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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
http://www.hvezdarna.cz

zeměpisná šířka: 49° 12´ 14,9″
zeměpisná délka: 16° 35´ 1,8″
nadmořská výška: 305 m n. m.

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.
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At least compared to several last years, we can say 2017 was an average year. We had in total 153,830 visitors, who were offered
1,637 events. These are almost the same figures as in 2016. And the visitors are satisfied, too. Just a few anonymous reviews that
we cannot influence any other way but by quality offer and good work. The rating of the Brno Observatory and Planetarium on
Google reaches 4.8 of 5 stars (138 reviews), it is almost the same on Facebook with 4.7 of 5 stars (629 reviews), and we are also
doing well on TripAdvisor with 4.5 of 5 points (77 reviews).
It seems that the numbers of our visitors in the following years will range around 150 thousand. Of course, we cannot exclude any
positive deviations, in case of extraordinary astronomical phenomena or big technological changes, as well as any declines, for
example, due to fatal failures or systematically poor program management. However, we cannot foresee the future, so this annual
report will be mainly about the past 12 months.
We do not consider all our activities just from an economist’s point of view. We managed to prepare several premieres, either
ourselves or with the help of our external collaborators or through acquisitions from abroad, more or less appreciated; we offered
the inhabitants of Brno and its surroundings a variety of events, more or less successful; and we managed to implement some
projects that were written in gold letters in the history of our institution.
Like the world line in cosmology, it is the celebration of the 100th anniversary of the Czech (Czechoslovak) Astronomical Society,
which encouraged the foundation of an independent Brno observatory seven decades ago, that weaves through the whole year of
2017. What would our founding fathers and mothers have said if they had seen the hill of Kraví hora as it is now? Would they have
been satisfied? Hard to say, but we are satisfied! After all, we held a seminar of Jára Cimrman specialists, an international fulldome
festival and several torrential events in which we tried to attract to science hundreds or thousands of spacefarers at the same time.
But absolutely crucial is the fact that we managed to get the support of a project that will be implemented in 2018 and will influence
the operation of our institution for the next decade. Although the project 3^RESTART includes several activities, the most important
one is a new projection system in the hall of our Digitarium that will provide the viewers with images of better quality, sharper with
more vivid colours, and in stereoscopic version, too!
The total revenues of the Brno Observatory and Planetarium in 2017 amounted to CZK 44,760 thousand (CZK 40,154 thousand in
2016), of which the revenues of the organization (excluding grants and transfers) amounted to CZK 15,793 thousand (CZK
16,194 thousand in 2016). The total costs in 2017 amounted to CZK 44,760thousand (CZK 40,154 thousand in 2016). The selfsufficiency ratio, a ratio of own revenues and total costs, reached 35.28 % in 2017. A ticket for one visitor of the Brno Observatory
and Planetarium was subsidized by its founder, the statutory city of Brno, with CZK 108. The average number of staff in 2017 (FTE)
was 20.9, each of which served 7,360 visitors.
The above figures show that our budget has been very tight over the last few years and actually there are no reserves at all. The
solution of this unpleasant situation is the challenge of the near future.

Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 | 5

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Rok 2017 můžeme považovat za průměrný, alespoň v porovnání s několika předcházejícími. Celkem
k nám zavítalo 153 830 návštěvníků, kterým jsme nabídli 1 637 akcí. Jedná se prakticky o stejná čísla
jako v roce 2016. Spokojení tudíž zůstáváme my i návštěvníci. Za všechny pár anonymních recenzí, které
nemůžeme ovlivnit jinak než kvalitní nabídkou a prací: Ocenění Hvězdárny a planetária Brno na portálu
Google dosahuje 4,8 hvězdiček z pěti (výsledek 138 recenzí), na Facebooku máme prakticky stejné ocenění 4,7 z 5 (629 recenzí) a dobře si vedeme i na TripAdvisory (4,5 z 5 bodů na základě 77 recenzí).
Zdá se, že i v dalších letech bude návštěvnost naší organizace oscilovat kolem 150 tisíc návštěvníků.
Samozřejmě nejsou vyloučeny pozitivní deviace – v případě výjimečných vesmírných úkazů anebo velkých technologických změn, stejně jako poklesy – například při fatální závadě anebo nezbytné občasné
modernizaci našich systému spojené s omezením provozu. Do budoucnosti ale nahlédnout nelze, proto
se v této zprávě o činnosti budeme věnovat především uplynulým 12 měsícům.
Ne všechny naše aktivity posuzujeme výhradně optikou ekonoma. Zvládli jsme připravit několik premiér
– ať už vlastními silami, díky externistům anebo akvizicí ze zahraničí, které se setkaly s větším i menším
zájmem. Obyvatelům města Brna i přilehlého kraje jsme nabídli plejádu akcí, vydařených méně i více, a
také se nám podařilo realizovat projekty, které se zapsaly zlatým písmem do dějin naší instituce.
Jako kosmologická světočára se celým rokem 2017 vinou oslavy 100. výročí založení České (Československé) astronomické společnosti, která před sedmi desetiletími motivovala ke vzniku samotné brněnské hvězdárny. Co by asi otcové a matky zakladatelé řekli, kdyby viděli, jak se proměnila Kraví hora? Byli
by spokojeni? Těžko říci, my ale spokojeni jsme! Vždyť jsme zorganizovali cimrmanologický seminář,
mezinárodní přehlídku pořadů pro digitální planetária a také pár přívalových akcí, během nichž jsme se
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Počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2017 – vzdělávací pořady pro školy (tmavá část sloupce) a představení pro veřejnost (světlá část
sloupce). Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový
sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 2013).
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pokusili přivést k zájmu o vědu stovky či tisíce kosmoplavců najednou.
Naprosto klíčové ale je, že jsme vyjednali podporu projektu, jenž se bude realizovat v roce 2018 a ovlivní
provoz naší instituce v následujícím desetiletí. Pod označením 3^RESTART se sice ukrývá několik aktivit,
tou nejdůležitější ovšem je nový projekční systém v sále digitária, který nabídne divákům kvalitativně
lepší obraz – ostřejší, se sytějšími barvami, a dokonce ve stereoskopické verzi!
Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 skončilo s vyrovnaným hospodářským výsledkem
ve výši 0 Kč stejně jako v roce 2016, z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 720 tisíc Kč (-753 tisíc Kč
v roce 2016) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 720 tisíc Kč (+753 tisíc Kč
v roce 2016).
Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 dosáhly 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč v roce
2016), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) činily 15 793 tisíc Kč (16 194 tisíc Kč
v roce 2016). Celkové náklady v roce 2017 dosáhly 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč v roce 2016).
Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2017 výše
35,28 %. Příspěvek na jednu vstupenku na jednoho návštěvníka Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutárního města Brna – dosáhl výše 108 Kč. V roce 2017 jsme v průměru zaměstnávali 20,9
přepočteného zaměstnance, přičemž každý obsloužil 7 360 návštěvníků.
Nutno ale dodat, že jsme v roce 2017 čerpali fondy organizace ve výši 1 518 tisíc Kč (1 320 tisíc Kč v roce
2016), tj. rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 218 tisíc Kč na další rozvoj
organizace a fond investic ve výši 300 tisíc Kč na opravy a udržování svěřeného majetku.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je náš rozpočet v posledních letech velmi napjatý a skutečně již bez
rezerv. Řešení této nepříjemné situace je velkou výzvou blízké budoucnosti.

JE SKVĚLÉ BÝT NA CO HRDÝ!
Všechny naše roky jsou skvělé a neopakovatelné, každý z nich má ale svůj jedinečný panteon událostí.
V roce 2017 se nám především podařilo udržet vysoký standard našich aktivit – co do obsahu i provedení.
Hlavním tahounem zůstala představení v digitáriu – Soumrak dinosaurů, uváděné již od vánoc 2016,
Země pod palbou od února 2017, vítěz přehlídky IPS Fulldome Festival Brno, Nebe v plamenech od dubna
2017, které vzniklo v souvislosti s 20. výročím soutěže Ignis Brunensis, Robinsonka, velký měsíční příběh
pro malé kosmoplavce od počátku října 2017, stejně jako Rychleji než světlo, tedy sen o mezihvězdných
výpravách, a Fantom vesmíru, vyprávění o honu na temnou hmotu od konce října 2017, který jsme pro
velký úspěch nasadili do pravidelné projekce i v lednu 2018.
Budeme někdy cestovat z Brna do Prahy za pár minut? Čtenáři této zprávy pravděpodobně nikoli. Nejde
však pouze o technologii „hyperloop“, ale i cestu za technologií „hyperloop“. Zkušenosti z takového futuristického projektu i nejrůznější „spin off“ aktivity budou neméně důležité. Proto jsme s potěšením nabídli
naše prostory k uspořádání konference HYPERLOOP, která otevřela seriózní diskuzi o její budoucnosti a
zapojení brněnských firem, výzkumných center i dalších subjektů do vytváření tohoto vizionářského způsobu přepravy.
První premiérou roku 2017 bylo představení Země pod palbou, jinak též výherce přehlídky IPS Fulldome
Festival Brno 2016. Pořad seznamuje s projekty, které tvoří první obrannou linii naší planety. Diváci se
spolu s robotickými průzkumníky proletěli kolem kamenných planetek, ledových komet i trpasličích
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planet. Součástí představení byla prohlídka aktuální hvězdné oblohy a virtuální návštěva několika výjimečných astronomických observatoří, kterou připravil Pavel Karas.
Na přelomu března a dubna okořenil každodenní provoz 20. sjezd České astronomické společnosti, která
navíc v roce 2017 oslavila 100. výročí své existence. První dubnový víkend se u nás potkal výkvět české
astronomie, dokonce se odehrál mimořádný seminář o vědeckém odkazu Járy Cimrmana. Hvězdárna a
planetárium Brno nejen exkluzivně poskytla prostory pro setkání, ale aktivně zasáhla do programu. Například se podílela na cimrmanovském semináři (velký dík patří Janu Píšalovi), organizovala slavnostní
večer, vč. ohňostroje, a dokonce se nám podařilo odhalit stopu po přítomnosti slovutného génia a všeuměla přímo na Kraví hoře.
Hned o týden později jsme obyvatelům celého města – v podobě dvanáctiminutové salvy nejrůznějších
petard – zvěstovali premiéru Nebe v plamenech. Představení, které vznikalo pod supervizí našich pracovníků, se věnuje nejen historii této bláznivé zábavy, ale i jejímu fyzikálnímu či chemickému pozadí.
Ohňostroj, který je vlastně oslavou zkrocení ohně člověkem, sledovalo v celém Brně zcela jistě mnoho
tisíc lidí. Ostatně krásné promo mu zajistilo vysílání rádia Kiss Hády. Autorský tým Ohně na nebesích
tvořili zejména
režie: Radek Smetana
scénář: Jiří Dušek, Vladimír Horák, Radek Smetana, Zdeněk Stuchlík
hudba: Adam Sporka
namluvil: Miroslav Táborský
zvukové studio: Radim Lapčík
předfilm: Polární záře od Pavla Karase

V pátek 21. dubna 2017 bylo možné mezi šestou hodinou ranní a půl devátou prožít na druhém kanálu
České televize Dobré ráno z Hvězdárny a planetária Brno. Poprvé v historii Česká televize živě vysílala
dvě a půl hodiny dlouhé ranní show z našeho interiéru i exteriéru. O dobrou náladu se postarali lidé, díky
kterým vznikl televizní seriál KOSMO o české výpravě na Měsíc. Svoji zkušenost z tohoto „europrojektu“,
jež se tak nějak zvrtnul, prozradila herečka Eva Josefíková, režisér Jan Bártek a scénárista Tomáš Baldýnský. Kromě toho Jan Píšala povykládal, jak si vybrat správný dalekohled, a Tomáš Arrakis se zaměřil
na sci-fi literaturu. Jiří Dušek nakonec zabrousil jak do dějin Hvězdárny a planetária Brno, tak do její
moderní současnosti.
Počátkem června jsme zorganizovali třetí ročník Fulldome Festival Brno, tedy přehlídku nejnovějších
filmů a uměleckých projektů vytvořených speciálně pro digitální planetária. I když je stále co zlepšovat,
stáváme se nejrozsáhlejší akcí tohoto druhu v Evropě. Ostatně do našeho repertoáru jsme zakoupili
jedno vítězné představení (druhé uvedeme v roce 2018) a další dvě nevítězná. Navíc jsme navázali – zdá
se – strategickou spolupráci s asijskými producenty.
Je třeba si uvědomit, že současní špičkoví tvůrci filmů do digitálních planetárií si v ničem nezadají se
stávající filmařskou elitou a v mnoha směrech se obě komunity prolínají. Výhodou fulldome žánru je
navíc jeho originalita – podobný festival totiž v rámci České republiky nenajdeme, a tudíž nehrozí, že by
mělo v tomto směru Brno nějakou konkurenci. Naše instituce pak získává do uzavřené databáze veškerou novou tvorbu pro tento formát projekce, což nám umožňuje sestavovat vlastní, velmi atraktivní repertoár.
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V červenci se nám podařilo připravit Měsíční noc na Kraví hoře. S ohledem na chladnější počasí se sice
nikdo nekoupal, ale mezi hvězdárnou a sportovním areálem, kolem řady zdařilých světelných instalací,
brouzdalo několik tisíc lidí. Velkou budoucnost může mít i rodící se tradice festivalu Mendel k(now)s,
který se koná v době narozenin Johanna G. Mendela. Naše organizace se do něj letos zapojila poprvé,
externí tvůrci překvapili nápaditostí programu i doplňkových kratochvílí. Nezapomněli jsme samozřejmě
ani na Noc padajících hvězd, během které bylo – již tradičně – poměrně špatné počasí.
Velkým riskem bylo přesunutí námi organizovaného Festivalu vědy z Kraví hory do areálu dopravního
hřiště na Riviéře. Dvoudenní akce má prezentovat vědecko-výzkumné organizace našeho města anebo
ty, které využívají výsledky aplikovaného výzkumu. Nakonec to ale dopadlo dobře. V kombinaci s pěkným
počasím jsme zaznamenali rekordní návštěvnost.
Počátkem října se u nás vyhlašoval Strom roku, po kterém přímo u budovy zůstal strom katalpa (kultivar
Nana) vysazený zástupci nadace Partnerství, Jihomoravského kraje i města Brna. Následující den proběhla Noc vědců, tentokráte ve znamení 60. výročí letu Sputniku 1. Snad chladné počasí, snad malá propagace vedla k vlažné návštěvnické odezvě.
Ve čtvrtek 12. října 2017 byla v areálu Brněnských výstav a veletrhů otevřena výstava o letcích druhé
světové války ve službách Royal Air Force. Ve stejný den ve večerních hodinách se dva z dosud žijících
letců potkali s veřejností v prostorách digitária: český generálporučík Emil Boček, jenž působil v britském RAF, a izraelský pilot, jedno z Wintonových dětí, major Hugo Meisl.
Na podzim jsme uvedli hned tři nová představení. Film Rychleji než světlo – sen o mezihvězdném létání
byl jedním z vítězů našeho Fulldome Festivalu Brno 2017. Stejně jako jiná představení, i tohle jsme
v podobě „předfilmu“ doprovodili vlastními animacemi (z dílny Pavla Karase).
Pod naším dohledem, za přispění brněnských umělců vedených Petrem Hlouškem, jsme dospěli
k premiéře našeho dosud nejvýpravnějšího pořadu pro děti. Robinsonka, s podtitulkem velký příběh pro
malé kosmoplavce, vznikala v zelených kulisách s živými herci a minimem skutečných rekvizit.
S ohledem na omezený rozpočet – řádově pětadvacetkrát menším, než s jakým operují zahraniční producenti – se jedná o dílo světových parametrů. Opět jej doprovází předfilm – o podobě Sluneční soustavy.
Autorský tým Robinsonky tvořili zejména
režie: Petr Hloušek
scénář: Petr Hloušek, Jan Šotkovský
hudba: Petr Hloušek, Lukáš Janota, texty písní Lukáš Janota
namluvili/herci: Petr Štěpán, Aleš Slanina, Vojta Blahuta/Adéla Ondrušová
zvukové studio: ELJAY Music Production (písně), Roman Kašník, studio Reset
předfilm: Úžasný úvod do Sluneční soustavy – pro děti

