními na zajímavé události. Odběr těchto nepravidelně vydávaných newsletterů je
zdarma. V roce 2013 jsme rozeslali 51 zpráv pro 2 803 odběratelů. Systém je hojně využíván také sdělovacími prostředky.
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ČINNOST EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
Hvězdárna a planetárium Brno je kulturní 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 zabezpečují ekonomičtí,
odborní, organizační a techničtí pracovníci. V čele organizace je Radou města Brna jmenovaný ředitel,
který ustavuje svého stálého zástupce. Platný organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno
rozlišuje tři oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí:
oddělení programové, které zajišťuje předměty činnosti Hvězdárny a planetária Brno uvedené v článku II ve zřizovací listině s výjimkou činností svěřených oddělení dramaturgickému;
oddělení dramaturgické, které zajišťuje veškeré tvůrčí aktivity a provoz systému digitária;
oddělení provozní, které zajišťuje aktivity ekonomicko-správního, personálního a technického charakteru.

Mimo tato oddělení existují pozice:
preventista bezpečnosti práce;
interní auditor.

ZAMĚSTNANCI
V průběhu roku 2014 byli v pracovním poměru tito zaměstnanci v abecedním pořadí:
Jana Britzmannová (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,9)
Mgr. Mirek Dočekal (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,8)
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (úvazek 1,0)
Mgr. Šárka Dyčková (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,8)
Mgr. Josef Forman (úvazek 1,0)
Mgr. Pavel Gabzdyl (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,75)
Bc. Tomáš Hladík (úvazek 1,0)
Lucie Hniličková (úvazek 1,0)
Renata Houdková (od 1. března do 30. června 2014 – úvazek 0,8)
Marie Ivanovová (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,8)
Tereza Jandová (od 1. září 2014 – úvazek 1,0)
Bc. Ondrej Kamenský (od 1. dubna 2014 – úvazek 0,4, od 1. října 2014 – úvazek 0,5)
RNDr. Pavel Karas, Ph.D. (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,8)
Mgr. Tereza Karasová (úvazek 1,0 do 31. října 2014)
Mgr. David Koval (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,8)
Mgr. Zuzana Kuljovská (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,8)
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Hana Machačová (od 1. listopadu 2014 – úvazek 1,0)
Aneta Obršlíková (úvazek 0,5 do 30. června 2014 a od 1. září 2014)
Mgr. Jan Píšala (úvazek 1,0, od 1. května 2014 – úvazek 0,8 )
Ing. Antonín Reňák (úvazek 0,5, od 1. dubna 2014 – úvazek 0,75)
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D. (úvazek 0,6)
Jiří Severin (úvazek 1,0)
Ing. Hana Šimšová (úvazek 0,75)
Bc. Jaroslav Velčovský (úvazek 0,5)
Anna Vonková (úvazek 0,5)

preventista bezpečnosti práce: Jiří Severin (úvazek 0,1)
interní auditorka: Iva Štefanová (úvazek 0,25)

STATISTICKÝ PŘEHLED STRUKTURY A POČTU ZAMĚSTNANCŮ
stav
k 31. prosinci 2013

průměrná roční hrubá
mzda
v roce 2013 v Kč

změny
v roce 2014

stav
k 31. prosinci
2014

průměrná roční hrubá
mzda
v roce 2014 v Kč

průměrná
tarifní třída
v roce 2014

vysokoškolští
zaměstnanci

9,95

321 588

+1,70

11,65

339 172

11,1

středoškolští
zaměstnanci

7,25

238 169

-0,20

7,05

200 615

7,2

17,20

285 900

+1,50

18,70

288 180

celkem

POČET PLÁNOVANÝCH A OBSAZENÝCH FUNKČNÍCH MÍST K 31. PROSINCI 2014
funkce

třída

úvazek – plán

úvazek – skutečnost

ředitel

14

1,00

1,00

zástupce ředitele

12

1,00

0,75

vedoucí dramaturgického oddělení

12

1,00

0,80

vedoucí provozního oddělení

12

0,75

0,75

vedoucí programového oddělení

11

1,00

0,80

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník

11

3,75

3,35

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník

10

3,00

2,60

účetní

9

1,00

0,80

účetní

7

0,50

0,50

asistent

7

1,00

0,90

7

1,00

1,00

pokladní

6

2,50

2,50

technik

11

1,60

1,60

technik – údržbář

9

1,00

1,00

bezpečnostní referent

7

0,10

0,10

pokladní

– zásobovač
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interní auditor

10

celkem

0,25

0,25

20,45

18,70

Od března 2014 do června 2015 se Hvězdárna a planetárium Brno podílí jako partner s finančním příspěvkem na projektu MŠMT OP VK „Science Academy – kritický způsob myšlení a praktická aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě“. Celková výše finančního příspěvku pro naši organizaci činí 2 647 196,42 Kč. Dle Příručky pro
příjemce finanční podpory z OP VK verze 8, kterou se daný projekt řídí, nemůže jeden pracovník být v rámci projektu a
současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem, tj.
na pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv včetně dohod o provedení práce i dohod o pracovní činnosti. Aby byla
tato nutná podmínka splněna, snížili jsme přechodně po dobu realizace projektu úvazky devíti zaměstnancům, kteří jsou
členy realizačního týmu projektu. Celkem se jedná o 1,75 úvazku.

BEZPEČNOST PRÁCE
V roce 2014 nedošlo na Hvězdárně a planetáriu Brno k žádnému pracovnímu úrazu. Bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, stejně jako požární ochraně, byla v organizaci věnována soustavná pozornost a
všechny úkoly vyplývající z příslušných zákonů, nařízení a dalších předpisů byly průběžně plněny. Odborný
dohled zajišťovala firma BOZPOservis, s.r.o., zdravotní péči Quatromedica, s.r.o., dohled nad elektronickým požárním systémem Alsig s.r.o, kontroly funkčnosti výtahu Kone, a.s., nouzové osvětlení CPS INOTEC, s.r.o., přenos signálů k Hasičské záchranné službě Patrol, s.r.o., ostrahu B KONTAKT Security,
s.r.o.
Dne 31. července 2014 jsme čelili přívalovému dešti. Mezi 12. a 17. hodinou napršelo na vrcholu Kraví
hory zhruba 70 milimetrů srážek – změřeno naší meteorologickou stanicí se jednalo o polovinu srážek za
celý červenec. Drenážní systém u nouzového východu z podzemního sálu exploratoria takový příval nezvládnul a místo odvodu vody začal sál exploratoria aktivně napouštět. Díky zásahu pracovníků Hvězdárny a planetária Brno, příslušníků Hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičů z Králova Pole
byly prvotní škody v budově minimální. Tekoucí voda také poškodila chodníky kolem budovy, které byly
opraveny v rámci rekonstrukce Hvězdárny a planetária Brno.
Zatímco chodníky byly v následujících měsících opraveny, s vlhkostí v sále exploratoria jsme se potýkali
po celý rok 2014. V roce 2015 proto musíme realizovat opatření omezující ohrožení budovy, zejména
vytvořit čerpací jímku v tzv. anglickém dvorku u nouzového východu ze sálu exploratoria, vč. navazujícího čerpacího systému. Celkové škody dosáhly výše přibližně 400 tisíc Kč. Podobně nákladná budou i
realizovaná „protipovodňová“ opatření.
S ohledem na bezpečnost práce byly v roce 2014 uskutečněny tyto kontroly:
27. ledna 2014 odborná prohlídka výtahu
4. února 2014 provozní revize plynového zařízení
7. února 2014 provozní revize tlakové nádoby v kotelně
19. února 2014 kontrola spalinových cest
19. února 2014 revize bezpečnostního membránového uzávěru plynového potrubí
24. února 2014 revize a servis plynových kotlů
25. února 2014 zkouška detektorů plynů v kotelně
25. února 2014 kontrola blokovacích stavů v kotelně
15. března 2014 pravidelná kontrola EPS
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27. května 2014 odborná prohlídka výtahu
31. července 2014 revize hasicích přístrojů a hydrantů
24. září 2014 revize nouzového osvětlení
29. října 2014 odborná prohlídka výtahu
20. listopadu 2014 pravidelná kontrola EPS
26. listopadu 2014 školení BOZP
11. prosince 2014 servis vzduchotechnických jednotek
11. prosince 2014 kalibrace detektorů plynů v kotelně

DRAMATURGICKÉ PORADY
Dramaturgické porady ve složení – ředitel, členové dramaturgického oddělení, vedoucí programového
oddělení – diskutují a následně rozhodují o strategickém směřování organizace. Nejedná se pouze
o programovou náplň, nýbrž také technický vývoj i organizaci provozu. Závěry porad sloužily řediteli ke
kvalifikovanému posouzení a vyřešení konkrétních problémů. Z porad byl pořizován informativní zápis
rozesílaný všem zaměstnancům. Na sklonku roku 2014 jsme přitom v detailních obrysech měli sestaven
dramaturgický plán na celý rok 2015.