Předposlední říjnový den jsme poněkud recesisticky slavili Den temné hmoty a uvedli v české premiéře
představení Fantom vesmíru – hon na temnou hmotu. Kromě toho, jsme promítli film Částicová horečka
o objevu Higgsova bosonu. Odezva byla nečekaně pozitivní, proto jsme se rozhodli zařadit tento pořad do
běžného repertoáru a promítat Fantoma vesmíru i v lednu 2018.
V listopadu jsme se zapojili do další z akcí k 100. výročí založení České astronomické společnosti. Česká
pošta v našich prostorách předvedla nejen příležitostnou známku s nominální hodnotou 16 Kč od výtvarníka Vladimíra Suchánka, ale také obálku prvního dne (FDC) od Bohumila Šneidera. Dokonce u nás byla
na půlden otevřena příležitostná poštovní přepážka.
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Oslavili jsme i narozeniny hvězdárny, její restartování v podobě nové budovy a digitalizaci – za přítomnosti mnoha našich přátel, zástupců veřejného života města i Jihomoravského kraje. Ostatně rok 2017
se stal přelomovým – skončila povinná pětiletá udržitelnost na projekt financovaný z prostředků Evropské unie i České republiky, tedy rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka
v Brně.
S potěšením jsme sledovali velký zájem o vesmírného Mikuláše i Nebeské Vánoce. V obou případech
musíme v dalších letech zvážit, jakým způsobem zatraktivnit jejich obsah. Stejně úžasně proběhl i Svátek
světla, který se již potřetí konal v den zimního slunovratu. S trochou nadsázky říkáme, že vztyčujeme
ochranný štít, který brání město Brno před zlými démony.
Po celý rok vznikal i náš dosud nejrozsáhlejší pořad MORAVA 360 – Můj nejkrásnější kraj, jehož jádro
tvoří netradiční pohledy na vybrané dominanty jižní Moravy získané pomocí speciálních dronů. Většinu
činností spojených se vznikem pořadu přitom osobně zajistil Pavel Karas. Úspěšná premiéra představení
proběhne počátkem února 2018.

BUDOUCNOST JE (MŮŽE BÝT) LEPŠÍ, NEŽ BÝVALA
V průběhu roku 2017 probíhala příprava hned několika rozvojových projektů. Dokončili jsme projektovou
dokumentaci Oprava opěrné zídky a chodníku v prostoru mezi naší kopulí a pozorovatelnou Masarykovy
univerzity. Cílem je nejen zabezpečit toto okolí naší budovy (je v havarijním stavu, zásah si tedy vyžádá ať
tak či onak), ale definitivně také dokončit moderní rekonstrukci všech objektů ve správě Hvězdárny a
planetária Brno. Vzniknou nové sedací prvky, trávníky, dobíječky na mobily a vyznačen bude i místní poledník.
V létě 2017 jsme disponovali projektem i územním souhlasem a vyzvali stavební firmy k podání nabídky
na realizaci této zakázky malého rozsahu. I přes otevřenost soutěže se přihlásila pouze jedna společnost. Cena za realizaci ale výrazně přesahovala naše finanční možnosti. Po diskuzi se zřizovatelem byla
soutěž zrušena s tím, že se zopakuje v roce 2018.
Velmi intenzivně pokračovala diskuze o instalaci nového projekčního systému v sále digitária na podzim
2018. Nejdříve to byly informativní pohovory, později vzniklo několik čím dál tím rozsáhlejších zdůvodnění, dokonce jsme stanovili základní parametry celého audiovizuálního řetězce. Zastupitelstvo města Brna
nakonec počátkem prosince schválilo návrh rozpočtu naší metropole, ve kterém se počítá s realizací
tohoto pro nás ambiciózního projektu v roce 2018.
Jde o mimořádnou, nestavební, přístrojovou investici ve výší 39 milionů Kč, která zajistí provoz digitálního planetária (tzv. digitária) nejméně do roku 2024. Oproti stávajícímu stavu nově nabídne stereoskopickou projekci (označovanou též „3D“) a zvýší kvalitu obrazu (rozlišení, jas, kontrast, sytost barev). Po
celou dobu tak Hvězdárna a planetárium Brno zůstane jedním z nejlepších planetárií v Evropě a významným hráčem v celosvětovém kontextu. Investici zrealizujeme v průběhu 6 měsíců do podzimu 2018.
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O malý krůček postoupila i realizace Přírodovědného stelária – Sluneční věže. Naším dalším zastáncem
se stal hlavní architekt města Brna. Pravdou ale je, že i přes pozitivní ohlasy chybí to nejdůležitější –
finanční prostředky, územní souhlas a stavební povolení.
Z technických projektů jsme po několika letech trápení (nejdříve jsme nevěděli jak, pak nebyl nikdo, kdo
by se pustil do díla) oživili heliostat. Tedy dalekohled vestavěný do budovy, s objektivem na střeše a okulárem v přednáškovém sále, s nímž lze sledovat sluneční povrch – především temné skvrny, ale za vhodných podmínek i tzv. granulaci a fakulová pole. Zde patří velký dík Ondreji Kamenskému.
Pokračovaly i zahradní úpravy okolí naší budovy. Vyřešili jsme nevzhledné zákoutí u cesty mezi zahrádkami směrem k ulici Lužická. Podél mlatové cesty u vilek na ulici Tůmova byly vysázeny nové stromky a
keře. Konkrétně 150 keřů (svída, bobkovišeň, skalníky, dřišťály), 10 stromů (3x borovice černá, 3x kanadský jeřáb, 1x červený buk, převislá japonská třešeň a převislý modřín a katalpa). Zprovoznili jsme
zavlažování trávníků kolem hlavního vchodu.
V roce 2017 se podařilo dál rozvíjet naše odborné přednášky, jejichž obsah má stále rostoucí kvalitu i
popularitu. A to čelíme konkurenci ze strany univerzitních či akademických pracovišť, které mnohdy
nabízejí podobné lekce zdarma. Z většiny z námi organizovaných přednášek vznikají volně přístupné
videozáznamy, u kterých pak registrujeme tisíce, ne-li desítky tisíc zhlédnutí.
Také se nám podařilo zatraktivnit audiovizuální stěnu „hyperwall“ instalovanou ve vstupní hale.
V podstatě se jedná o video stěnu složenou z matice profesionálních bezrámečkových monitorů o celkovém rozlišení 4K o velikosti cca 3,7 x 2,2 m. Ve spolupráci s brněnskou společností Media4future czech,
která vyvíjí software pod názvem Lookeeno, jsme stěnu využili jako prostor, kde mohou návštěvníci zažít
na vlastní kůži tzv. rozšířenou realitu. Nejde o bezduchou zábavu, nenápadně se dozvídají zajímavé informace o Sluneční soustavě a kosmickém výzkumu.
Od ledna 2017 došlo k zásadní změně zařazení Hvězdárny a planetária Brno do organizační struktury
zřizovatele – magistrátu města Brna. Po několika desetiletích, kdy naše příspěvková organizace spadala
pod odbor kultury, jsme nyní součástí týmu Oddělení spolupráce a rozvoje kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart city. I přes „pomalý rozjezd“ je naše spolupráce pozitivní a nabízí velký potenciál do
budoucnosti. Bez pracovníků tohoto oddělení bychom např. nikdy nerozběhli projekt 3^RESTART.
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Vývoj počtu návštěvníků obsloužených 1 zaměstnancem (bez rozdílu pracovního zařazení) Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2017. 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).

Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 | 11

Realizovali jsme také zahraniční pracovní cesty v rámci projektu Erasmus+, naopak jsme neuspěli
s žádostí o financování strategického partnerství nabízeného Domem zahraničních služeb. Projekt byl
vypracován na jaře 2017, vyhodnocen počátkem července a zařazen pouze na seznam náhradníků. Na
sklonku roku 2017 jsme ale začali pracovat na nové žádosti Erasmus+ a jistě zkusíme i projekt partnerství.
Neméně podstatné je, že jsme zvýšili průměrnou hrubou mzdu našich pracovníků z 25 910 Kč v roce
2016 na 29 713 Kč (tj. na 114,7 %). Jednak jsme navyšovali mzdové prostředky od 1. července 2017 a
1. listopadu 2017 dle nařízení vlády České republiky a také jsme zvýšili mzdy klíčovým zaměstnancům
organizace z důvodu změny situace na trhu práce.

JAK JSME HOSPODAŘILI
Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 dosáhly 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč v roce 2016,
111,5 %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) činily 15 793 tisíc Kč (16 194 tisíc Kč
v roce 2016, 97,5 %).
Celkové náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2017 výše 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč
v roce 2016, 111,5 %).
Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 skončilo s vyrovnaným hospodářským výsledkem
ve výši 0 Kč stejně jako v roce 2016, z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 720 tisíc Kč (-753 tisíc Kč
v roce 2016) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 720 tisíc Kč (+753 tisíc Kč
v roce 2016).
Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2017 výše
35,28 % (40,33 % v roce 2016).
Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2017 podpořena příspěvkem na provoz od zřizovatele –
statutárního města Brna – ve výši 16 560 tisíc Kč (12 678 tisíc Kč v roce 2016, 130,6 %). Oproti roku 2016
byl navýšen o 3 882 tisíc Kč, z toho 2 000 tisíc Kč na účelový příspěvek na provoz digitálního planetária,
850 tisíc Kč na Mezinárodní festival filmů pro digitária, 250 tisíc Kč na udržitelnost projektu spolufinancovaného z fondů EU Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka a 782 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a související odvody. Odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000
Sb. byl v roce 2016 ve výši 1 000 tisíc Kč. Další dotovanou položkou v roce 2017 jsou transferové podíly
související s pořízením majetku spolufinancovaného EU v celkové výši 11 936 tisíc Kč a výnosy
z realizovaných projektů financovaných EU v celkové výši 471 tisíc Kč.
Příspěvek na vstupenku na jednoho návštěvníka Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutárního města Brna – v roce 2017 dosáhl výše 108 Kč (82 Kč v roce 2016, 131,7 %).
Výnosy ze vstupného a z prodeje zboží v roce 2017 dosáhly 12 059 tisíc Kč (12 488 tisíc Kč v roce 2016,
96,6 %). Vstupné v roce 2017 zůstalo ve stejné výši jako v roce 2016. Průměrná cena 1 vstupenky v roce
2017 dosáhla výše 91,46 Kč (89,60 Kč v roce 2016, 102,1 %). Jelikož na různé typy pořadů jsou ceny
vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná cena 1 vstupenky také od skladby návštěvníků v daném období.
V roce 2017 byla výše vstupného:
digitárium – základní vstupné 125 Kč
digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč
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vzdělávací pořad – jednotné vstupné 80 Kč
přednášky – jednotné vstupné 80 Kč
pozorování oblohy – jednotné vstupné 80 Kč
exploratorium – volně přístupné k nekomentované prohlídce, komentovaná prohlídka pro školy jednotné vstupné 60 Kč
ZTP/P – zdarma
Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária měli návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé průkazu ZTP.

Ostatní vlastní výnosy (např. prodej pořadů, krátkodobé užívání majetku, propagace) činily 2 216 tisíc Kč
(2 386 tisíc Kč v roce 2016, 92,9 %). Dále jsme v roce 2017 čerpali fondy organizace ve výši 1 518 tisíc Kč,
tj. rezervní fond ve výši 1 218 tisíc Kč a investiční fond ve výši 300 tisíc Kč.
Náklady na platy v roce 2017 dosáhly výše 7 452 tisíc Kč (6 405 tisíc Kč v roce 2016, 116,3 %), hrubá
průměrná mzda se pohybovala ve výši 29 713 Kč (25 910 Kč v roce 2016, 114,7 %).

CO NÁM VRTÁ HLAVOU?
Nemá asi smysl popisovat současnou situaci na trhu práce. Prostě je taková, jaká je. Lidé mající patřičné
znalosti, v našem případě se jedná o odbornou kvalifikaci, komunikativnost a každodenní spolehlivost,
právem žádají patřičné finanční ohodnocení. Samozřejmě, že naše příspěvková organizace – svázaná
nejrůznějšími více či méně rozumnými předpisy – nemůže konkurovat nabídce ze soukromého sektoru.
Snad jen empatičtějším přístupem, některými nadstandardními benefity (např. pružnou pracovní dobou
u většiny pracovníků) a „akčním“ prostředím.
Bohužel, i tak marně hledáme pracovníky na některé důležité pozice. Zejména marketingového pracovníka a grafika, kteří by měli na starosti rutinní propagaci a pečovali by o naše komunikační kanály. Stejně
tak bychom na částečný úvazek zaměstnali člověka organizujícího komerční pronájmy a kameramana
pro výrobu videoklipů na kanál Youtube.
S nedostatkem pracovníků souvisí i zánik našeho informačního portálu www.zeremevesmir.cz. Původně
ambiciózní projekt byl nad naše poměry předimenzovaný a bez adekvátní odezvy uživatelů. Proto jsme se
rozhodli záznamy našich přednášek umisťovat pouze na kanál Youtube, měření meteorologické situace
pak přímo na www.hvezdarna.cz.
Během větrné smrště 28. října 2017 bohužel padla i naše meteostanice, resp. stativ s celooblohovou
kamerou, HD kamerou a tzv. bolidovými kamerami detekujícími prolétající meteory. Při analýze závady
se ukázalo, že se jedná o značně komplikovaný technický problém. Místo, abychom provedli jen provizorní opravu, rozhodli jsme se vytvořit celý systém znovu a uvést jej do provozu v průběhu první poloviny
roku 2018. Některé komponenty využijeme, jiné, například osm roků starou celooblohovou kameru,
vyměníme.
Rádi bychom také více prodávali licence za naše představení jiným tuzemským i zahraničním planetáriím.
Situace na trhu ale vyžaduje hlubší analýzu, a hlavně personální zajištění – obého se nám zatím příliš
nedostává.
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CO NÁS HODNĚ TRÁPÍ? A VLASTNĚ I OHROŽUJE NAŠI BUDOUCNOST?
Podaří se dál zajistit vyrovnaný rozpočet Hvězdárny a planetária Brno? Hledání odpovědí na tuto otázku
je jednou z našich priorit. Je totiž nezbytné si přiznat, že nebýt rezervního fondu vytvořeného před několika roky, byli bychom v posledních dvou letech v červených číslech. Pokud nedojde ke změně financování, v roce 2018 prostředky na provoz skutečně dojdou. Další rezervy totiž nemáme.
Hvězdárna a planetárium Brno vstoupila do pátého roku provozu digitária – audiovizuálního zařízení
světových parametrů. Zájem veřejnosti je přitom stále enormní, reakce diváků veskrze pozitivní a je
zřejmé, že digitárium představuje významnou investici města Brna do neformálního vzdělávání všech
vrstev obyvatel. Vysoká návštěvnost, nárazovitý charakter návštěv a nerovnoměrné návaly, stejně jako
všeobecný věhlas s sebou „bohužel“ přináší i nečekané problémy. Tím nejpalčivějším je nárůst nákladů
na provoz i na dramaturgickou tvorbu.
Z povahy věci, abychom udrželi vysoký divácký zájem a naši vůdčí pozici mezi návštěvnickými centry
podobného charakteru, 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 nadále nabízíme i organizovaným školním výpravám.
I když nepochybuji o schopnostech kreativního týmu Hvězdárny a planetária Brno, jediným možným
řešením takové kadence premiér je tzv. hybridní dramaturgie kombinující licencované pořady externích
producentů s vlastní tvorbou. Licenční poplatky za představení od externích producentů se zpravidla
odvíjí od ročního, absolutního počtu návštěvníků dané instituce. S více než 100 000 návštěvníky přitom
spadáme do nejvyšší, tedy nejdražší kategorie. Cena licence za představení pro náš typ projekce se tak
pohybuje v rozmezí od 20 do 30 tisíc euro, tj. 500 až 900 tisíc korun bez DPH za 1 rok promítání. K této
částce je nezbytné připočítat také náklady na českou lokalizaci (audio, překlad a úprava českých textů),
přípravu pracovních a metodických listů i nezbytnou a velmi důležitou propagaci.
Neméně nákladná je tvorba vlastních představení pro digitárium, která se blíží nákladům na tvorbu celovečerních filmů. Řada fází projektu – např. 3D modelování, rendering, autorská hudba – je přitom možná
pouze v součinnosti s externími specialisty. Není to totiž v časových možnostech našich stálých pracovníků, nehledě na umělecký vklad anebo velmi specializované know-how.
O dlouhodobém podfinancování Hvězdárny a planetária Brno svědčí i srovnání s jedinou srovnatelnou
institucí – Hvězdárnou a planetáriem hlavního města Prahy. Obě instituce mají zhruba STEJNÝ POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ, tj. přibližně 150 tisíc, výrazně se však liší v ekonomických parametrech:

Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2017

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy v roce 2017

vlastní výnosy

15,8 milionu Kč

11,2 milionu Kč

neinvestiční příspěvek zřizovatele

16,6 milionu Kč

28,0 milionu Kč

108 Kč

183 Kč

91 Kč

68 Kč

20,9

28,6

příspěvek zřizovatele na 1 vstupenku
průměrná cena 1 vstupenky
počet přepočtených pracovníků

I když si nemůžeme stěžovat na nepřízeň zřizovatele, je zřejmé, že je naše finanční zdraví „nalomené“ a
pokud ze strany statutárního města Brna nepřijde pomoc, nebude již tato situace udržitelná.
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Všichni souhlasíme s tím, že vaše teorie je šílená. Rozcházíme se jenom v tom, zda je dostatečně šílená,
aby bylo pravděpodobné, že je pravdivá. Mám pocit, že tato teorie není dostatečně šílená. Řekl prý Niels
Bohr, dánský myslitel, filantrop a vědec působící především v oblasti atomové a jaderné fyziky. Myslím,
že mohu s klidným srdcem prohlásit Hvězdárnu a planetárium Brno v roce 2017 opět za šílenou.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace
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HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Hvězdárna a planetárium Brno se zaměřuje na neformální vzdělávání mládeže i dospělých, při kterém
klade důraz na interaktivní přístup, podněcuje a inspiruje své návštěvníky k samostatnému experimentování i k objevování základních zákonů vědy a techniky. Naše organizace především propaguje kritický
způsob myšlení a popularizuje výsledky takto vedených vědeckých výzkumů, především z oborů neživé
přírody, zejména astronomie. Nepatříme tedy mezi vědecká pracoviště, ale s vědou se lze u nás setkat
na každém kroku. Navíc pomáháme brněnským univerzitám, velkým vědeckým projektům realizovaným
nejen na území města Brna i samotnému městu Brnu s medializací jejich vědecko-technických aktivit.
K naplnění hlavní činnosti jsme v roce 2017 měli k dispozici následující programové prostory:
Digitárium
Sál digitária diváky pohltí obrazem a zvukem. Série speciálních projektorů 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 byla do července 2016 instalována expozice Příběh Sluneční soustavy, díky které se návštěvníci seznámili s moderním pohledem na nejbližší okolí naší planety. V průběhu letních měsíců roku 2016 bylo exploratorium
uzavřeno, abychom zde počátkem října 2016 zpřístupnili novou výstavu Říše mlhovin, kterou návštěvníci prozkoumají
prostřednictvím prosvětlených velkoformátových fotografií úchvatných vesmírných objektů! Dozví se, kde se rodí i jak
umírají hvězdy, nahlédnou do minulosti i budoucnosti našeho Slunce, spatří nitro hvězdné porodnice i zbytky po explozi
supernovy. Nová výstava je od konce roku 2016 volně přístupná pro návštěvníky představení v digitáriu, od ledna 2017
se také stala součástí nabídky vzdělávacích pořadů pro školy.

Astronomická pozorovatelna
Během podvečerních, komentovaných procházek hvězdnou oblohou návštěvníci uvidí 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.

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.

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

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

Vědecká stezka
Od rána do večera, od soumraku do úsvitu, od pondělí do neděle mohou návštěvníci jakéhokoli věku na vlastní oči, sluch
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i hmat poznávat svět kolem sebe. Expozice je celoročně volně přístupná bez výkladu. V roce 2016 jsme ji obohatili o několik nových exponátů.

Roční hodnocení činnosti Hvězdárny a planetária Brno dělíme do několika tematických kategorií:
Individuální návštěvníci – přicházející na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblohou digitária – dříve planetária), vč. dětských představení, prohlídek exploratoria, cestopisných pořadů, pozorování, přednášek, koncertů.
Organizované výpravy – žáků a studentů mateřských, základních, středních i vysokých škol přicházející na vzdělávací
představení v sále digitária (dříve planetária), exploratoria a na některé interaktivní pořady.
Specializované skupiny – na neveřejných akcích cílících na specifické skupiny návštěvníků.
Projekt Přírodovědné stelárium – Sluneční věž – plánovaný multimediální prostor Hvězdárny a planetária Brno.
Projekt Přírodovědné digitárium 2.0 – tedy úvahy o rozvoji digitária po roce 2018.
Projekt Přírodovědné exploratorium 2.0 – díky kterému vznikla v sále exploratoria nová expozice Říše mlhovin.
Projekt Fulldome Festival Brno – za kterým se skrývá jedna z největších přehlídek filmů pro digitální planetária.
Medializace, public relations, marketing – naší instituce a všech našich produktů, vč. počítačové sítě Internet.
Ekonomicko-správní aktivity – zajišťující každodenní chod Hvězdárny a planetária Brno.

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

digitárium (školy)
pokusy z optiky (školy)

exploratorium (školy)
nestandardní pořady (školy)
pozorování
hvězdné oblohy
nestandardní pořady (veřejnost)

pozorování Slunce

digitárium (dospělí)

digitárium (děti)
odborné přednášky

Podíl jednotlivých typů akcí na návštěvnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017. Patrná je dominance pořadů v digitáriu (tzv. digitálním planetáriu) a tzv. nestandardní akce typu Měsíční noc na Kraví hoře, Festival vědy nebo Svátek světla. Ostatní naše programové aktivity jsou minoritní.
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počet
návštěvníků

2007

2008

2009

2010 1

2011 2

2012

2013 3

2014

2015

2016

2017

81 480

92 181

97 037

46 790

10 064

127 508

82 582

143 715

162 688

154 143

153 830

počet akcí

1 202

1 244

1 318

618

247

2 009

5 129

1 990

1 923

1 721

1 637

počet
pracovníků 4

23,0

21,6

21,2

16,4

13,4

18,3

16,1

18,7

20,4

20,6

20,9

obslužnost 5

3 308

3 772

4 348

2 853

751

6 968

1 718

7 685

7 975

7 483

7 360

KOMPLETNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ
V přehledu jsou uvedeni návštěvníci rozdělení podle akcí, které se odehrály v posledních pěti rocích.

2013 6

2014

2015

2016

2017

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

247

4 301

181

3 908

184

3 301 7

177

3 601

182

3 624

8

210

11

401

34

1 372 8

24

787

13

380

digitárium (dospělí)

145

13 675

266

26 681

330

34 640

317

29 497

301

21 770

digitárium (děti)

155

12 376

250

21 505

270

28 412

263

24 878

305

29 408

exploratorium 9

365

5 561

201

3 888

182

2 371

11

232

-

-

odborné přednášky

24

1 209

36

2 490

27

2 437

43

3 792

36

4 303

nestandardní pořady
(veřejnost)

113

9 784

282

22 600

302

36 662

347

41 130

287

42 939

digitárium (školy)

386

25 671

455

51 816

399

46 356

404

45 207

406

46 834

24

794

44

1 312

38

1 096

53

1 781

30

944

exploratorium (školy)

223

5 960

229

8 146

144

4 819

66

2 062

54

1 860

nestandardní pořady
(školy)

28

3041

35

968

13

1 222

16

1 176

23

1 768

1 718

82 582

1 990

143 715

1 923

162 688

1 721

154 143

1 637

153 830

pozorování
hvězdné oblohy
pozorování Slunce

pokusy z optiky

celkem

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.

6

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.

7

Návštěvníci Noci padajících hvězd a úplného zatmění Měsíce jsou započítáni v nestandardních akcích.

8

Návštěvníci částečného zatmění Slunce jsou započítáni v nestandardních akcích.

9

Sál exploratoria byl v roce 2016 volně přístupný, s výjimkou komentovaných prohlídek za úhradu. Číslo udává počet platících návštěvníků, což je výrazně méně než skutečných
návštěvníků expozice.
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STATISTICKÝ PŘEHLED AKTIVIT TVŮRČÍHO CHARAKTERU
Následující přehled zahrnuje aktivity tvůrčího charakteru realizované roku 2017. Rozlišujeme tyto kategorie:
multivizuální představení v digitáriu/planetáriu – premiéry vlastních pořadů a českých verzí licencovaných pořadů;
krátké audiovizuální pořady – premiéry vlastních videopořadů, které primárně nevznikly pro digitárium;
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).

2007

2008

2009

2010 10

2011 11

2012

2013 12

2014

2015

2016

2017

multivizuální představení
ve velkém planetáriu/digitáriu

7

5

6

3

4

9

6

9

10

10

7

krátké audiovizuální pořady,
speciální prezentace

10

4

5

3

3

3

6

30

44

24

11

audiovizuální záznamy
odborných přednášek

-

7

22

6

1

27

24

29

26

29

18

výstavy

6

5

4

2

2

3

4

4

4

4

2

mimořádné akce, semináře apod.