ORGANIZACE PRÁCE
V roce 2014 byly dle požadavků zřizovatele sestavovány pravidelně požadované materiály, např. čtvrtletní rozbory, finanční plán, plán činnosti, plán čerpání fondu investic. Průběžně také byly aktualizovány
informace v obchodním a živnostenském rejstříku, vypracovány a inovovány byly i následující vnitropodnikové směrnice:
vnitřní předpis 5.3 – stanovení částky stravného pro tuzemské pracovní cesty (od 1. ledna 2014)
směrnice 6.14 – vedení účetnictví a hospodaření s majetkem (od 1. ledna 2014)
směrnice 12.3 – DPH (od 1. ledna 2014)
příkaz ředitele 1/2014 k odstranění závad zjištěných kontrolou OK MmB
příkaz ředitele 2/2014 k inventarizaci k 31. prosinci 2014

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 SB.
V roce 2014 nebyla podána žádost o informace vznesené na základě zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím.

TECHNICKÉ AKTIVITY
Pomineme-li základní údržbu, byly v roce 2014 realizovány následující technické aktivity (zajišťoval Tomáš Hladík, Jiří Severin, Zdeněk Řehoř):
zprovoznění nové kamerové on-line rozhledny s možností zachycení meteoritů
výběr servisní společnosti pro údržbu vzduchotechniky
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příprava na rekonstrukci recepčního pultu
příprava na rekonstrukci hlavního vstupního vchodu
příprava na rekonstrukci zvedacího zařízení pod optomechanickým přístrojem v sále digitária
správa a údržba systému digitária
instalace a spuštění velkokapacitního datového úložiště
správa a rozvoj počítačové sítě
zprovoznění měření CO2 ve spolupráci s CzechGlobe

VEŘEJNÉ POPTÁVKY A ZAKÁZKY
V rámci běžného provozu a rozvoje organizace i realizace projektů poptáváme v režimu zadávání zakázek malého rozsahu dle platných směrnic a pokynů dodávky zboží a služeb. Z důvodů rovného přístupu a
transparentnosti zveřejňujeme poptávky na dodávky na stránkách http://www.hvezdarna.cz. V roce 2014
jsme realizovali následující poptávky a zakázky:
Administrace zadávacího řízení na dodavatele projektu „Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka“
Nabídka k prodeji 203 ks polstrovaných sedadel

ZŘIZOVACÍ LISTINA HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
V průběhu prvního pololetí roku 2014 byla připravena a projednána změna zřizovací listiny organizace.
Především se jedná o doplnění popisu historické kontinuity, hlavního účelu v souladu s aktuálními potřebami, předmětu činnosti a okruhy doplňkové činnosti, seznam majetku předaného k hospodaření (rozšíření majetku předaného k hospodaření o pozemky: p. č. 685/7 ostatní plocha, ostatní komunikace; p. č.
685/18, ostatní plocha, jiná plocha; pozemek p. č. 685/19, ostatní plocha, zeleň; pozemek p. č. 685/20,
ostatní plocha, zeleň) a dispozice se svěřeným majetkem. Zřizovací listina byla odsouhlasena zastupitelstvem města Brna dne 17. června 2014.

Článek I.
Základní ustanovení
1.

Název organizace zní Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace (dále jen hvězdárna).

2.

Zřizovatelem hvězdárny je statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1/196, 601 67, okres Brno-město, IČ: 44992785.

3.

Sídlem hvězdárny je Brno, Kraví hora 522/2, PSČ 616 00.

4.

IČ hvězdárny je 00101443.

5.

Hvězdárna je zřizována jako příspěvková organizace statutárního města Brna, je právnickou osobou ve smyslu občanského zákoníku a při své činnosti se řídí platnými právními předpisy.

6.

Hvězdárna byla zřízena v roce 1954.

7.

Hvězdárna má nadregionální působnost.
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Článek II.
Historická kontinuita
Hvězdárnu začala v roce 1946 budovat Společnost pro vybudování lidové hvězdárny v zemském hlavním městě Brně.
S prvními pozorováními se začalo v létě 1953, jako „Oblastní lidová hvězdárna v Brně“ byla oficiálně otevřena 16. října
1954. Dne 30. srpna 1959 byla rozšířena o novou budovu s projekčním planetáriem. Dne 4. října 1991 bylo slavnostně
zprovozněno velké projekční planetárium. V letech 2010 a 2011 prošla budova hvězdárny rozsáhlou rekonstrukcí, která
byla završena 10. listopadu 2011. Velké planetárium ukončilo provoz v březnu 2013, po přestavbě sálu byl 31. října 2013
zprovozněn v sále digitální projekční systém (tzv. hybridní planetárium).
Organizace nesla v letech v 1965-1970 název „Lidová hvězdárna a planetárium v Brně“, v letech 1970-1973 „Hvězdárna
a planetárium v Brně“, od 19. dubna 1973 do konce května 2008 „Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně“
a dále do listopadu 2010 „Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvková organizace“.
Zřizovatelské pravomoce vykonával od roku 1954 do roku 1990 Městský národní výbor v Brně, po jeho zániku je zřizovatelem hvězdárny statutární město Brno.
Od 1. ledna 1986 do 10. června 2008 byla součástí hvězdárny jako odloučené pracoviště „Hvězdárna ve Vyškově“.
Hvězdárna byla dne 6. listopadu 2001 zapsána do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr,
vložka 17. Dne 5. října 2010 schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z5/038 v souvislosti s modernizací
hvězdárny s účinností od 1. prosince 2010 nový název „Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace“.

Článek III.
Hlavní účel a předmět činnosti
1.

Hlavním účelem hvězdárny je propagovat a popularizovat vědu a výsledky vědeckých výzkumů, především z oborů
o neživé přírodě, zejména astronomie, rozvíjet zájmovou činnost, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost. Je institucí neformálního vzdělávání, kulturních i sociálních aktivit, která klade důraz na kritický způsob myšlení, interaktivní přístup a inspiraci návštěvníků k samostatnému experimentování a k objevování základních zákonů vědy a techniky.

2.

Předmět činnosti hvězdárny:
A.

Pravidelně umožňuje pozorování hvězdné oblohy a Slunce, popisuje, demonstruje a vysvětluje astronomické
jevy prostřednictvím provozu planetária ve svých prostorách i mimo ně zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a školním výpravám;

B.

Realizuje odborné, vzdělávací i populárně vědecké akce a aktivity v oblasti přírodních, technických a společenských věd (např. audiovizuální pořady, přednášky, workshopy), zejména pak v oboru astronomie a příbuzných přírodovědných oborů, ve svěřených objektech i mimo ně, zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a školním výpravám;

C.

Otevírá a zatraktivňuje problematiku vědy a výzkumu potenciálním zájemcům – mateřským, základním,
středním i vysokým školám (studentům i pedagogům), stejně jako odborné i laické veřejnosti;

D.

Podporuje, vydává a prodává odborné, vzdělávací i populárně vědecké periodické i neperiodické publikace,
metodické materiály, pomůcky a potřeby, zvukové a zvukově-obrazové záznamy;

E.

Poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oboru astronomie a příbuzných přírodovědných oborů;

F.

Vytváří podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých
středních, vyšších odborných a vysokých školách;

G.

Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských, odborných i vzdělávacích akcích ve svěřených
objektech i mimo ně;

H.