9

12

12

11

5

11

12

31

39

82

52

V roce 2017 byla v sále digitária uvedena následující představení:
Země pod palbou
Nebe v plamenech
Robinsonka
Rychleji než světlo
Fantom vesmíru – Hon na temnou hmotu
O koze a měřítku
Úžasný úvod do Sluneční soustavy – pro děti

V roce 2017 byly uvedeny tyto audiovizuální pořady a speciální prezentace:
klip o světových observatořích pro představení Země pod palbou
klip o polárních zářích pro představení Nebe v plamenech
trailer – Fulldome Festival Brno 2017
trailer – Země pod palbou
Neuvěřitelný kraj pro Fulldome Festival Brno 2017 (11 klipů)
rozhovor s mentalistou Jakubem Kroulíkem
trailer – Morava 360 (dvě verze – full HD a 360 VR)
prohlídka Saturnu

10

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

11

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

12

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.

Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 | 23

prohlídka Jupiteru
Česká astronomická společnost slaví 100 let!
PF 2018 – ohňostroj

V roce 2017 vznikly tyto audiovizuální záznamy odborných přednášek:
Jakub Rozehnal, Jupiter a Juno – vskutku božský pár!
Dušan Majer, SpaceX – historie, přítomnost a budoucnost
Štěpán Rak, Zkamenělé Brno
Jiří Spousta, Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo
Jan Toman, Evoluce pohlavního rozmnožování: Viry, kanibalismus a Červená královna
Vítězslav Švejdar, Kurt Gödel: úplnost a neúplnost
Martin Ferus, Chemie vzniku života aneb O pekle na Zemi
David Heyrovský, Mapování temné hmoty ve vesmíru gravitačním čočkováním
Leoš Ondra, Svět, ve kterém není možné nakreslit čtverec
Jiří Grygar, Žeň objevů 2016
Dana Šimková, Tajemství Titaniku
Petr Kulhánek, Byl Velký třesk?
Jakub Kroulík, Moc a síla hypnózy
Michal Malinský, Mgr. Martin Schnabl, RNDr. Zdeněk Stuchlík, Hledání nové fyziky/prolog
Renann L. Jusinskas, Orestis Vasilakis, From String Theory to Black Holes
Alexander Vikman, Dr. Ignacy Sawicki, Modern Cosmology: From the Big Bang to the Future
Helena Kolešová, Michal Malinský, Vládnou vesmíru neznámé síly?
Milan Řípa, Termojaderná fúze – energie budoucnosti

V roce 2017 byly realizovány tyto výstavy:
Dny elektronové mikroskopie
Výstava fotografií navržených stromů na Strom roku 2017

V roce 2017 byly organizovány tyto mimořádné akce:
1. ledna 2017, Novoroční Brno – PF 2017
18. ledna 2017, TÉMA: HYPERLOOP
20. až 21. ledna 2017, Region Tour – přednáška, prohlídka
19. ledna 2017, Workshop pro architekty
25. ledna 2017, Heuréka – návštěva dětí
28. ledna 2017, Vesmírný karneval
3. února 2017, Pololetní prázdniny
12. února 2017, Hudba sfér
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20. února 2017, Vzpomínka na Zdeňka Pokorného
22. února 2017, natáčení ČT
27. února 2017, diskuze s hejtmanem Jihomoravského kraje pro Deník
4. března 2017, pořad pro Městskou policii Brno
6. března 2017, KA3V
9. března 2017, Vzdělávací workshop – Michal Vyvlečka
12. března 2017, K-PAX, Svět podle Prota
13. až 19. března 2017, Jarní prázdniny
18. března 2017, Vítání jara
19. března 2017, pořad pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně
20. března 2017, KA3V
23. března 2017, Studentská konference VUT
25. března 2017, pořad pro Brněnské komunikace, a.s.
25. března 2017, Odpoledne pro skauty
26. března 2017, pořad pro Dopravní podnik města Brna, a.s.
26. března 2017, Hudba sfér
28. března 2017, zahraniční družba MMB
29. března 2017, Founder Business Academy – natáčení
30. března 2017, pořad pro Veřejnou zeleň města Brna, p. o.
31. března 2017, Šifrovací hra
31. března až 2. dubna 2017, Sjezd České astronomické společnosti
4. dubna 2017, Žeň objevů 2016
5. dubna 2017, pořad pro SAKO Brno, a.s.
5. dubna 2017, Konference Biskupského gymnázia
6. dubna 2017, Katedra geografie a hvězdárna
7. dubna 2017, Ohňostroj Nebe v plamenech nad Kraví horou
8. dubna 2017, workshop pro optiku Žejdl
9. dubna 2017, pořad pro Městské divadlo Brno
13. až 17. dubna 2017, Velikonoční prázdniny
13. dubna 2017, Vesmírné Velikonoce
19. dubna 2017, Festival volného času na PEF Mendelu
19. dubna 2017, U3V MU
31. dubna 2017, vysílání Dobrého rána s Českou televizí
22. dubna 2017, Den Země
23. dubna 2017, Hudba sfér
25. až 30. dubna 2017, Academia Film Olomouc
26. dubna 2017, pořad pro HZS Jihomoravského kraje ÚO Brno-město
11. května 2017, projekce filmu Arrival + diskuze
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13. května 2017, Tango night
15. května 2017, přednáška „Konce světa z pohledu astronomie“ pro Masarykovu univerzitu
19. května 2017, akce pro pozůstalé Zdeňka Pokorného
20. května 2017, Muzejní noc na Špilberku
25. května 2017, Ručníkový den
29. až 30. května 2017, T-exkurze
29. května 2017, tisková konference pro projekt 48 hours
6. až 9. června 2017, Fulldome Festival Brno 2017
10. až 11. června 2017, DigiFest
13. června 2017, program pro tvůrce soutěžního ohňostroje ze Švýcarska a Číny
19. června 2017, K-PAX, Svět podle Prota
21. června 2017, akce pro studenty s Jiřím Grygarem
22. června 2017, akce pro Brno střed – Den s IZS
26. června 2017, natáčení videoklipu Wildcat Films
26. až 27. června 2017, Olympiáda dětí a mládeže
29. až 30. června 2017, Za jedničku z matematiky a fyziky na hvězdárnu
17. července 2017, dalekohledy v Aqualand Moravia
21. července 2017, Mendel knows na Kraví hoře
4. srpna 2017, taneční event na terase
7. srpna 2017, částečné zatmění Měsíce
9. srpna 2017, dalekohledy v Aqualand Moravia
30. srpna 2017, konference Z. Mikuláška
1. a 2. září 2017, Voyage of Time: Life´sJourney
3. a 4. září 2017, Performace Orbita
4. září 2017, T-exkurze
5. a 6. září 2017, cestovatelský maraton (série přednášek)
9. září 2017, den náborů na Kraví hoře
20. září 2017, vyhlašování výsledků Tri Expert Cup
22. září 2017, vědecká konference (Od studia meteorů k chemii meziplanetární hmoty a vzniku života)
23. září 2017, Recykliště
27. září 2017, návštěva americké kosmonautky Dorothy Marie Metcalf-Lindenburgerové
3. října 2017, studentská konference Biomania
5. října 2017, vyhlášení výsledků ankety Strom roku
7. října 2017, mentalista Jakub Kroulík
10. října 2017, projekce filmu Marťan
12. října 2017, Rytíři nebes
16. až 17. října 2017, seminář Geologického ústavu Masarykovy univerzity pro mládež
23. října 2017, KA3V
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26. a 27. října 2017, podzimní prázdniny
31. října 2017, Den temné hmoty
3. listopadu 2017, pořad pro DPMB a. s.
6. – 11. listopadu 2017, Týden vědy a techniky (série přednášek)
8. listopadu 2017, křest známky ČAS
13. listopadu 2017, diskuze s hejtmanem
13. listopadu 2017, KA3V
14. listopadu 2017, narozeniny hvězdárny
15. listopadu 2017, akce pro Ligu vozíčkářů
18. listopadu 2017, Whocon 2017
19. a 20. listopadu 2017, Arrows of Time
23. listopadu 2017, výuka pro geodety v malém planetáriu
25. listopadu 2017, Tango night
30. listopadu 2017, workshop – architekti
6. prosince 2017, pořad pro SPP CZ, a. s.
9. prosince 2017, Morava čte dětem – vyhlášení výsledků
15. prosince 2017, Brno čte dětem (na náměstí Svobody)
21. prosince 2017, Svátek světla
26. – 31. prosince 2017, Vánoční hvězdárna

STATISTICKÝ PŘEHLED POŘADŮ V SÁLE DIGITÁRIA
premiéra

reprízy v roce
2017

diváci
v roce 2017

derniéra

celkem repríz

celkem diváků

Astronaut
(ver. Neuvěřitelný vesmír)

31. 10. 2013

5

324

–

198

24 589

Astronaut (ver. školy)

31. 10. 2013

24

2 458

–

294

37 316

5. 3. 2014

2

85

Astronom v každém z nás
Až na konec vesmíru
Blíže ke hvězdám

–

61

4 540

4. 6.2014

24

2 265

135

–

118

9 692

17. 12. 2013
8. 10. 2015

3

Buňka! Buňka! Buňka!

1. 2. 2014

11

460

–

138

9 833

Cesta za miliardou hvězd

1. 4. 2014

37

4 471

–

199

19 466

Do vesmíru a zase zpátky
(ver. školy)

4. 2. 2016

9

1 041

–

18

1 794

Fantom vesmíru – hon na temnou
hmotu (ver. s Astronom v každém
z nás)

31. 10. 2017

1

189

1

189

Kouzelný útes – Kaluhoka’ina

31. 10. 2013

17

1 600

–

269

28 322

1. 2. 2014

11

702

–

87

6 871

7. 4. 2017

57

3 001

57

3 001

31. 8. 2016

152

16 837

NanoKam
Nebe v plamenech
Polaris

1. 10. 2015

Přírodní výběr

27. 1. 2015

2

54

–

27

1 832

Příští zastávka: vesmír

5. 10. 2016

3

168

–

67

6 606

Ptačí ostrov

2. 2. 2016

27

3 174

–

140

14 591

Robinsonka

4. 10. 2017

74

6 686

74

6 686
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Rychleji než světlo

7. 10. 2017

Říše světla

23. 6. 2015

Se zvířátky o vesmíru

85

7 666

85

7 666

25. 11. 2015

96

7 959

27. 1. 2015

48

6 092

–

226

27 220

26. 12. 2016

19

1 286

–

24

1 927

Sluneční superbouře

28. 1. 2016

14

1 162

–

114

12 144

Soumrak dinosaurů

22. 12. 016

40

4 644

–

62

8 225

Setkání s kometou

Tajemství neviditelných světů

5. 4. 2016

7

501

–

81

6 979

Temný vesmír

3. 3. 2015

110

6 118

29. 2. 2016

280

29 149

31. 8. 2017

108

9 586

Úsvit kosmického věku
Úžasné planety (ver. školy)

21. 10. 2014
2. 12. 2014

84

11 175

–

351

46 290

Úžasné planety

1. 2. 2015

6

384

–

49

5 702

Vzhůru nohama

1. 3. 2014

16

1 517

–

174

17 511

Země pod palbou

8. 2. 2017

60

6 994

60

6 994

Země v pohybu

10. 11. 2015

40

4 807

–

68

8 242

Zpátky na Měsíc

4. 11. 2014

-

-

–

20

1 751

Zula hlídka:
dobrodružství v čase

3. 10. 2014

21

2 031

–

183

15 984

20 9. 2016

9

576

–

89

8 382

Život stromů
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INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Individuální návštěvníci přicházejí na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblohou digitária –
dříve planetária, vč. dětských představení, prohlídek exploratoria, cestopisných pořadů, pozorování,
přednášek a koncertů). Celkem jsme v roce 2017 uspořádali 1 124 pořadů pro 102 424 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. Pokud bylo zataženo, zhlédli návštěvníci náhradní pořad v malém planetáriu.
Pozorování Slunce – návštěvníci komentovaných pozorování Slunce. Vstup na tato pozorování je zdarma, jedná se tedy
pouze o informativní výčet.
Digitárium (dospělí) – návštěvníci standardních představení v sále digitária určených pro starší děti (+10 let) a dospělé.
Digitárium (děti) – návštěvníci pohádkových představení v sále digitária pro malé děti (věk <9 let) a jejich doprovod.
Exploratorium – expozice je od roku 2016 volně přístupná před pořady v digitáriu, návštěvníci v číselných přehledech tudíž nadále nefigurují.
Odborné přednášky – návštěvníci cyklu odborných přednášek.
Nestandardní pořady – návštěvníci cestopisných přednášek, koncertů, divadelních akcí, akcí typu Evropská noc vědců
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Celkový počet individuálních návštěvníků v letech 1995 až 2017. 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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Akce Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 navštívilo více lidí, než je uvedeno ve statistických přehledech. Celkový počet lze ale jen velmi obtížně odhadnout, proto nejsou tito návštěvníci započítáni. Zmínit
lze ale volně přístupnou expozici Říše mlhovin v sále exploratoria, velmi oblíbenou Vědeckou stezku
instalovanou v exteriéru anebo některé open-air akce.

2013 13

2014

2015

2016

2017

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

247

4 301

181

3 908

184

3 301 14

177

3 601

182

3 624

8

210

11

401

34

1 372 15

24

787

13

380

digitárium (dospělí)

145

13 675

266

26 681

330

34 640

317

29 497

301

21 770

digitárium (děti)

155

12 376

250

21 505

270

28 412

263

24 878

305

29 408

exploratorium 16

365

5 561

201

3 888

182

2 371

11

232

-

-

odborné přednášky

24

1 209

36

2 490

27

2 437

43

3 792

36

4 303

nestandardní pořady

113

9 784

282

22 600

302

36 662

347

41 130

287

42 939

1 057

47 116

1227

81 473

1 329

109 195

1 182

103 917

1 124

102 424

pozorování
hvězdné oblohy
pozorování Slunce

celkem
průměrný počet 17 akcí
v 1 týdnu

20,3

24,0

25,1

22,7

akce

návštěvníci

21,6

100 LET ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI, 20. SJEZD V BRNĚ
O víkendu 1. a 2. dubna 2017 se na Hvězdárně a planetáriu Brno uskutečnil 20. sjezd České astronomické
společnosti (zkr. ČAS). Kromě formálního sjezdového programu (projednání zprávy o činnosti a volba
nového Výkonného výboru) bylo setkání ve znamení jubilejního, stého roku od založení České astronomické společnosti.
V současnosti má Česká astronomická společnost necelých 600 členů a dělí se dále do složek podle dvou
hledisek: regionálně do 8 poboček, které vykonávají převážně popularizační činnost v rámci daného území podle odborného zaměření, do 9 sekcí a 2 odborných skupin, které vykonávají odbornou činnost dle
zájmu svých členů. Jejím kolektivním členem je i Hvězdárna a planetárium Brno.
ČAS je jednou z 26 národních společností tvořících Evropskou astronomickou společnost od jejího založení v roce 1990. Je v Evropě svým způsobem výjimečná v tom, že sdružuje astronomy profesionály i
amatéry, přičemž amatérů je převážná většina (odhadem 90 procent).
Třešničkou na pomyslném narozeninovém dortu byl aprílový podvečer, během kterého byl za čestného
člena ČAS zvolen přímo Jára Cimrman! A aby se delegáti sjezdu měli při volbě o co opřít, uskutečnil se
pravý cimrmanologický seminář na téma „Jára Cimrman na poli astronomie“. Pětice předních českých

13

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.

14

Návštěvníci Noci padajících hvězd a úplného zatmění Měsíce jsou započítáni v nestandardních akcích.

15

Návštěvníci částečného zatmění Slunce jsou započítáni v nestandardních akcích.

16

Sál exploratoria byl v roce 2016 volně přístupný, s výjimkou komentovaných prohlídek za úhradu. Číslo udává počet platících návštěvníků, což je výrazně méně než skutečných návštěvníků expozice.
17

Hodnota udává průměrný počet pořadů uvedených za 1 týden (tj. počet všech pořadů/52 týdnů). Jedná se o orientační ukazatel efektivity našeho provozu.
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cimrmanologů (dr. Zdeněk Svěrák, prof. Miloň Čepelka, dr. Jiří Grygar, doc. Petr Sobotka a doc. Jan Píšala) přednesla příspěvky, které nenechaly nikoho na pochybách, že si Cimrman čestné členství zaslouží.
K nemalému překvapení všech přítomných, seminaristy nevyjímaje, se navíc ukázalo, že Jára Cimrman
zanechal v Brně výraznou stopu. Dokonce natolik výraznou, že se jí podařilo odlít do betonu a nyní je
jedním z exponátů zdobících okolí Hvězdárny a planetária Brno.
V rámci 20. sjezdu České astronomické společnosti pořádala Wikimedia ČR Astronomický editaton –
maraton v editování článků na Wikipedii s tematikou astronomie, které wikipedisté společně vylepšovali
a rozšiřovali přímo na Hvězdárně a planetáriu Brno.

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC
V rámci Brněnské muzejní noci v sobotu 20. května 2017 jsme připravili komentované pozorování města
Brna a posléze i noční oblohy z bastionu hradu Špilberk. S ohledem na nepříznivé počasí dorazily přibližně dvě stovky návštěvníků. Organizoval Mirek Dočekal.

CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY
Cestopisné přednášky nejsou uváděny pravidelně, o to více však dbáme na výběr témat i přednášejících.
Celkem jsme v roce 2017 uvedli 14 přednášek pro 1 845 návštěvníků (organizovali Josef Forman a Zuzana Kuljovská ve spolupráci s některými cestovními kancelářemi). Uvádíme jejich přehled včetně anotací:

10. ledna 2017
Kateřina Krejčová a Petr Ptáčník, 21 nejúžasnějších míst světa a co vás cestou může potkat
Co vás může potkat na šestnáctiměsíční cestě kolem světa, když se přesouváte pěšky nebo stopem, bydlíte u místních
nebo ve stanu, část cesty s sebou máte dvě děti, chcete se potápět, vylézt na šestitisícovku, vidět, co jste ještě nikdy neviděli, a poznat svět na dřeň? Může to trochu bolet, není to pohodlné, ale rozhodně to bude stát za to! O cestě z Ohňové
země až na Aljašku, na tropické ostrovy Tichého oceánu, kolem dokola Novým Zélandem, prostředkem skrz Austrálii,
křížem krážem Jihovýchodní Asií, a přes Čínu, Mongolsko a Rusko zase zpátky domů. A jaká jsou ta nejúžasnější místa
na světě? Uvidíte!

23. ledna 2017
Jiří Kolbaba, Island
Jiří Kolbaba, fotograf, cestovatel Rádia Impuls a partner CK Periscope Skandinávie představil opět svoji aktualizovanou
diashow o Islandu. Dynamický a tajuplný ostrov považuje autor za jedno z nejfotogeničtějších míst na planetě. Island je
země neuvěřitelných krás a více, než sedmi divů…

31. ledna 2017
Patrik Dekan, Azorské ostrovy
AZORSKÉ OSTROVY – náš tip na bezpečnou destinaci a uklidňující dovolenou. Málo objevená evropská exotika na samém konci Evropské unie a daleko v Atlantském oceánu. Vystoupejte od rozervaných břehů s dramatickými lávovými
útesy vzhůru k oblakům. Vrcholy kopců nejsou daleko od moře, proto jsou výhledy na Atlantik skutečně úchvatné.
Obejděte široké krátery bývalých sopek porostlé kvetoucími keři hortenzií. Vychutnejte si dobré portské víno, osvěžte se
mořských vzduchem a koupelemi v termálních koupalištích a pramenech. Průvodce Patrik Dekan navštívil Azorské ostrovy v minulých dvou letech celkem 5x, procestoval je doslova křížem krážem. Fotky plné přírodní a jezerní zeleně a
mnoha odstínů modrých barev moře a nebe vás jistě nadchnou.
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7. února 2017
Radka Tkačíková, Himalájský večer aneb Cesta indickým Ladakhem a Kašmírem
Ladakh – v překladu země vysokých sedel – je oblast v západním cípu Himalájí v severní Indii, která zůstala nejzachovalejší baštou tibetského buddhismu. Podíváme se do kláštěrů a prožijeme největší buddhistický festival v klášteře Hemis
s čhamovými tanci mnichů v maskách a vysvěcování kláštera samotným 17. tibetským Karmapou v Choglamsaru. Projdeme se divokou krajinou Ladakhu a Zanskaru po neturistických stezkách, překonáme vodní toky a na závěr vystoupíme na vrchol Kang yatse 2 vysoký 6 200 m. Navštívíme i zelený a rozkvetlý Kašmír a město Šrínagar na březích jezer a
neopomeneme také zmínit kontrasty zdejší muslimské a buddhistické víry...

21. února 2017
Kateřina Krejčová, 1800 km, sama a pěšky
„Nikdy předtím jsem necestovala sama, ani po Česku. Nikdy jsem se nevydala na tak dlouhý trek. Nikdy jsem nenesla na
zádech 20kilový batoh. Ještě nikdy jsem nespala v noci venku sama… Nemám žádné superkvalitní vybavení – spravované pohorky mi praskly hned v letadle a díra v krosně na sebe nenechala dlouho čekat. Neumím ani slovo španělsky.
Přesto chci přejít GR11 a pak pokračovat až na mys Finisterre. 1 800 km, 50 km převýšení. Za jak dlouho se vrátím domů s pláčem?“ Přijďte si tedy poslechnout poutavé vyprávění o dlouhé cestě a kráse Pyrenejí!

21. března 2017
Patrik Dekan, Norsko od A do Z
NORSKO, podle mnohých nejkrásnější země na světě nabízí při dlouhé cestě od jihu k severu neskutečné množství krásných přírodních scenerií, romantických vesniček a všudypřítomných chat s travnatými střechami. V pořadu cestovatele,
průvodce a znalce Norska uvidíte fotografie malebných fjordů, zelených údolí s atraktivními vodopády, národní parky s
rozlehlými ledovci, jezery a divokými řekami. Nezapomeneme ani na daleký sever – za polárním kruhem se za polárního
dne pyšní souostroví Lofoty přívlastkem “exotika severu“. Nejseverněji se podíváme na Nordkapp i na souostroví
Špicberky. Zajímavý je též pohled na Norsko v zimním sněhovém hávu.

24. dubna 2017
Jiří Denk, Antarktida – dobrodružnou plavbou plachetnicí Altego
Kpt. Jiří Denk – na plachetnici Altego v letech 2007-2010 obeplul svět kolem mysu Dobré naděje a mysu Horn a stal se
teprve 12. Čechem, kterému se to v historii ČR a Československa podařilo. Při své plavbě v roce 2010 byl první českou
plachetnicí, která přistála v Antarktidě. A tehdy se rozhodl, že se tam chce vrátit... To se mu povedlo v lednu roku 2017,
kdy po obeplutí obávaného mysu Horn a zdolání divokého Drakeova průlivu do Antarktidy doplul i s manželkou Petrou a
dcerkou Haničkou (3 roky). Přestože obě plavby měly stejný cíl – pevninu Antarktidy, byla každá plavba zcela jiná. Obě
ale byly dobrodružné a plné napínavých okamžiků.

3. května 2017
Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty a komunisty
24letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vypravil do Himaláje, neprobádaných údolí čínských řek a zapadlých nepálských vesnic. Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje lidský život, princ
Ládík vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho 1 500 kilometrů dlouhé pěší výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého se budete smát od začátku až do konce. Nečekejte ale žádné popisy památek.
Projekce je o Číňanech, Nepálcích a jejich životech.

9. května 2017
Tomáš Kubeš, PAPU PAPUA – za lidojedy
Dobrodružná cesta do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která má přinést odpověď na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty navštívíme
pralesy, přebrodíme spoustu divokých řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. Východní
i západní Papua v jednom. Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno je neuvěřitelné
dobrodružství bez civilizace.
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14. září 2017
Miloš a Dana Škorpilovi, Šťastný života běh
O běhání, jídle, zdravém životním stylu, o tom, že abychom mohli zrychlit, musíme napřed zpomalit, o televizní Partě
maraton, Spartathlonu – prostě vše, co jste chtěli vědět o běhu, ale báli jste se zeptat:-), a ještě mnohem víc.

9. října 2017
Libor Bednář, Velké africké dobrodružství aneb Výstup na nejvyšší vrcholy Afriky
Velké africké dobrodružství v Tanzanii začneme aklimatizačním výstupem z města Arusha na vrchol aktivní sopky Mount
Meru (4 556 m), která byla před 8 000 lety postihnuta obrovskou sopečnou explozí. Vulkán je také součástí jednoho
z nejmenších afrických národních parků s typickou africkou faunou. Následně se vydáme 70 km západně k nejvyššímu
pohoří celé Afriky, k legendárnímu Kilimandžáru. Tropickou buší se namáhavým výstupem dostaneme až na samotný
nejvyšší vrchol Tanzanie i celého afrického kontinentu s názvem Uhuru Peak (5 895 m). A i přesto, že Kilimandžáro leží
téměř na rovníku, je jeho samotný vrchol pokryt ledovcem.

17. října 2017
Kateřina Krejčová, 100 tipů a triků, jak přežít na cestě kolem světa
Chystáte se na expedici na Antarktidu nebo jen na víkend k babičce? Chcete se potápět se žraloky nebo přežít jízdu autem s rodinou k Balatonu? Ať už cestujete kamkoli, s kýmkoli a s jakýmkoli cílem, naše přednáška vám poradí, jak to
přežít a ještě si to užít. Tipy a triky jsme nasbírali během 484 dní dlouhé cesty kolem světa – pěšky, stopem, s dětmi,
ztracení v neprostupné džungli, nadšení na vrcholu šestitisícovky, zanechaní v noci v moři plném neznámých nástrah a
také během nespočtu nocí společně v jednom malém stanu. Příběhy, ze kterých se vám budou ježit chlupy na zádech,
historky, kterým se budete smát ještě zítra, a triky, které vám na cestách usnadní život a ušetří peníze.

21. listopadu 2017
Martin Pišťák, Magická polární záře – dobrodružná výprava za polární kruh
Oblast za polárním kruhem – Laponsko – je území v nejsevernějším cípu Evropy a pro mnoho Středoevropanů zemí neprobádanou. Ukrývá nejen řadu přírodních unikátů a skvostů, ale i jedinečné zástupce říše zvířat – losy, soby, velryby,
tuleně, mořské orly a papuchalky. Lokalita typických norských fjordů vytvořených jako hříčka činnosti ledovců, švédských smaragdových jezer a barevné i drsné finské tundry. Oblast, která byla a je vstupní branou všech objevitelských
výprav do Arktidy. A nad tím vším drží ochrannou ruku svým závojem polární záře – Aurora Borealis. Dozvíte se, která
místa jsou k pozorování tohoto atmosférického jevu ideální, kdy se za polární září vydat a jak si přivézt nezapomenutelné snímky tohoto magického úkazu a proč se na polární záři nesmí tleskat nebo pískat.

Zvláštní kapitola je pak věnována maratonu cestovatelských přednášek Magický Himálaj, který se uskutečnil 5. a 6. září 2017 a na kterém vystoupili takoví cestovatelé jako Tomáš Beránek, Miloslav Stingl,
Michal Thoma, Rudolf Švaříček, Ladislav Zibura, Petr Schnabel, Dominka Kobzová, Martin Koukal, David
Sís a Jiří Kolbaba.