Podílí se a realizuje vlastní populárně-vědeckou i vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních, technických a společenských věd a výsledky publikuje;

I.

Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců;
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3.

J.

Provádí údržbu, opravy, vývoj a výrobu přístrojů, zařízení i jiných produktů a forem (např. interaktivních exponátů, didaktických pomůcek, systémů dálkového vzdělávání) pro vlastní odborné, vzdělávací i populárně
vědecké aktivity a také pro jiné organizace i jednotlivce;

K.

Pravidelně komunikuje a spolupracuje s vědeckými, univerzitními i akademickými institucemi;

L.

Spolupracuje s podobně zaměřenými centry neformálního i formálního vzdělávání i s jednotlivci v České republice a v zahraničí.

Doplňková činnost hvězdárny:
3.1 Zřizovatel povoluje hvězdárně tyto okruhy doplňkové činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti:
velkoobchod a maloobchod;
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
pronájem a půjčování věcí movitých;
fotografické služby;
zprostředkování obchodu a služeb;
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
3.2 Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti hvězdárny.
3.3 Příjmy z doplňkové činnosti musí být odděleně účtovány a sledovány a podléhají dani z příjmu.
3.4 Prostředky získané doplňkovou činností použije hvězdárna pro financování hlavního účelu a předmětu své
činnosti.

4.

Tyto činnosti provozuje hvězdárna ve svém sídle a případně i v dalších k tomu určených prostorách.

Článek IV.
Statutární orgán
1.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Brna. Ředitel je
jmenován na základě výběrového řízení. Ředitel je jmenován na dobu neurčitou. Práce ředitele je hodnocena obvykle po pěti letech funkčního období. Výsledky hodnocení jsou projednávány Radou města Brna. Rada města Brna
stanoví plat ředitele a zásady hmotné zainteresovanosti. Ředitel je zaměstnancem hvězdárny.

2.

Ředitel hvězdárny zejména:
řídí činnost hvězdárny v souladu s právními předpisy, zastupuje ji navenek, jedná jejím jménem, odpovídá za její
činnost a za celkovou personální politiku;
uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci hvězdárny, ustanovuje
je do funkcí, stanoví jim plat a náplň pracovní činnosti;
zřizuje podle potřeby stálé nebo dočasné poradní a pracovní orgány;
řídí se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, schválenými Radou města
Brna, v platném znění (dále jen Zásady), a dalšími věcně příslušnými dokumenty schválenými orgány města;
plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu organizace, ze zřizovací listiny a uložené mu orgány statutárního
města Brna.

3.

Ředitel hvězdárny ustanoví z řad zaměstnanců hvězdárny stálého zástupce, který ho zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti ve vymezeném rozsahu práv a povinností ředitele. Zástupce se podepisuje za hvězdárnu tak, že k jménu,
příjmení a funkci ředitele připojí svůj podpis s dodatkem „v z.“ (v zastoupení).

4.

Ředitel může být dále zastupován jím pověřeným zástupcem, který je oprávněn jednat pouze v konkrétní věci a
v rozsahu stanoveném v pověření. Pověření musí být vždy písemné.
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Článek V.
Organizační uspořádání
Organizační uspořádání, pracovní náplně, úkoly i povinnosti pracovníků a vzájemné vztahy stanoví organizační a pracovní
řád hvězdárny, který vydává ředitel hvězdárny na základě této zřizovací listiny a platných právních předpisů.

Článek VI.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává hvězdárně k hospodaření
Statutární město Brno předává hvězdárně k hospodaření v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 250/2000 Sb.), následující majetek (dále
jen svěřený majetek):
1.

Nemovitý majetek, jenž se nachází v k. ú. Veveří, obec Brno:
pozemek p. č. 687, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 974, Kraví
hora 1;
pozemek p. č. 691, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 522, Kraví
hora 2;
pozemek p. č. 690, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 523, Kraví
hora 3;
pozemek p. č. 685/2, ostatní plocha, ostatní komunikace;
pozemek p. č. 685/7, ostatní plocha, ostatní komunikace;
pozemek p. č. 685/18, ostatní plocha, jiná plocha;
pozemek p. č. 685/19, ostatní plocha, zeleň;
pozemek p. č. 685/20, ostatní plocha, zeleň

2.

Movitý majetek, dle aktuálních inventárních seznamů, které jsou přílohou a nedílnou součástí této zřizovací listiny.

3.

Majetek v podobě projekčního digitálního systému a projekční plochy, jenž je pořízen z dotace operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, v rámci projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum, registrační
č. projektu CZ.1.05/3.2.00/09.0160, a to na dobu udržitelnosti projektu, tj. nejméně do 31. 1. 2018.

4.

Hodnota svěřeného nemovitého a movitého majetku je uvedena v aktuálních inventárních seznamech majetku.

Článek VII.
Vymezení majetkových práv a povinností při hospodaření se svěřeným majetkem

1.

Svěřený majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Hvězdárna nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví–li z. č.
250/2000 Sb. jinak, s právem užívání tohoto majetku pro hvězdárnu.

2.

Při hospodaření se svěřeným majetkem se hvězdárna řídí platnými právními předpisy, metodikami, věcně příslušnými dokumenty schválenými orgány statutárního města Brna, zejména Zásadami, a úkoly vyplývajícími
z usnesení orgánů statutárního města Brna. Hvězdárna řádně hospodaří se svěřeným majetkem, zejména provádí
údržbu, opravy a zabezpečuje jeho provoz.

3.

Svěřený majetek statutárního města Brna hvězdárna vede v účetnictví a zajišťuje v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 563/1991 Sb.), provádění odpisů ze svěřeného majetku. Hvězdárna předává zřizovateli podklady a dokládá skutečnosti pro přiznání daně z nemovitosti a připravuje podklady pro zřízení věcných břemen (služebností) na objekty pro vedení sítí dle platné právní úpravy.
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4.

Hvězdárna je povinna inventarizovat majetek, se kterým hospodaří, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
a v souladu se Zásadami a aktualizované výsledky inventarizace předávat v jednom vyhotovení zřizovateli prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Brna.

5.

Hvězdárna průběžně předkládá zřizovateli návrhy na likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku.

6.

Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
6.1 Hvězdárna je oprávněna uzavírat svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Na tyto dohody se nevztahuje povinnost zveřejnění podle zákona o obcích. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy hvězdárny.
6.2 Hvězdárna je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvy o nájmu:
a)

místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců;

b)

částí prostor (ploch) ve svěřených objektech pro umístění prodejních automatů na dobu neurčitou;

c)

ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního charakteru, a to na
dobu neurčitou;

d)

prostor ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených objektů
energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu neurčitou a za účelem provozování těchto zařízení;

Hvězdárna je povinna v těchto případech zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu v souladu se zákonem o obcích.
V těchto případech musí být na straně pronajímatele uvedeno statutární město Brno a skutečnost, že působnost ve
věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena příspěvkové organizaci. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy
hvězdárny.
6.3 Smlouvy na pronájem místností a prostor ve svěřených objektech, svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených
nemovitostí přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou [vyjma smluv uvedených v bodu 6.2 písm. b), c) a d)] je
oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu
poskytovaném hvězdárně dle z. č. 250/2000 Sb.
6.4 Hvězdárna je oprávněna svým jménem uzavírat na dobu do 29 dnů včetně krátkodobé dohody o užívání, a na
dobu delší než 29 dnů smlouvy o pronájmu:
a)

movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných místností a prostor;

b)

movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti kultury;

c)

technického zařízení sloužícího k pořádání přednášek a představení, koncertů, jiných kulturních akcí, konferencí, seminářů, workshopů a jiných slavnostních příležitostí, pokud tento majetek hvězdárna dočasně nevyužívá;

d)

interaktivních a experimentálních exponátů, pokud tento majetek hvězdárna dočasně nevyužívá.

Příjmy z těchto smluv jsou příjmy hvězdárny.
6.5 Jiné dispozice se svěřeným majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel.
6.6 Hvězdárna zajišťuje investice do svěřeného majetku v rámci finančních prostředků uvedených ve finančním
plánu hvězdárny a v rámci finančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu. Jiné investice je
hvězdárna oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele.
6.7 Hvězdárna užívá i jiný majetek než majetek zřizovatele, a to na základě smluvních a jiných právních vztahů.
6.8 Hvězdárna zastupuje zřizovatele před orgány státní správy ve správních řízeních týkajících se svěřeného majetku za předpokladu souhlasného stanoviska zřizovatele ke konkrétním záměrům hvězdárny. Hvězdárna je
oprávněna nechat se v těchto řízeních zastupovat na základě plné moci zvoleným zástupcem.
6.9 Hvězdárna v případě potřeby sdružuje prostředky s jinými partnery a vstupuje do širších účelových právních a
ekonomických vztahů s jinými subjekty podle platných právních předpisů.
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Článek VIII.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Hvězdárna je zřízena na dobu neurčitou.

Článek IX.
Ostatní ustanovení
1.

Hvězdárna se ve své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, dodržuje stanovené finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, hospodaří dle zákona č. 250/2000 Sb. a plní úkoly vyplývající z usnesení Zastupitelstva
města Brna a Rady města Brna a věcně příslušných dokumentů schválených těmito orgány.

2.

Zřizovatel provádí kontrolu činnosti hvězdárny.

3.

Hvězdárna se zapisuje do obchodního rejstříku.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho Z6/035. zasedání konaném dne 17. 6.
2014 a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

2.

Zřizovací listina je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž jeden obdrží hvězdárna, a čtyři zřizovatel.
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 dosáhly 31 266 tisíc Kč (16 006 tisíc Kč v roce 2013,
tj.195,3 %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací) činí 13 791 tisíc Kč (7 389 tisíc Kč v roce 2013,
tj. 186,6 %).
Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2014 podpořena příspěvkem na provoz od zřizovatele –
statutárního města Brna – ve výši 9 315 tisíc Kč, oproti roku 2013 byl navýšen o 20 %, tj. na původní výši
roku 2010 a o 36 tisíc Kč na zvýšení platů (26 tisíc Kč) a zákonných odvodů (10 tisíc Kč) od 1. listopadu
2014 dle nařízení vlády a s tím spojených zákonných odvodů. V příspěvku je také zahrnut odvod
z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. ve výši 1 000 tisíc Kč.
Do výnosů se promítly transferové podíly související s pořízením majetku spolufinancovaného EU:
Ve výši 1 191 tisíc Kč – předání zrekonstruované budovy Hvězdárny a planetária Brno v březnu 2013, tj. investiční akce
označené „Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně,
příspěvkové organizace“, která byla spolufinancována (80,38 %) z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pod registračním číslem CZ.1.11/3.1.00/02.01138 (dále jen projekt Přírodovědné exploratorium).
Ve výši 5 936 tisíc Kč – předání nového digitária v lednu 2014, tj. investiční akce označené „Přírodovědné digitárium –
návštěvnické centrum“, která byla z velké části (98,68 %) spolufinancována z Operačního programu pro Výzkum a vývoj
pro inovace pod registračním číslem CZ.1.05/3.2.00/09.0160 (dále jen projekt Přírodovědné digitárium).

Ve výnosech se dále objevují výnosy z realizovaných projektů financovaných EU:
Od března 2014 do června 2015 se Hvězdárna a planetárium Brno podílí jako partner s finančním příspěvkem na projektu MŠMT OP VK „Science Academy – kritický způsob myšlení a praktická aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě“ s registračním číslem CZ.1.07/2.3.00/45.0040 (dále jen projekt Science Academy). Příjemcem
transferu je Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, se sídlem Královopolská 62/147, 612 64 Brno, IČ: 68081731 a celková výše transferu na projekt je 24 984 219,65 Kč. Celková výše finančního příspěvku Hvězdárny a planetária Brno jako
partnera činí 10,6 %, tj. 2 647 196,42 Kč. V roce 2014 bylo čerpáno 962 tisíc Kč a to na spotřebu materiálu ve výši 33 tisíc
Kč, na služby ve výši 20 tisíc Kč, mzdové náklady ve výši 786 tisíc Kč, zákonné pojištění ve výši 36 tisíc Kč a ostatní náklady (nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku) ve výši 87 tisíc Kč.
Od října 2014 do září 2015 je Hvězdárna a planetárium Brno příjemcem transferu na projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ „Naši hvězdáři za vzdělávacími programy planetárií a science center v Evropě“ (dále jen projekt Erasmus+) realizovaný Domem zahraniční spolupráce, se sídlem Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČ: 61386839. Celková
výše transferu činí 29 534 EUR (827 tisíc Kč), v roce 2014 vznikly náklady ve výši 71 tisíc Kč na administraci projektu.

Ve výnosech roku 2014 se projevilo otevření nového sálu digitária na počátku listopadu 2013, jehož unikátní projekční možnosti v kombinaci s rozšířením provozní doby a důslednou propagací vyvolaly vlnu
mimořádného zájmu o nabízené pořady i v roce 2014.
Celkové náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2014 výše 30 316 tisíc Kč (15 999 tisíc Kč
v roce 2013, tj. 189,5 %).
Zvýšení nákladů oproti roku 2013 bylo způsobeno nákladnějším provozem nově otevřeného sálu digitária
a také tím, že v roce 2013 od dubna do října probíhala investiční akce Přírodovědné digitárium a provoz
organizace byl značně omezen.
Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2014 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem
ve výši 950 tisíc Kč (7 tisíc Kč v roce 2013), z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 5 tisíc Kč (-390 tisíc
Kč v roce 2013) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 955 tisíc Kč (+397
tisíc Kč v roce 2013).
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Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2014 výše
45,49 % (46,18 % v roce 2013).

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014
skutečnost
roku 2014
(v tis. Kč)

procent
z celku

osobní náklady

8 436

27,8

ostatní náklady

21 880

72,2

náklady celkem

30 316

100,0

vlastní výnosy

13 791

dotace

17 475

výnosy celkem

31 266

hospodářský výsledek

950

upravený plán
roku 2014
(v tis. Kč)

procent plnění
upraveného
plánu

skutečnost
roku 2013
(v tis. Kč)

poměr
2014/2013

9 498

88,8

6 723

125,5

21 711

100,8

9 276

235,9

31 209

97,1

15 999

189,5

44,1

13 734

100,4

7 389

186,6

55,9

17 475

100,0

8 617

202,8

100,0

31 209

100,2

16 006

195,5

0

7
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ROZBOR VÝNOSŮ
Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 dosáhly výše 31 266 tisíc Kč (16 006 tisíc Kč
v roce 2013), čímž převýšily náklady na činnost organizace o 950 tisíc Kč.

STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2014
skutečnost
roku 2014
(v tis. Kč)

procent
z celk.výnosů

procent
z celku roku
2014

upraven plán
roku 2014
(v tis. Kč)

procent
plnění
upraveného
plánu

skutečnost
roku 2013
(v tis. Kč)

poměr
2014/2013

tržby z prodeje služeb

10 847

78,7

34,7

10 800

100,4

5 790

187,3

tržby za prodané zboží

1 231

8,9

3,9

1 234

99,8

719

171,2

č. ú.