DEN TEMNÉ HMOTY
V úterý 31. října 2017 Hvězdárna a planetárium Brno oslavila Den temné hmoty. V české premiéře bylo
promítnuto představení Fantom vesmíru – hon na temnou hmotu. To vypráví o historii temné hmoty,
která se začala psát okamžikem velkého třesku a dnes dospěla do kapitoly odehrávající se v největším
vědeckém zařízení, které kdy člověk sestavil, ve Velkém hadronovém urychlovači LHC.
Pořad Fantom vesmíru – hon na temnou hmotu vznikl díky spolupráci s laboratoří CERN. K jedinečnému
zobrazení náročných fyzikálních jevů přitom s úspěchem využívá právě digitální planetária s polokulovitou projekční plochou. Svým dílem přispěli i pracovníci laboratoře v Berkeley, Michiganské státní univerzity, natáčelo se také ve Stanfordově podzemním výzkumném zařízení v Jižní Dakotě. Český překlad

Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 | 33

zajistili pracovníci Hvězdárny a planetária Brno ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové. Namluvil Petr Štěpán. Původně recesistická událost získala velkou popularitu. Projekci navštívilo
189 návštěvníků, pořad Fantom vesmíru – hon na temnou hmotu jsme zařadili do našeho běžného repertoáru a uvedeme jej od ledna 2018 pro veřejnost. Akci zajišťoval Jiří Dušek a Tereza Jeřábková.

DEN ZEMĚ
V sobotu 22. dubna 2017 se Hvězdárna a planetárium Brno již potřetí připojila do celosvětového Dne
Země. Akci na Kraví hoře zajišťovala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Z naší
strany jsme nabídli dalekohledy na pozorování Slunce v naší historické pozorovatelně – dorazilo přibližně
150 zájemců. V přednáškovém sále probíhaly environmentální přednášky. Akci zajišťoval Zbyněk Češka.

DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE
Brno je hrdý leader světové elektronové mikroskopie, dnes se zde prostřednictvím několika firem vyrábí
více než 30 procent celosvětové produkce elektronových mikroskopů. Nikde v Evropě se nevyskytuje
taková koncentrace firem a vědeckých ústavů v tomto oboru jako v Brně. Dny elektronové mikroskopie
v Brně (15. až 21. května 2017), s podtitulkem „V tom největším detailu jsme největší na světě“, měly za
cíl představit úžasný obor elektronové mikroskopie. Konkrétně na Hvězdárně a planetáriu Brno se odehrála tato vystoupení (celkem dorazilo 365 návštěvníků):
15. května 2017
přednáška prof. RNDr. Jiřího Spousty, Ph.D. (CEITEC VUT), Úvod do kvantové mechaniky a nanotechnologií pomalu, ale
radostně + projekce filmů NanoKam a Tajemství neviditelných světů

16. května 2017
přednáška RNDr. Luďka Franka, DrSc. (ÚPT AV ČR), O elektronové mikroskopii, zejména s pomalými elektrony + projekce filmů NanoKam a Tajemství neviditelných světů

17. května 2017
přednáška Ing. Miroslava Kolíbala, Ph.D. (CEITEC VUT), Jak vidět atomy + projekce filmů NanoKam a Tajemství neviditelných světů

18. května 2017
přednáška doc. Ing. Vladimíra Kolaříka, Ph.D. (ÚPT AV ČR), Barvy konečna + projekce filmů NanoKam a Tajemství neviditelných světů

19. května 2017
projekce filmů NanoKam a Tajemství neviditelných světů

DOBRÉ RÁNO ČESKÉ TELEVIZE
V pátek 21. dubna 2017 bylo možné mezi šestou hodinou ranní a půl devátou prožít na druhém kanálu
České televize Dobré ráno z Hvězdárny a planetária Brno. Poprvé v historii Česká televize živě vysílala
dvě a půl hodiny dlouhé ranní show z našeho interiéru i exteriéru. O dobrou náladu se postarali lidé, díky
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kterým vzniknul televizní seriál KOSMO o české výpravě na Měsíc. Svoji zkušenost z tohoto „europrojektu“, jež se tak nějak zvrtnul, prozradila herečka Eva Josefíková, režisér Jan Bártek a scénárista Tomáš
Baldýnský. Kromě toho Jan Píšala povykládal, jak si vybrat správný dalekohled, a Tomáš Arrakis se
zaměřil na sci-fi literaturu. Jiří Dušek nakonec zabrousil jak do dějin Hvězdárny a planetária Brno, tak do
její moderní současnosti. Hudební podkres zajistil Husák Quartet, multižánrové smyčcové kvarteto, jehož
srdce bije allegro.

FESTIVAL VĚDY S ABB
V pátek 8. září a v sobotu 9. září 2017 několik desítek odborníků z brněnských vysokých škol, akademických pracovišť i vzdělávacích institucí odhodilo masky vážených vědců a s malými i velkými návštěvníky
zahájilo hravý Festival vědy s ABB. Díky narůstajícímu zájmu, jak ze strany veřejnosti, tak i jednotlivých
vzdělávacích či vědeckých institucí, se poprvé konal v areálu Dopravní výchovy Riviéra Brno.
Hlavním partnerem Festivalu vědy byla společnost ABB s.r.o., technologický průkopník a přední světový
dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Na českém trhu působí ABB již 25 let, v současné době zde má 7 výrobních závodů, z toho 3 jsou v
Brně, 4 výzkumná a rozvojová centra a 2 inženýrská centra a zaměstnává více než 3 500 zaměstnanců.
Jednou z hlavních priorit ABB v oblasti společenské odpovědnosti je podpora a rozvoj mladých talentů,
zejména v technických oborech, a popularizace vědy a techniky, i proto se stala hlavním partnerem letošního Festivalu vědy.
Záštitu nad Festivalem vědy laskavě poskytl rektor Masarykovy univerzity, předsedkyně Akademie věd
České republiky, rektor Mendlovy univerzity v Brně, primátor statutárního města Brna, hejtman Jihomoravského kraje, rektor Univerzity obrany, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a rektor
Vysokého učení technického v Brně. Spolupracovali jsme také s Brněnským deníkem – Rovnost a Rádiem Petrov.
Festival vědy představil jak odborné, tak populárně-vědecké instituce působící ve městě Brně. Cílem
přitom není poučovat, nýbrž inspirovat a názorně předvést, že věda je tu proto, aby se nám lépe žilo.
Konkrétně se jednalo o tyto aktivity:
Společnost ABB představila robota YuMi, prvního skutečně spolupracujícího robota na světě, který dokáže pracovat s
lidmi na stejných úkolech při zajištění jejich bezpečnosti a Collaboration Table, moderní manažerský nástroj, který automaticky sbírá data z různých zdrojů, a to data historická i aktuální v reálném čase, přičemž interaktivní 3D KPI aplikace
pak intuitivně zobrazuje klíčové informace.
Genetika je velká hra života na Zemi O tom nás přesvědčilo Moravské zemské muzeum. Ústav fyziky materiálů AV ČR
představil ukázky neobvyklého až překvapivého chování materiálů. Městská policie Brno ukázala něco málo z „technických vymožeností“, které využívá ke své práci – mobilní kamerový systém, k výuce strážníků i široké veřejnosti ve střelbě – mobilní laserovou střelnici a k vzdělávání strážníků i široké veřejnosti v oblasti dopravní výchovy – interaktivní tabuli se zkušebním zařízením. VIDA! science centrum nabídlo během festivalu vědy program MAG(net)ICKÁ PŘITAŽLIVOST. Součástí byla i výroba magnetické plastelíny či homopolárních motorků, extra silné neodymové magnety a science show s elektromagnetickými experimenty.
Studenti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nechali návštěvníky nahlédnout za oponu farmaceutického i veterinárního řemesla – nechybělo třeba věštění z rentgenových snímků, rostlinné pexeso nebo příprava léků „naživo“. Hasiči
předvedli mobilní operační středisko, které na místě vysílalo síly a prostředky v případě mimořádné události po celém
Jihomoravském kraji. Univerzita obrany nabídla ukázky simulačních technologií. Návštěvníci si mohli otestovat své dovednosti na laserovém střeleckém trenažéru a simulátoru vojenských operací Virtual Battlespace 2. K vidění byly i ukázky práce pyrotechniků s použitím pyrotechnického robota. V pátek proběhla ukázka kriminalistických postupů Vojenské
policie (snímání otisků prstů, apod.), stejně jako skákací hrad.
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Na akci nehyběli ani chemici z Vysokého učení technického v Brně, kteří předvedli spoustu zajímavých chemických pokusů, k těm co již znáte, přidali několik nových a pokusili se se vší parádou představit svět gelů. Technické muzeum v
Brně představilo aktivity spojené s motorismem a při této příležitosti připomenulo letošní 30. výročí nového Masarykova
okruhu. Návštěvníci plnili zábavně naučné úkoly týkající se okruhu a pak se mohli vyfotit na motorce s větrem ve vlasech, popř. vyzkoušet pocit na stupních vítězů. Knihovna Jiřího Mahena nabídla na Festivalu vědy ukázku didaktických
pomůcek a hraček, návštěvníci si vše mohli sami vyzkoušet a osahat. Ukázalo se, jak se efektivně dají tyto pomůcky použít nejen při hraní, ale zejména při vzdělávaní dětí.

Součástí Festivalu vědy je i již tradiční Divadlo vědy, které se odehrávalo v improvizovaném stanu s kapacitou přibližně 250 míst. Pravidelně se zde střídala dvě vystoupení:
Chemie je život! Život je chemie! – Vysoké učení technické v Brně
Úvodní rada: Utíká-li vystupující – utíkejte taky! Chemici z Fakulty Chemické Vysokého učení technického v Brně předvedli řadu poutavých, ale také poučných pokusů z laboratoře, kuchyně i každodenního života. K vidění byly levitující bubliny, hadí líheň, roztoky co mění barvu, zuřiví gumoví medvídci, výroba opravdových stříbrných zrcátek, chemická fontána, chemický zapalovač, vyvolání Gina z lahve, dětské pleny a mnoho dalších hokus-pokusů. V rámci představení návštěvníci nahlédli také pod pokličku molekulárnímu kuchaři aochutnali nějakou tu dobrotu.

Elektromagnetická show – VIDA! science centrum
Novopečení držitelé titulu Science Me! za nejlepší science show v Evropě přinesli exkluzivní představení věnované elektromagnetizmu. Jak se vykoupat v elektromagnetických vlnách? Jak létat bez křídel? To vše a mnoho jiného přinesla
show zábavního vědeckého parku VIDA!

Páteční části Festivalu vědy s ABB, která byla primárně určena žákům základních a středních škol, se
zúčastnilo 2 200 lidí, sobotní dění pro rodiny s dětmi zaznamenalo 2 500 návštěvníků. Organizačně zajišťovala Kateřina Brettschneiderová, za spolupráce Mirka Dočekala, Zuzany Kuljovské, Tomáše Hladíka a
Milana Skoupého.

GALAKTICKÝ DÝŇODLAB
V sobotu 7. října 2017 jsme opět zorganizovali galaktický dýňodlab! K dispozici bylo na tři stovky dýní, na
Facebooku proběhla soutěž o nejkrásnější výtvor. Kromě toho bylo možné vyzkoušet kosmický trenažér.
Organizačně zajišťovala Kateřina Brettschneiderová, dorazilo 139 návštěvníků.

HUDBA SFÉR
Hvězdárna a planetárium Brno na podzim 2016 odstartovala cyklus komorních nedělních koncertů Hudba sfér, během kterého se představila řada významných hudebních osobností. V roce 2017 se uskutečnily
tři závěrečné koncerty, na které celkem zavítalo 479 návštěvníků.

12. února 2017, Ivo Kahánek – klavír
Johann Sebastian Bach: Partita B dur, BWV 825; Leoš Janáček: V mlhách; Fryderyk Chopin: Scherzo b moll, op. 31; Fryderyk Chopin: Scherzo cis moll, op. 39; Fryderyk Chopin: Scherzo E dur, op. 54

26. března 2017, Adam Klánský, Pavla Tesařová, Martin Chudada
Josef Slavík: Houslový koncert a moll (jednovětý); Fryderyk Chopin: Introdukce a Polonéza op. 3 pro violoncello a klavír;
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Robert Schumann: Fantazijní kusy op. 12 pro sólový klavír (výběr); Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma op. 33
pro violoncello a klavír; Antonín Dvořák: Mazurek op. 49 pro housle a klavír

23. dubna 2017, Prague Cello Quartert (Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan Vokáč)
Výběr ze skladeb G. Rossiniho, A. Dvořáka, G. Gerschwina, A. Piazzoly, L. Bernsteina, ale také např. Ennia Morriconeho.

Hudbu sfér supervizoroval Jiří Dušek, organizačně zajišťovala Jana Britzmannová. Na produkci se podílela společnost C.E.M.A. – Central European Music Agency, s.r.o.

JARNÍ PRÁZDNINY
Od pondělí 13. března do pátku 17. března 2017 se mohli všichni školáci těšit na řadu oblíbených představení. Vždy v 10.00 a 17.00 to bylo divoké dobrodružství ve světě dinosaurů. Menší školáci se ve 14.00
podívali na pohádkový příběh, který vyprávěl o malé holčičce, co chodila hlavou dolů. Anebo se spolu
se Zula hlídkou vydali ve speciálním létajícím talíř do minulosti na záchranu celé naší planety – vždy v
15.30. Celkem se o jarních prázdninách uskutečnilo 23 představení pro 2 374 diváků.

JE TADY JARO !? %
V pondělí 20. března 2017 nastala jarní rovnodennost a opět se vrátilo jarní Slunce. V sobotu 18. března
2017 od 14.00 do 17.00 jsme proto přivítali jaro i na Hvězdárně a planetáriu Brno. Kromě úžasných pořadů v digitáriu, byl připraven i mimořádný program – „hvězdná koulení“. Jedinou podmínkou bylo vzít si s
sebou pytlík kuliček, nebo 3 pingpongové míčky. Navíc se návštěvníci dozvěděli něco o tom, jak si pořídit
a starat se o jarní osení. Organizačně zajišťovali Kateřina Brettschneiderová, Mirek Dočekal a Pavel
Váňa, celkem dorazilo 550 návštěvníků.

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ
Také v roce 2017 pokračovalo cvičení jógy pod vedením zkušené cvičitelky na střeše Hvězdárny a planetária Brno, event. v jiných prostorách. Podmínkou bylo, aby se nenarušoval standardní provoz budovy.
Hlavním garantem byla Lucie Chlubná, zajišťovala Zuzana Kuljovská. V roce 2017 se uskutečnilo celkem
48 akcí s celkem 266 cvičenci.