název účetní položky

602
604
646

výnosy – prodej majetku

649

jiné ostatní výnosy

66

finanční výnosy – přecenění
majetku reálnou cenou
vlastní výnosy celkem

20

0,1

0,1

0

0,0

0

0,0

1 674

12,2

5,3

1 699

98,5

880

190,2

19

0,1

0,1

1

1 900,0

0

0,0

13 791

100,0

44,1

13 734

100,4

7 389

186,6

672

provozní dotace

9 315

53,3

29,8

9 315

100,0

7 723

120,6

672

transfer. podíl EU – Přírodovědné exploratorium

1 191

6,8

3,8

1 191

100,0

894

133,2

672

transfer. podíl EU – Přírodovědné digitárium

5 936

34,0

19,0

5 936

100,0

0

0,0

672

transer EU – projekt SA

962

5,5

3,1

962

100,0

0

0,0

672

transfer EU – projekt
Erasmus+

71

0,4

0,2

71

100,0

0

0,0

dotace

17 475

100,0

55,9

17 475

100,0

8 617

202,8

výnosy celkem

31 266

100,0

31 209

100,2

16 006

185,0

DOTACE
Významnou část celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno – 29,8 % – představuje provozní dotace
od zřizovatele v celkové výši 9 315 tisíc Kč. Oproti roku 2013 došlo k navýšení o 20 %, tj. na původní výši
roku 2010 a dále o 36 tisíc Kč na zvýšení platů od 1. listopadu 2014 dle nařízení vlády a s tím spojených
zákonných odvodů. V příspěvku je také zahrnut odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.
ve výši 1 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.
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tržby za prodané zboží
3,9%
tržby z prodeje služeb
34,7%

výnosy z prodeje majetku
0,1%
jiné ostatní výnosy
5,3%

finanční náklady
0,1%

transfer EU projekt Erasmus
0,2%
transfer EU - projekt SA
3,1%

provozní dotace
29,8%
transfer. podíl EU - Přír.
digitárium
19,0%
transfer. podíl EU - Přír.
exploratorium
3,8%

Struktura výnosů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014. Patrná je významná role provozní dotace od zřizovatele – statutárního města Brna i tržeb z prodeje služeb i zboží.

Je zřejmé, že provozní dotace zřizovatele hraje významnou roli v ekonomice Hvězdárny a planetária
Brno. Umožňuje udržovat výši vstupného na přijatelné úrovni pro všechny vrstvy obyvatel a pomáhá nám
s technickým rozvojem. Statutární město Brno tím dokazuje, jaký význam dává neformálnímu způsobu
přírodovědného vzdělávání.
Další dotovanou výnosovou položkou byly v roce 2014 transferové podíly z předaných investičních akcí
spolufinancovaných EU a výnosy z transferů na realizované projekty financované z EU:
transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné exploratorium ve výši 1 191 tisíc Kč
transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné digitárium ve výši 5 936 tisíc Kč
výnosy z transferu na projekt Science Academy ve výši 962 tisíc Kč
výnosy z transferu na projekt Erasmus+ ve výši 71 tisíc Kč

VLASTNÍ VÝNOSY
Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno (tj. výnosy po odečtení dotací) dosáhly v roce 2014 výše 13
791 tisíc Kč (7 389 tisíc Kč v roce 2013) a tvořily 44,1 % z celkových výnosů (46,2 % v roce 2013).
Tržby za vstupné – účet 602 – v roce 2014 jsme utržili celkem 10 847 tisíc Kč (5 790 tisíc Kč v roce 2013).
Po otevření digitária v listopadu 2013 došlo k navýšení vstupného. Průměrná cena 1 vstupenky v roce
2014 dosáhla výše 84,72 Kč (72,45 Kč v roce 2013, kdy do 30. března 2013 bylo v provozu původní planetárium s nižším vstupným). Jelikož na různé typy pořadů jsou ceny vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná cena 1 vstupenky také od skladby návštěvníků v daném období.
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Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2014. Tržby ze vstupného (tmavá část) jsou dominantní, patrný je nárůst tržeb z prodeje zboží (světlá část
sloupce) a ostatních vlastních výnosů, především krátkodobých pronájmů a propagace (šedá, 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 uvedeny v Kč.

V roce 2014 (již od 1. listopadu 2013) byla výše vstupného:
digitárium – základní vstupné 125 Kč
digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč
školní pořad – jednotné vstupné 80 Kč
exploratorium – jednotné vstupné 80 Kč
přednášky – jednotné vstupné 80 Kč
pozorování – jednotné vstupné 80 Kč
ZTP/P – zdarma
Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária: návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé průkazu ZTP.

Tržby za prodané zboží – účet 604 – na Hvězdárně a planetáriu Brno prodáváme astronomické 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 2014 dosáhly Tržby za prodané zboží výše 1 231 tisíc Kč (719 tisíc Kč v roce 2013). Hrubý zisk
z prodeje zboží, tj. pouze rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou prodaného zboží, dosáhl 384 tisíc Kč
(45,3 % nákupní ceny) a byl použit na zajištění provozu organizace (221tisíc Kč v roce 2013, 44,4 % nákupní ceny). Pohyb zboží je sledován na účtu 132 – zboží na skladě, část nakoupeného zboží je používána
na propagaci a popularizaci naší činnosti.
Zásoby zboží na skladě – účet 132 – činily k 31. prosinci 2014 výši 1 332 tisíc Kč (696 tisíc Kč k 31. prosinci 2013).
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V roce 2014 se nám podařilo prodat nepotřebný majetek. Jednalo se o astronomický dalekohledu typu
Newton z roku 1980 s nulovou zůstatkovou cenou, který byl prodán ZOO PARKU Vyškov, příspěvkové
organizaci města Vyškova, a to po vypršení výpovědní doby smlouvy o výpůjčce. Prodej byl schválen
Radou města Brna na R6/122 schůzi RMB dne 27. 11. 2013 a výnos z tohoto prodeje ve výši 20 tisíc Kč je
zachycen na účtu 646 – výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Přecenění tohoto majetku
reálnou cenou ve výši 19 tisíc se projevilo na účtu finančních výnosů 663 .
Jiné ostatní výnosy – účet 649 – ostatní výnosy z hlavní činnosti, např. tržby z prodeje pořadů a další
drobné příjmy, a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (krátkodobé užívání majetku jinými subjekty,
reklama a propagace). V roce 2014 dosáhly ostatní výnosy Hvězdárny a planetária Brno z hlavní činnosti
výše 47 tisíc Kč, z vedlejší činnosti 1 627 tisíc Kč, z toho výnosy z krátkodobého užívání majetku 1 161
tisíc Kč a z reklamy a propagace 466 tisíc Kč. Celkem tedy 1 674 tisíc Kč (880 tisíc Kč v roce 2013).
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ROZBOR NÁKLADŮ
Náklady na činnost Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2014 částky 30 316 tisíc Kč (15 999 tisíc
Kč v roce 2013). Oproti předcházejícímu roku došlo ke zvýšení položky osobní náklady (125,5 %)
i položky ostatní náklady ( 235,9 %).
Poměr osobní náklady/ostatní náklady se výrazně snížil – v roce 2014 činil 0,39 (0,72 v roce 2013).
Všechny tyto změny byly z největší části způsobeny již výše zmíněným předáním investiční akce Přírodovědné digitárium na počátku roku 2014 a tím ztrojnásobením odpisů až na výši 10 074 tisíc Kč (3 258 tisíc
Kč v roce 2013).

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2014
skutečnost
roku 2014
(v tis. Kč)

procent
z celkových
nákladů

procent
z celku roku
2014

upravený plán
2014
(v tis. Kč)

procent
plnění
upraveného
plánu

skutečnost
roku 2013
(v tis. Kč)

poměr
2014/2013

mzdové náklady

6 403

75,9

21,1

7 112

90,0

5 034

127,2

zákonné sociální
pojištění

1 872

22,2

6,2

2 086

89,7

1 566

119,5

zákonné sociální
náklady

161

1,9

0,5

300

53,7

123

130,9

8 436

100,0

27,8

9 498

88,8

6 723

125,5

č. ú.

název účtové
položky

521
524
527-8

52

celkem
osobní náklady

501

spotřeba materiálu

1 077

4,9

3,6

1 133

95,1

572

188,3

502

spotřeba energie

1 344

6,1

4,4

1 450

92,7

832

161,5

504

prodané zboží

847

3,9

2,8

850

99,6

498

170,1

506

aktivace majetku

0

0,0

0,0

0

0,0

-2

0,0

511

opravy a udržování

1 332

6,1

4,4

1 335

99,8

138

965,2

512

cestovné

500

2,3

1,6

500

100,0

71

704,2

513

reprezentace

254

1,2

0,8

250

101,6

174

146,0

518

ostatní služby

5 388

24,6

17,8

5 191

103,8

3 442

156,5

54

ostatní náklady

302

1,4

1,0

335

90,1

132

228,8

551

odpisy

10 074

46,0

33,2

9 930

101,5

3 258

309,2

553

prodaný majetek

20

0,1

0,1

0

0,0

0

0,0

558

náklady na DDM

712

3,2

2,4

737

96,6

150

474,7

56

finanční náklady

13

0,1

0,0

0

0,0

11

118,2

59

daň z příjmu

17

0,1

0,1

0

0,0

0

0,0

celkem
ostatní náklady

21 880

100,0

72,2

21 711

100,8

9 276

235,9

náklady celkem

30 316

100,0

31 209

97,1

15 999

189,5
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daň z příjmů 0,1%
prodaný majetek 0,1%
mzdové náklady 21,1%

zákonné sociální pojištění
6,2%

odpisy 33,2%

sociální náklady 0,5%

spotřeba materiálu 3,6%

ostatní náklady 1,0%
spotřeba energie 4,4%

prodané zboží 2,8%
ostatní služby 17,8%
opravy a udržování 4,4%
reprezentace 0,8%

cestovné 1,6%

Struktura nákladů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014.

STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ (Č. Ú. 52)
náklady
v roce 2014
(v tis. Kč)

procent
z ú. 52

procent
z celkových
nákladů
(30 316 tis. Kč)

náklady
v roce 2013
(v tis. Kč)

poměr
2014/2013

5 389

63,9

17,8

4 603

117,1

228

2,7

0,8

269

84,8

ostatní osobní náklady – odstupné

0

0,0

0,0

145

0,0

ostatní osobní náklady – náhrady za
dočasnou pracovní neschopnost

1

0,0

0,0

17

5,9

521 49

ostatní osobní náklady – projekt SA

785

9,3

2,6

0

0,0

524 1

zákonné sociální pojištění – zdravotní

496

5,9

1,6

415

119,5

524 2

zákonné sociální pojištění – sociální

1 376

16,3

4,5

1 151

119,5

527

zákonné sociální náklady

52

celkem

č. pú.

název podúčtu

521 1

mzdy

521 2

ostatní osobní náklady – dohody

521 3
521 4

161

1,9

0,5

123

130,9

8 436

100,0

27,8

6 723

125,5

Osobní náklady představovaly v roce 2014 27,8 % veškerých nákladů (42,0 % v roce 2013), konkrétně na
ně bylo vynaloženo 8 436 tisíc Kč (6 723 tisíc Kč v roce 2013).
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Mzdy – podúčet 521 1 – výše skutečně vyplacených mezd v roce 2014 činila 5 389 tisíc Kč (4 603 tisíc Kč
v roce 2013). Z celkových 5 389 tisíc Kč vyplacených na mzdy, připadlo 4 327 tisíc Kč (tj. 80,3 %) na náro35 000 000
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Osobní náklady (tmavá část sloupce) a ostatní náklady (světlá část sloupce) Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2014 (hodnoty ve svislém sloupci jsou uvedeny
v Kč). Zatímco nároky na nové pořady, údržbu i provoz budovy rostou, náklady na mzdy (a tedy i míra efektivity) má pozitivní trend. Nárůst v roce 2014 je důsledkem
předáním investiční akce Přírodovědné digitárium na počátku roku 2014 a tím ztrojnásobením odpisů až na výši 10 074 tisíc Kč.

kové součásti (tarifní mzdy, příplatky za vedení, příplatky za soboty, neděle a státní svátky, náhrady
mezd), 732 tisíc Kč na osobní příplatky (13,6 %) a 330 tisíc Kč na odměny (6,1 %). Vzhledem k předchozímu roku se podíl proměnlivých složek mzdy snížil z 22,4 % na 19,7 %.
Průměrná hrubá roční mzda pracovníka Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 činila 288 180 Kč
(285 900 Kč v roce 2013, došlo tedy ke zvýšení o 0,8 %). Průměrná hrubá měsíční mzda – roční mzda
rozpočítaná na 12 platů – činila 24 015 Kč (23 825 Kč v roce 2013). V průměru jsme v roce 2014 zaměstnávali 18,7 pracovníka, pracovní fond se zvýšil z 16,1 úvazků k 31. prosinci 2013 na 18,7 přepočteného
úvazků k 31. prosinci 2014.
Na ostatní osobní náklady – dohody – podúčet 521 2 – náklady na odměny tzv. demonstrátorům, kteří
zajišťují veřejná pozorování, šatnářů a dalších externistů bylo v roce 2014 vynaloženo 228 tisíc Kč
(269 tisíc Kč v roce 2013).
Podúčet 521 4 – Ostatní osobní náklady – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost v roce 2014 dosáhl
výše 1 tisíc Kč (17 Kč v roce 2013).
Zákonné sociální náklady – účet 527 ve výši 161 tisíc Kč v sobě skrývá povinný příspěvek do Fondu kulturních a sociálních potřeb, který v roce 2014 činil 54 tisíc Kč, pojištění odpovědnosti organizace 19 tisíc Kč, náklady na závodní preventivní zdravotní péči 13 tisíc Kč a vzdělávání zaměstnanců 75 tisíc Kč.

OSTATNÍ NÁKLADY
Ostatní náklady Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 činily 21 880 tisíc Kč (9 276 tisíc Kč v roce
2013) a tvořily 72,2 % veškerých nákladů (58,0 % v roce 2013).
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STRUKTURA SPOTŘEBY MATERIÁLU (Č. Ú. 501)
č.
pú.

název podúčtu

náklady v roce
2014
(v tis. Kč)

procent z ú. 501

procent
z ostatních
nákladů
(21 880 tis. Kč)

náklady
v roce 2013
(v tis. Kč)

poměr
2014/2013

0

materiál na opravy a údržbu

100

9,3

0,5

72

138,9

1

drobné přístroje a inventář

78

7,2

0,4

26

300,0

2

materiál na propagaci

406

37,7

1,8

205

198,0

3

materiál na pořady a výstavy

292

27,1

1,3

125

233,6

4

kancelářské potřeby

50

4,6

0,2

24

208,3

5

knihy, časopisy

11

1,0

0,1

12

91,7

6

úklid

32

3,0

0,1

31

103,2

7

ostatní režijní materiál

75

7,0

0,3

77

97,4

8

projekt Science Academy

33

3,1

0,2

0

0,0

501

celkem spotřeba materiálu

1 077

100,0

4,9

572

188,3

Spotřeba materiálu – účet 501 – v roce 2014 bylo vynaloženo celkem 1 077 tisíc Kč (572 tisíc Kč v roce
2013), což představovalo 3,6 % nákladů organizace a 4,9 % ostatních nákladů. Tato položka zahrnuje
širokou škálu nejrůznějšího materiálu nezbytného na údržbu majetku, provozu kopírky, tiskáren, na
úklid, na pořady a výstavy, na propagaci apod.
Největšími položkami v roce 2014 byl materiál na propagaci (406 tisíc Kč) a materiál na pořady a výstavy
(292 tisíc Kč). V roce 2013 byly náklady na materiál na propagaci 205 tisíc Kč, materiál na pořady a výstavy 125 tisíc Kč.

SPOTŘEBA ENERGIE (Č. Ú. 502)
č. pú.

název podúčtu

1

plyn

2

elektrická energie

3

voda

4

pára

502

celkem spotřeba energie

náklady v roce
2014
(v tis. Kč)

procent z ú. 502

procent
z ostatních
nákladů
(21 880 tis. Kč)

náklady v roce
2013
(v tis. Kč)

poměr
2014/2013

462

34,4

2,1

325

142,2

834

62,1

3,8

469

177,8

26

1,9

0,1

20

130,0

22

1,6

0,1

18

122,2

1 344

100,0

6,1

832

161,5
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Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 1 pracovníka v letech 2003 až 2014, na kterém je patrná stagnace několik posledních roků
(svislá osa je Kč). Je nezbytné zdůraznit, že si naši odborní zaměstnanci s převážně vysokoškolským vzděláním a disponující
jazykovými znalostmi i komunikačními schopnostmi zaslouží patřičné finanční ohodnocení. Snažíme se proto udržet průměrnou
hrubou měsíční mzdu na úrovni průměrné hrubé měsíční mzdy uváděné Českým statistickým úřadem.

Spotřeba energie – účet 502 – náklady na zemní plyn (vytápění budovy Hvězdárny a planetária Brno), na
elektrickou energii (osvětlení a pohon elektrických zařízení) a vodné. Položka dále zahrnuje náklady na
elektrickou energii, vodné a tepelné vytápění (pára) v pronajatých prostorách v areálu Vysokého učení
technického v Brně, stejně jako náklady na elektrickou energii reklamní city-light vitríny umístěné
v podchodu pod hlavním vlakovým nádražím v Brně.
Náklady na spotřebovanou energii v roce 2014 představovaly 4,4 % celkových nákladů a 6,1 % ostatních
nákladů. Za spotřebovanou energii zaplatila Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2014 celkem 1 344
tisíc Kč (832 tisíc Kč v roce 2013). Zvýšení proti roku 2013 je způsobeno celoročním provozem nového
digitária, rozšířením víkendového provozu a navýšením cen energií.
Prodané zboží – účet 504 – hodnota prodaných astronomických publikací a pomůcek, které jsou součástí
služeb poskytovaných návštěvníkům, a které jsou významným, i když doplňkovým finančním zdrojem.
Tato nákladová položka dosáhla v roce 2014 výše 847 tisíc Kč (498 tisíc Kč v roce 2013). Zvýšení oproti
roku 2013 bylo způsobeno zefektivněním prodeje a sedmiměsíčním uzavřením provozu sálu velkého
planetária v roce 2013.
Opravy a udržování – účet 511 – náklady na opravy a údržbu budovy, přístrojů a ostatního majetku. Na
opravy a udržování bylo v roce 2014 vynaloženo 1 332 tisíc Kč (138 tisíc Kč v roce 2013). K výraznému
nárůstu došlo z důvodu neplánované avšak nutné výměny nefunkčního původního zdvihacího zařízení
planetária (nebyla součástí projektu Přírodovědného digitária) pod přístrojem Chronos II ve výši 558 tisíc
Kč, výměny nevyhovujících vstupních dveří ve výši 394 tisíc Kč, s tím spojené malířské práce ve výši
64 tisíc Kč, a dále oprava přívalovým deštěm podemletého chodníku ve výši 69 tisíc Kč. Položka se skládá z nákladů na opravu a udržování nové budovy ve výši 1 201 tisíc Kč a na opravu a udržování ve výši
131 tisíc Kč.
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ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU (Č. Ú. 511)
511 11 – oprava a udržování budovy
16 006 Kč

revize plynové kotelny a komínů
revize a oprava hasicích přístrojů

4 000 Kč

revize a udržování výtahu

7 290 Kč

revize a oprava bleskosvodů

18 630 Kč

revize rozvodů nn, rozvodových sítí

65 357 Kč

revize nouzového osvětlení

6 500 Kč

údržba systému EPS

16 960Kč

servis VZT jednotek a MaR

19 082Kč

opravy madel, nátěr zábradlí a malířské práce

30 993 Kč

výměna zdvihacího zařízení pod planetáriem

558 356 Kč

výměna vstupních dveří, vč. malířských prací

457 852 Kč
1 201 026 Kč

511 11 – celkem

511 12 – oprava a udržování – ostatní
údržba a oprava kopírky

27 318 Kč

revize elektrospotřebičů, přístrojů a nářadí

33 050 Kč

oprava podemletého chodníku

68 578 Kč

oprava fotoaparátu

1 443 Kč

oprava čalounění hlavových opěrek sedadel

1 000 Kč

511 12 – celkem

131 389 Kč

celkem

1 332 415 Kč

Cestovné – účet 512 – dosáhl v roce 2014 výše 500 tisíc Kč (71 tisíc Kč v roce 2013). V roce 2014 se naši
zaměstnanci zúčastnili několika důležitých pracovních cest do zahraničí do významných science center
nebo na celosvětové konference. Tyto aktivity souvisí s rozvojem digitária. Reprezentace – účet 513 –
náklady v této oblasti dosáhly výše 254 tisíc Kč (174 tisíc Kč v roce 2013). Ostatní služby – účet 518 –
platby za služby zajišťované jinými organizacemi. V roce 2014 dosáhly náklady na ostatní služby výše
5 388 tisíc Kč (3 442 tisíc Kč v roce 2013).

NÁKLADY OSTATNÍCH SLUŽEB (Č. Ú. 518)
náklady v roce
2014
(v tis. Kč)

procent
z účtu 518

procent
z ostatních
nákladů
(21 880 tis. Kč)

náklady
v roce 2013
(v tis. Kč)

poměr
2014/2013

130

2,4

0,6

143

90,9

893

16,6

4,1

837

106,7

1 945

36,1

8,9

1 117

174,1

1 898

35,2

8,6

1 017

186,6

nájemné

84

1,5

0,4

70

120,0

poštovné

165

3,1

0,8

106

155,7

č. pú.

název podúčtu

1

telefon, internet

2

poplatky

3

propagace

4

náklady na pořady a výstavy

5
6
7

software

8

ostatní

9
10
518

celkem ostatní služby

73

1,4

0,3

34

214,7

111

2,1

0,5

118

94,1

projekt Science Academy

18

0,3

0,1

0

0,0

projekt Erasmus+

71

1,3

0,3

0

0,0

5 388

100,0

24,6

3 442

156,5
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Největší objemový nárůst u nákladů ostatních služeb v porovnání s rokem 2013 vykazuje podúčet náklady na pořady a výstavy, do kterého se promítají velmi nákladné pořady do digitária. K dalšímu výraznému
zvýšení došlo v položce propagace – v souvislosti s novým způsobem komunikace jak s veřejností tak i
se školami.
Ostatní náklady – účty skupiny 54 – náklady na zmařenou investici Sluneční věž (42 tisíc Kč), náklady na
pojištění (16 tisíc Kč), na technické zhodnocení majetku, které nedosáhlo výše 40 tisíc Kč (22 tisíc Kč) a
na neuplatněné DPH (222 tisíc Kč). V roce 2014 dosáhla tato položka celkové výše 302 tisíc Kč (132 tisíc
Kč v roce 2013).
Odpisy – účet 551 – dosáhly v roce 2014 výše 10 074 tisíc Kč (3 258 tisíc Kč v roce 2013). K navýšení této
položky proti roku 2013 došlo především předáním a zaúčtováním investiční akce Přírodovědné digitárium v lednu 2014 a zrekonstruované budovy Hvězdárny a planetária Brno v březnu 2013. V položce se
také promítá zaúčtování zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku a části souborů majetku v celkové výši
102 tisíc Kč.
V položce prodaný majetek – účet 553 – se promítá reálná cena prodaného astronomického dalekohledu
typu Newton z roku 1980 ZOO Parku Vyškov.
Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku – účet 558 – náklady na pořízení strojů, přístrojů a
jiného inventáře v roce 2014 dosáhly výše 712 tisíc Kč (150 tisíc Kč v roce 2013). K navýšení došlo
zejména z důvodu dovybavení kanceláří nábytkem pro zaměstnance (110 tisíc Kč), nákupu barevné kopírky (33 tisíc Kč), kamer, objektivů a stativů pro tvorbu pořadů a propagačních materiálů (179 tisíc Kč),
pořízení mzdového software (30 tisíc Kč), dalších software pro úpravu fotografií a videozáznamů (123
tisíc Kč) a nákupu drobného majetku pro projekt Science Academy (87 tisíc Kč).
Položka finanční náklady – účty skupiny 56 – obsahují především kurzové ztráty vznikající při nákupu
zahraničních pořadů do digitária a činí v roce 2014 13 tisíc Kč (11 tisíc Kč v roce 2013).
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MAJETEK ORGANIZACE
FINANČNÍ MAJETEK
č. ú.

název účtu

stav k 1. 1. 2014 (v Kč)

stav k 31. 12. 2014 (v Kč)

241

běžný účet

1 604 882,54

2 831 266,27

243

běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb

28 569,53

58 139,23

261

pokladna

132 713,00

341 108,00

263

ceniny – známky
celkem

871,00

1 510,00

1 767 036,07

3 232 023,50

STAV POHLEDÁVEK
č. ú.

název účtu

stav k 1. 1. 2014 (v Kč)

stav k 31. 12. 2014 (v Kč)