K-PAX – SVĚT PODLE PROTA
Divadelní představení K-PAX – Svět podle Prota bylo v digitáriu Hvězdárny a planetária Brno uvedeno již
v roce 2016. V roce 2017 se ale dočkalo 3 repríz, přičemž tu z 1. listopadu 2017 provázela mimořádná
okolnost – poprvé se jí osobně zúčastnil její autor, americký spisovatel Gene Brewer. V hlavních rolích se
představil Radim Fiala, Markéta Plánková / Petra Špindlerová a Petr Halberstadt. Po představení si Gene
Brewer popovídal s diváky a podepsal své knížky.
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Divadelní hru K-PAX napsal Gene Brewer (1937) na základě své knižní trilogie K-PAX, Na světelném
paprsku, K-PAX III. – Svět podle Prota. Nejvíce román proslavilo filmové zpracování s Jeffem Bridgesem
a Kevinem Spaceym, u nás promítané pod názvem Svět podle Prota.

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 16 akcí, které navštívilo 2 755 posluchačů. Cyklus Hudba sfér je popsán také
v samostatné kapitole. Zajišťovali Jana Britzmannová, Pavel Gabzdyl a Pavel Karas. Konkrétně se jednalo o tyto projekty:
5. února 2017, Distant Bells
6. února 2017, Distant Bells
12. února 2017, Hudba sfér
12. března 2017, K-PAX, Svět podle Prota
26. března 2017, Hudba sfér
23. dubna 2017, Hudba sfér
1. května 2017, Distant Bells
2. května 2017, Distant Bells
21. května 2017, téměř letní koncert KDH
25. května 2017, Stopařův průvodce po galaxii
19. června 2017, K-PAX, Svět podle Prota
1. listopadu 2017, K-PAX, Svět podle Prota a návštěva autora
26. listopadu 2017, Benefiční koncert pro Slezskou diakonii
4. prosince 2017, Distant Bells
5. prosince 2017, Distant Bells
17. prosince 2017, Předvánoční koncert Komorní dechové harmonie

MAGICKÝ HIMÁLAJ
Doslova cestovatelský maraton proběhl 5. a 6. září 2017 v sále digitária za dechberoucího povídání těch
nejznámějších cestovatelů České republiky. A to vše se společným jmenovatelem – Himálajemi. Kdo
všechno vystoupil? Beránek, Stingl, Štěrbová, Švaříček, Zibura, Schnabel, Kobzová, Koukal, Sís, Kolbaba.
Program sestavený cestovní kanceláří Livingstone (zejména Rudolfem Švaříčkem) byl následující:

Úterý 5. září 2017
Tomáš Beránek (Namasté Nepál): Manaslu
Zajímavý kartograf jezdí už 10 let do země krásných hor, ale chudých lidí. Nepál se mu stal domovem. Neutěšené osudy
tamních dětí vedly k založení neziskové organizace NAMASTÉ NEPÁL, která pomáhá snižovat analfabetismus stavbou
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škol a podporou žáků. Srovnání treků přináší nádherná setkání s horskou přírodou i příjemnými lidmi. Nové pohledy na
dvě tváře osmé nejvyšší hory světa – na jarní a podzimní a na východní a západní stěnu. Bonbonkem jsou nejkrásnější
himálajské výhledy ze sedla Džaldža, brány do tajuplného Dhorpatanu.

Miloslav Stingl (spisovatel): Cesty světem
Světoznámý etnograf osobně poznal řadu domorodých kultur. Čestný náčelník indiánského kmene Kikapú má obdivuhodnou schopnost sloučit encyklopedické znalosti mnoha oborů s uměním oživit dávné lidské osudy a události. Navštívil
151 zemí na všech kontinentech, komunikuje 17 jazyky. Natočil 510 hodin obrazového materiálu. Napsal 4 desítky knih
věnovaných hlavně původním obyvatelům Ameriky, Austrálie a Oceánie. Nejpřekládanější a v cizině nejvydávanější český
autor vydal celkově na 17 milionů knih. Ta poslední – BIOGRAFIE CESTOVATELSKÉ LEGENDY – získala prestižní cenu
Magnesia Litera. Do výjimečné podoby knihu dotáhl Adam Chroust. V zajímavém rozhovoru s R. Švaříčkem si užijeme
oba.

Michal Thoma (spisovatel): Himálaj od Nár-fu po Bhútán
Fotograf a publicista létá do Himálaje od roku 2003, nejraději má Nepál a Bhútán. Procestoval je křížem krážem, úspěšně zde provází turisty. Zavede nás do odlehlé horské oblasti Nár-Fu, která byla turismu otevřena až roku 2003. Zdejší
osady si zachovaly starobylý ráz a původní životní styl. Poznáme i Druk-yul, Zemi hřmícího draka, „poslední Šangri-la“.
Pod těmito jmény se skrývá himálajské království Bhútán. Jak se v pohádkové zemi žije? Co cestovatel může vidět a zažít? Je to nejšťastnější země na světě? V hlubokých a obtížně dostupných horských údolích po staletí vzkvétala buddhistická kultura. Bhútán ukazuje, že tradiční životní styl a moderní technologie nemusí být v opozici.

Rudolf Švaříček (Livingstone): Everest a Koruna planety
Expedici Everest 2007 korunuje úspěch. Ruda však musí sestoupit pro problematické trhání zubu, které provádí kolega
z výpravy, konečnou je C3. Pavel Bém stane na nejvyšší hoře světa jako první Čech z jižní, nepálské strany. Expedice
prožívá kuriózní okamžiky. Čína brání vstupu do Tibetu, výstup je nakonec z Nepálu. Bonusem jsou snímky jediné žijící
bohyně světa Kumari, atrakce „Údolí dřevěných chrámů“, svatých mužů a jogínů, šerpské legendy, Jeho Svatost dalajlama, Karmapa, orákulum – nejvyšší médium Tibetu, šamani a léčitelé... KORUNA PLANETY – Výstupy na nejvyšší vrcholy všech světadílů přivádí návštěvníky na odlišná místa modré planety. Každá hora má své fluidum, každý vrchol je jinak krásný. Všude žijí zajímaví lidé… Jen ledová Antarktida je výjimečná.

Ladislav Zibura (spisovatel): Pěšky mezi budhisty a komunisty
Excentrický poutník se jednoho jara vypravil do Himálaje, neprobádaných údolí čínských řek a zapadlých nepálských
vesnic. Ať už ho zrovna zatýká policie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje lidský život, princ Ládík vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho 1 500 km dlouhé pěší výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a půvabu
svobody, u kterého se budete smát od začátku až do konce. Nečekejte ale popisy památek. Projekce je o Číňanech, Nepálcích a jejich životech.

Středa 6. září 2017
Petr Schnabel (Kiwi): Západní Nepál
Aktivní lezec 70. let. Jako první Čechoslovák vystoupil na všechny pamírské sedmitisícovky. Účastník expedice Dhaulagiri 1984 (Z-stěna). Vedoucí první úspěšné expedice Annapúrna 1988. Téměř každý rok navštěvuje Nepál jako trekař. Od
roku 1990 provozuje v Praze specializované knihkupectví KIWI svět map a průvodců.

Dominika Kobzová (Livingstone): Dolpo, království sněžného levharta
Nejizolovanější oblast Himálaje a nejméně osídlený region Nepálu působí více tibetským než nepálským dojmem. Oblast
Dolpo je skryta za hlavním himálajským hřebenem mezi šestitisícovými velikány a hlubokými kaňony. Svou uzavřeností
a nedostupností si Dolpo zachovalo neobyčejnou kulturní a přírodní rozmanitost. Evokuje návrat do dávné minulosti.

Martin Koukal (mistr světa v běhu na lyžích): Čo Oju
Šokoval triumfem na mistrovství světa ve Val di Fiemme, kde vyhrál 50 km volnou technikou. Král bílé stopy byl druhý
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v anketě Sportovec roku. Elitní sprinter a olympijský medailista z lyžařské štafety se zúčastnil horolezeckých expedic,
s Radkem Jarošem vystoupil na Čo Oju (8 201 m). Lákají ho nové výzvy. Příští rok můžeme na běžkařskou výpravu společně – Grónsko či Špicberky? Rozhodneme se v Planetáriu...

David Sís (režisér): Tajný tibetský deník
Do Tibetu se dostali filmaři Vladimír Sís s Josefem Vanišem za osudového zlomu čínské anexe. Pořídili fantastické záběry, mimo jiné i mladičkého dalajlamy. Navíc náboženské obřady, světské i náboženské hodnostáře... Dnes má materiál
obrovskou historickou hodnotu. Všichni známe příběh Heinricha Harrera a jeho 7 LET V TIBETU. Máme unikátní obdobu.
Režisér David Sís natočil v Tibetu i Číně další skvělé filmy. Brad Pitt hraje ve známém filmu Harera. Je zajímavější David
Sís ...?

Jiří Kolbaba (fotograf): Bhútán
Přes 20 let tráví každoročně většinu měsíců cestováním po světě. Původním povoláním grafický designér ve světě reklamy je nyní jedním z nejznámějších cestovatelů a fotografů. S Rudou Švaříčkem a CK Livingstone navštívili netradiční
oblasti Bhútánu. Zažili mimořádné chvíle, dokonce výjimečně emotivní chvíle s králem. Parádní snímky posoudíte sami.
Další společná cesta vede 8. 9. do nepálského Dolpa k jezeru Poksundo. Království sněžného levharta je silná výzva. Přidáte se?

MĚSÍČNÍ NOC NA KRAVÍ HOŘE
V noci z pátku 14. července na sobotu 15. července 2017 jsme na Kraví hoře oslavili existenci našeho
Měsíce. Připraveny byly projekce v digitáriu, světelná instalace a light painting v prostoru přilehlého parku anebo scénické osvětlení koupaliště. Měsíční noc začínala ve 21.00 a končila po druhé hodině ranní.
Představení v digitáriu
Projekce o Měsíci na fasádu budovy / měsíční nasvícení budovy / pozorování noční oblohy / představení v digitáriu Do
vesmíru a zase zpátky

Program – koupaliště Kraví hora
Koupání v měsíční světle / vystoupení akvabel

Program – park Kraví hora
Světelná instalace / Light painting / Taneční ohnivé vystoupení / Dílnička stínového divadla

Hlavním garantem akce byla Hvězdárna a planetárium Brno (konkrétně zajišťovali David Koval, Zbyněk
Češka, Jan Píšala, Zuzana Kuljovská, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Mirek Dočekal a Tereza Jeřábková) a
Sportovní a rekreační areál Kraví hora. Umělecké instalace zajistili VISUALOVE, tedy Jan Machát a Michal
Okleštěk. Měsíční noc se konala pod záštitou Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna, a Martina Landy, starosty městské části Brno-střed. Na organizaci jsme spolupracovali s pivovarem Starobrno.
Odhadujeme, že dorazilo 3 000 lidí.

MENDEL K(NOW)S NA HVĚZDÁRNĚ
V předvečer 195. narozenin Gregora Johana Mendela (a bláznivého dění v Mendlově muzeu na Mendlově
náměstí) jsme pro rodiny s dětmi – ve spolupráci se společností Sun Drive Communication – uspořádali
několik drobných „taškařic“. Před budovou byla klidová zóna s fotopointem a kapelou Show music boys.
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Rozdávala se speciální Mendelova voda i zmrzlina, luštil se kvíz na téma Mendel a bylo možné získat
bublifuk. V digitáriu se také promítalo představení pro děti Buňka! Buňka! Buňka! a pro starší i dospělé
Přírodní výběr. Celkem dorazilo 254 návštěvníků.

NÁVŠTĚVA DOROTHY METCALF LINDEBURGER
Ve středu 27. září 2017 od 18 hodin se mohli návštěvníci na Hvězdárně a planetáriu Brno potkat s americkou astronautkou Dorothy Marie „Dottie“ Metcalf-Lindenburgerovou, která se na palubě raketoplánu
Discovery v dubnu 2010 vydala k Mezinárodní kosmické stanici.
Program byl organizován ve spolupráci s Americkým centrem Velvyslanectví USA v Praze, setkání
s výjimečnou astronautkou proběhlo formou krátké prezentace, diskuze s veřejností a autogramiádou.
Dorothy Marie „Dottie“ Metcalf-Lindenburgerová se narodila v květnu 1975 v Colorado Springs. V roce 2004 se stala
členkou posledního oddílu astronautů pro lety na raketoplánech. Později byla vybrána jako „Educator Mission Specialist“
– vzdělávací letový specialista. Což je trochu zavádějící označení: jde o běžného astronauta, který má mimo všech obvyklých povinností ještě na starosti široké vzdělávací aktivity. Program navázal na projekt Teacher In Space (Učitel ve vesmíru), který NASA zahájila v polovině 80. let. Tehdy při startu raketoplánu Challenger v lednu 1986 zahynula středoškolská učitelka Christa McAuliffeová.
Svůj první a jediný kosmický let uskutečnila na palubě raketoplánu Discovery STS-131 (5. až 20. dubna 2010). Šlo o zásobovací misi na Mezinárodní kosmickou stanici: raketoplán nesl 12,1 t nákladu. Let trval 15 dní 2 hodiny 47 minut. Tehdy se poprvé (a prozatím naposledy) v historii ve vesmíru ocitly hned čtyři ženy. Na palubě Discovery byly tři (D. MetcalfLundenburgerová, Stephanie Wilsonová a Naoko Yamazakiová), na Mezinárodní kosmické stanici pak dlouhodobě pracovala čtvrtá (Tracy Caldwell Dysonová).
Pro poslední tři lety raketoplánů v roce 2011 pak byla členkou podpůrných posádek (říká se jim Cape Crusaders): jde
o skupinu astronautů, které zajišťuje práce, jež nemusí provádět hlavní posádka. Jde hlavně o kontrolu raketoplánu nebo koordinaci některých prací. V den startu pak podpůrná posádka zodpovídá za přípravu raketoplánů (např. správné nastavení všech palubních přístrojů).
V roce 2012 byla velitelkou dvanáctidenní podmořské expedice NEEMO 16, která slouží pro výcvik astronautů a přípravu
na lety do vzdálených končin Sluneční soustavy. Výprava NEEMO 16 simulovala přistání na asteroidu. Z NASA odešla v
červnu 2014, od té doby působí na University of Washington v Seattlu. Je zpěvačkou v hudební skupině Max Q. Skupina
je složená výhradně z astronautů; pojmenovaná podle technického označení největšího namáhání na startující raketu,
kdy je zároveň v kabině kosmické lodi největší hluk.