311

odběratelé

344 975,00

169 700,00

314

poskytnuté provozní zálohy

716 759,02

388 192,42

315

jiné pohledávky z hlav. činnost

0,00

270,00

335

pohledávka za zaměstnanci

0,00

15 000,00

341

daň z příjmů – poskytnutá záloha

61 200,00

0,00

377

ostatní krátkodobé pohledávky

27 531,02

32 123,33

381

náklady příštích období

120 512,65

210 183,57

388

dohadné účty aktivní
pohledávky celkem

0,00

1 032 728,51

1 270 977,69

1 848 197,83

stav k 1. 1. 2014 (v Kč)

stav k 31. 12. 2014 (v Kč)

STAV ZÁVAZKŮ
č. ú.

název účtu

321

dodavatelé

331

zaměstnanci

333

jiné závazky vůči zaměstnancům

336

sociální zabezpečení

337

zdravotní pojištění

341

daň z příjmů

342

jiné přímé daně

343

daň z přidané hodnoty

374

krátkodobé přijaté zálohy na transfery

378

ostatní krátkodobé závazky

42 396,00

7 888,00

383

výdaje příštích období

80 431,86

157 955,57

384

výnosy příštích období

100 000,00

159 167,00

389

dohadné účty pasivní
závazky celkem

98 615,40

257 787,00

318 456,00

502 034,00

2 700,00

2 800,00

116 841,00

162 793,00

50 530,00

70 442,00

0,00

16 890,00

36 774,00

68 468,00

674 422,00

247 494,00

0,00

961 568,51

660 241,71

318 014,00

2 181 407,97

2 933 301,08
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DLOUHODOBÝ MAJETEK
K 31. prosinci 2014 eviduje Hvězdárna a planetárium Brno dlouhodobý majetek v celkové pořizovací ceně
186 193 tisíc Kč, a to v následující struktuře.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 183 526 tisíc Kč:
pozemky v pořizovací ceně 2 191 tisíc Kč
stavby v pořizovací ceně 111 472 tisíc Kč
samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně 67 212 tisíc Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 2 234 tisíc Kč
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 250 tisíc Kč
majetek určený k prodeji přeceněný reálnou cenou ve výši 167 tisíc Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 2 667 tisíc Kč:
software v pořizovací ceně 73 tisíc Kč
ocenitelná práva v pořizovací ceně 2 072 tisíc Kč
drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 522 tisíc Kč

FONDY ORGANIZACE
název fondu

stav k 1. 1. 2014
(v Kč)

fond odměn

97 713,00

fond kulturních a sociálních potřeb

39 240,29
1 250 515,61

rezervní fond
– ze zlepšeného hospodářského výsledku
rezervní fond – z ostatních titulů
investiční fond
celkem

zdroje v roce 2014
(v Kč)

použití v roce 2014
(v Kč)

stav k 31. 12. 2014
(v Kč)

0,00

0,00

97 713,00

53 894,00

32 752,00

60 382,29

6 883,68

0,00

1 257 399,29

45 000,00

551 872,30

0,00

596 872,30

230 402,58

2 946 899,71

2 423 457,79

753 844,50

1 662 871,48

3 559 549,69

2 456 209,79

2 766 211,38

Všechny fondy byly k 31. prosinci 2014 finančně kryty, jak vyplývá z rozvahy.
Fond odměn, rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku a rezervní fond – z ostatních titulů
nebyly v roce 2014 čerpány. Rezervní fond – z ostatních titulů byl navýšen o neúčelové peněžní dary ve
výši 10 tisíc Kč a o nespotřebované dotace z rozpočtu EU ve výši 542 tisíc Kč, tj. na projekt Science Academy (51 tisíc Kč) a na projekt Erasmus+ (491 tisíc Kč).
Prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb byly ve shodě s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb poskytnuty jako příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců (33 tisíc Kč).
Zdrojem fondu investic byly odpisy hmotného investičního majetku ve výši 2 947 tisíc. Z fondu investic
bylo dle § 28 zákona 250/2000 Sb. odvedeno zřizovateli 1 000 tisíc Kč a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo čerpáno 1 423 tisíc Kč:
technické zhodnocení audiovizuálních pořadů Přírodovědného digitária ve výši 280 tisíc Kč
technické zhodnocení audiovizuálního projekčního systému digitária ve výši 405 tisíc Kč
pokladní a recepční pult ve výši 125 tisíc Kč
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technické zhodnocení počítačové sítě ve výši 301 tisíc Kč
osvětlení chodníku ve výši 312 tisíc Kč
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KONTROLNÍ ČINNOST
Na základě řídicí kontroly interního auditu byl vnitřní kontrolní systém v roce 2014 zhodnocen jako přiměřený a dostatečně účinný. Harmonogram plánu činnosti interního auditu v roce 2014 zahrnoval pět
auditů – dva audity finanční a tři audity výkonu, které také byly uskutečněny. Jednotlivé audity se týkaly:
tvorba a čerpání peněžních fondů
vyplácení cestovních náhrad
kontrola pokladních dokladů
prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému
dodržování platné legislativy u výběrových řízení

Účelem všech prováděných auditů bylo ověřit dodržování nastaveného kontrolního sytému, zákonných
norem, vnitřních předpisů a hospodaření s veřejnými prostředky.
V průběhu roku 2014 nebylo zjištěno žádné pochybení v hospodaření organizace, které by mělo nepříznivý dopad do činnosti Hvězdárny a planetária Brno nebo do výsledku hospodaření, organizace hospodaří
se svěřenými prostředky účelně a hospodárně. U všech finančních operací byla provedena předběžná,
průběžná a následná kontrola dle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

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. 2/2014 ze dne 14. listopadu 2014
byla k 31. prosinci 2014 provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace.
Inventarizace proběhla dle stanoveného harmonogramu a byly inventarizovány všechny nenulové položky majetku a závazků organizace.
Na základě provedených inventur nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, byly dodržovány účetní
postupy týkající se majetku a závazků a jejich evidence. Nebyla uložena žádná opatření k odstranění
nedostatků jak v průběhu inventarizace, tak po jejím skončení.
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ZÁVĚREM
Závěr této Zprávy o činnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 je jednou z řady příležitostí
k poděkování všem pracovnicím a pracovníkům za úspěšné zvládnutí minulých dvanácti měsíců. Jmenovitě musím zmínit Ing. Hanu Šimšovou, která sepsala ekonomickou část této zprávy, Mgr. Zuzanu
Kuljovskou za poskytnutí všech statistických dat v přehledu našich aktivit, Janu Britzmannovou a Mgr.
Jana Píšalu za kontrolu i komentáře celé zprávy. Obrovský dík patří našemu zřizovateli, všem spolupracovníkům i přátelům Hvězdárny a planetária Brno a především našim návštěvníkům. Bez nich by existence naší organizace neměla smysl.

Dne 16. října 2014 jsme oslavili šedesáté narozeniny. Naskýtá se tudíž otázka, jak asi bude Hvězdárna a
planetárium Brno vypadat za dalších šedesát roků? Těžko říci, takovou budoucnost mezi hvězdami
nevyčteme. Jisté je, že bude čelit novým výzvám i ohrožením. Možná se jí bude dařit, možná ne. Třeba
návštěvníci zůstanou hvězdárně věrni, třeba upadne do zapomnění. Dnes se digitální planetárium všem
líbí, ale co když jej přebijí prvky virtuální reality? Mohli bychom dál pokračovat po úžasné cestě lemované
převratnými objevy, ale také zabloudit v mlze pýchy a falešného bulváru. Snad si zachová jedinečnost,
není vyloučeno, že ustrne do podoby starosvětského muzea. Její zřizovatel ji může zůstat věrný nebo ji
smetou globální změny prudce se měnícího světa.
Bude ustrašená nebo smělá? Vybledne či zazáří?
Předcházející desetiletí naštěstí naznačují, že by to nemuselo dopadnout špatně.
Ostatně, už za chvíli – v roce 2074 – budeme znát pravdu.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
ředitel Hvězdárny a planetária Brno,
příspěvkové organizace

V Brně dne 27. února 2015