NEBE V PLAMENECH
V předvečer premiéry představení Nebe v plamenech připravila Hvězdárna a planetárium Brno na Kraví
hoře skutečný ohňostroj sestavený Ivanem Martinkem ze společnosti Theatrum Pyroboli. Odpálen byl
7. dubna 2017 v 21.00, trval přibližně čtvrt hodiny a volně přístupné představení v prostoru náměstí Míru
sledovalo mezi 5 a 10 tisíci návštěvníky. Ohnivé představení mělo tři části, hudební doprovod odvysílalo
rádio Kiss Hády 88,3 FM:
I. Nebeský tanec
Blikavá bílá světýlka pronikají na temné plátno noční oblohy. Začíná rej barevných hvězdiček – modré, zelené, žluté a bílé. Letící chvosty a zlaté deště malují originální obraz. Objevují se a zase mizí. Barevné kroužky zavírají bránu prvního obrazu.

II. Píseň měsíční víly
Tiché spirály vystupují vzhůru ke hvězdám. Stříbrné ohněpády tvoří ohňovou kouzelnou řeku. Zlaté kotouče a modro
stříbrné rybky běhají po nebi. Zpívej, vílo a probouzej něžné sny naší fantazie.
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III. Nebe v plamenech
Červená zář sytí celou oblohu. Oheň – přítel i šelma ukazuje svoji tvář. Pestrobarevné kytice, siluety stříbrných palem a
mohutné vějíře otvírají ohňovou zahradu. Kolik vzácných má květů? Ten největší roste u nebeské brány uprostřed magické pláně.

NEBESKÉ VÁNOCE
Hvězdárna a planetárium Brno byla otevřena i v posledních dnech roku 2017 od Štěpána 26. prosince do
Silvestra 31. prosince 2017. Připraveny byly jak pohádky pro nejmenší, tak pořady pro dospělé. Dopoledne to byl příběh Se zvířátky o vesmíru, odpoledne Robinsonka, v podvečer Rychleji než světlo. V uvedeném období na 27 představení nakonec dorazilo 3 792 návštěvníků.

NOC PADAJÍCÍCH HVĚZD
Ze soboty 12. srpna na neděli 13. srpna 2017 proběhl již třetí pokus o Noc padajících hvězd – tedy hromadné sledování meteorů z roje Perseid. V prostoru koupaliště Rekreačně-sportovního areálu Kraví
hora jsme instalovali zázemí pro reprodukci chill out hudby a podmanivý komentář. O půlnoci zhasnul
hrad Špilberk, čímž jsme ještě více podtrhli výjimečnost události. Bohužel, příliš nám nepřálo počasí, i tak
areálem prošlo přibližně pět set návštěvníků.
Noc padajících hvězd pořádala Hvězdárna a planetárium Brno a Sportovně-rekreační areál Kraví hora, ve
spolupráci s Technickými sítěmi Brno, Dopravním podnikem města Brna, Městskou policii Brno, Policií
České republiky, Brněnským deníkem – Rovnost, Rádiem Petrov a pivovarem Starobrno, pod záštitou
primátora statutárního města Brna Petra Vokřála a starosty městské části Brno-střed Martina Landy.
Organizačně zajišťoval Jan Píšala a Tomáš Hladík.

NOC VĚDCŮ 2017
V pátek 6. října 2017 proběhla již tradiční „Evropská“ noc vědců. Většina našich aktivit se přitom věnovala
šedesátému výročí startu první umělé družice Země. Středobodem bylo představení Úsvit kosmického
věku, které diváky provedlo nejúžasnějším dobrodružstvím, do kterého se kdy lidstvo pustilo. Vydali se
ve šlépějích konstruktérů prvních umělých družic Země, zažili výpravu prvního člověka do vesmíru, pocity
prvního hrdiny, který se vznášel ve skafandru mimo mateřskou loď, prvních pozemšťanů, co se procházeli po Měsíci. Nahlédli také na Mars, Venuši či periferii Sluneční soustavy.
Dále byla připravena expozice velkých modelů kosmických lodí (např. Discovery, Sojuz TMA, Proton, ISS
atd.), volně přístupná výstava Říše mlhovin v sále exploratoria, ochutnávka ruského „čaje“ (ve skutečnosti piva typu „Ale“) a zmrzliny. Průběžně se vypouštěly Sputniky 1 (balónky), rozdávali jsme návody na
pozorování umělých družic i faximile novin z října 1957, na fasádu budovy se promítal dobový týdeník.
Návštěvnost ovlivnilo nepříznivé počasí a zřejmě lehce podceněná propagace – dorazilo 1 750 návštěvníků. Organizačně zajištovala Kateřina Brettschneiderová.
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NOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST V SÁLE DIGITÁRIA
Výpravná představení v sále digitária jsou naší hlavní a nejúspěšnější aktivitou. V roce 2017 jsme v premiéře uvedli (uvádíme včetně anotací):
Soumrak dinosaurů
Spolu s digitáriem můžete cestovat nejen prostorem, ale i časem. Tentokrát až do doby před 250 miliony roky! Spolu
s našimi hlavními hrdiny se seznámíte s některými druhy vyhynulých ještěrů, kteří pravděpodobně byli předchůdci dnešních ptáků. Prolétnete se s největším létajícím tvorem, který kdy žil na naší planetě – Quetzalcoatlem. Budete utíkat před
stádem Argentinosaurů a schováte se před útočným Velociraptorem. Nakonec se stanete svědky soumraku dinosaurů
při pádu obří planetky před 65 miliony roky. Také ale zjistíte, že podobné katastrofy, při kterých kdysi dávno vymřeli
téměř všichni živočichové a rostliny, jsou přirozenou součástí koloběhu života na naší planetě. Občas se budete bát, občas se budete smát, tu a tam se vám zatočí hlava. Představení Soumrak dinosaurů pro vás každopádně bude nezapomenutelným zážitkem. Součástí představení, které je vhodné pro děti od 6 let a trvá přibližně 60 minut, je i komentovaná
ukázka hvězdné oblohy před miliony roky. České znění namluvili Petr Štěpán, Eliška Skálová a Karel Mišurec. Premiéra
proběhla již v prosinci 2016, celkem 62 repríz pro 8 225 diváků.

Země pod palbou
Vydejte se na cestu časem i prostorem po stopách komet i planetek, z nichž některé prolétají v těsné blízkosti naší planety a jiné se naopak toulají na okraji Sluneční soustavy. Miliardy let ukryté v mrazivé temnotě vesmírného prostoru,
mnohé jen číhají na okamžik, ve kterém změní chod dějin na Zemi. Existuje nejméně 874 těles o průměru větším než 1
kilometr, které by při srážce se Zemí způsobily celoplanetární katastrofu. Jako diváci představení Země pod palbou! se
seznámíte s projekty, které tvoří první obrannou linii naší planety. Spolu s robotickými průzkumníky se proletíte kolem
kamenných planetek, ledových komet i trpasličích planet. V českém znění Kryštof Hádek. Premiéra 8. února 2017, celkem 60 repríz pro 6 994 diváků.

Nebe v plamenech
Již 20 let máme v našem městě světovou soutěž ohňostrojů Ignis Brunensis, jednu z největších ohňostrojných přehlídek
v Evropě. Po dvou desetiletích ale nastal čas udělat další krok – vstoupit do virtuálního světa… Představení Nebe v plamenech se věnuje bohaté historii a neméně zajímavé současnosti ohňostrojů. Kdo taková představení vymyslel? Kdo
nejvíc zdokonalil? Proč jsou vlastně barevné? Kde můžeme uvidět ten největší, nejkrásnější, nejvyšší, nejdelší… ohňostroj? České znění namluvil Miroslav Táborský. Premiéra 7. dubna 2017, celkem 57 repríz pro 3 001 diváků.

Robinsonka
Tak se to přece stalo! I když jste několikrát restartovali počítač a nakonec převzali ruční řízení, tvrdému dopadu přistávacího modulu na měsíční povrch jste nezabránili. Žijete, také skafandr vypadá neporušený, většina zařízení však zkáze
neunikla. A tak nezbývá než se pěšky vydat za záchranou. Dokážete to? Prožijte spolu s hlavní hrdinkou Sárou a jejími
průvodci jedinečné dobrodružství na staré měsíční základně u Hadleyho brázdy, kde před více než sto roky přistála výprava Apollo 15. Podaří se trosečnici zprovoznit starou základnu? Pomůže jí dobrosrdečný robůtek 54-L 50-G přezdívanému Labi, jinak také vášnivý zahradník? A nezkazí celý plán na záchranu až nepříjemně zvědavý H-Ugo? Představení
Robinsonka vzniklo za spolupráce Hvězdárny a planetária Brno a Charta Lintea. České znění namluvili Petr Štěpán, Aleš
Slanina a Vojtěch Blahuta. Hlavní hrdinku zahrála Adéla Ondrušová Premiéra 4. října 2017, celkem 74 repríz pro 6 686
diváků.

Rychleji než světlo | Sen o mezihvězdných výpravách
Budeme někdy cestovat napříč vesmírem rychleji než světlo? Posadíme se do kosmických lodí jako ze Star Treku nebo
Hvězdných válek a navštívíme všechny ty úžasné světy, které se choulí u hvězd vzdálených stovky, tisíce, miliony i miliardy světelných let? Touha cestovat do neznámých dálek, tam daleko za viditelný obzor, je stejně stará jako lidstvo. Počátkem třetího tisíciletí se přitom objevil nový, téměř nedosažitelný horizont. Pozemští vědci jsou přesvědčeni, že je naše Galaxie vyplněna řadou planetárních soustav, včetně několika miliard hvězd podobných Slunci s planetami podobnými
Zemi. Astronomové se snaží nalézt obytné světy, včetně takových, které by mohly existovat v okolí našeho Slunce. Ale
jestli je najdeme, jak se tam dostaneme? Jak dlouho potrvá cesta? Jaké rakety by mohly jednoho dne dobýt tyto vzdálené prostory? Budou rychlejší než světlo?! Rychleji než světlo | Sen o mezihvězdných výpravách je představení producentského týmu Spitz Creative Media, Mirage3D a Thomas Lucas Productions, Inc. Je jedním z vítězů mezinárodní pře-
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hlídky Fulldome Festival Brno 2017, Hvězdárna a planetárium Brno je přitom prvním planetáriem v Evropě, které jej
uvádí. České znění namluvil Jiří Langmajer. Premiéra 7. října 2017, celkem 85 repríz pro 7 666 diváků.

Fantom vesmíru | Hon na temnou hmotu
Drtivá většina látky ve vesmíru nevydává žádné světlo, teplo, rádiové ani jiné záření. Celých 95 procent vesmíru tvoří
temná hmota a temná energie. Co jsou vlastně zač? Nevíme. Chybějí nám slova, kterými bychom je popsali. Pořad Fantom vesmíru – hon na temnou hmotu vznikl díky spolupráci s laboratoří CERN. K jedinečnému zobrazení náročných fyzikálních jevů přitom s úspěchem využívá právě digitální planetárium s polokulovitou projekční plochou. Svým dílem přispěli i pracovníci laboratoře v Berkeley, Michiganské státní univerzity, natáčelo se také ve Stanfordově podzemním výzkumném zařízení v Jižní Dakotě. Český překlad zajistili pracovníci Hvězdárny a planetária Brno ve spolupráci
s Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové. Namluvil Petr Štěpán. Premiéra 31. října 2017, celkem 1 repríza pro 189
diváků.

Úžasný úvod do Sluneční soustavy – pro děti
Zábavnou formou jsou v krátkém filmu představeny všechny planety naší Sluneční soustavy. Pořad je doplňkem jiných
představení pro děti. Namluvila Radka Coufalová. Premiéra 4. října 2017.

O koze a měřítku
Krátké povídání o mírách a měřítcích našeho blízkého i vzdáleného vesmírného okolí je součástí pořadů pro děti. Namluvil Arnošt Goldflam. Premiéra 4. října 2017.

Dále naši pracovníci připravili krátké projekce (zpravidla promítané jakožto úvod výpravnějších představení), které doplnily anebo rozšířily probíranou tématiku. Jednalo se o
Laserovou show k pořadu Nebe v plamenech – připravil Ondrej Kamenský
Videoklip Observatoře k pořadu Země pod palbou – připravil Pavel Karas
Polární záře k pořadu Nebe v plamenech – připravil Pavel Karas
Skripty – prohlídka Saturnu, prohlídka Jupiteru – připravil Ondrej Kamenský

NOVOROČNÍ BRNO – PF 2017
Naše brány jsme otevřeli již 1. ledna 2017. Mezi 14. a 17. hodinou jsme v sále digitária uváděli pohádkový
příběh Ptačí ostrov. Celkem se uskutečnilo 5 repríz pro 368 návštěvníků. Organizačně zajistila Šárka
Dyčková.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY – BÁJEČNÁ VĚDA
V roce 2017 pokračoval cyklus přednášek známých popularizátorů vědy i odborníků, kteří prezentují
některá z mnoha vědeckých témat. Délka těchto pořadů často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší
hodinu a půl. Přednášky se konaly zpravidla ve čtvrtek v podvečer buď v digitáriu, anebo v komornějším
přednáškovém sále. Unikátním se stala série na téma Hledání nové fyziky.
Existuje mnoho fundamentálních otázek ohledně našeho vesmíru, na které není současná fyzika schopna odpovědět.
Obraz světa, který jsme do dnešní doby byli schopni složit, vykazuje mnohé nedostatky a podivnosti, které jednoho dne
budeme – doufejme – schopni vysvětlit. Leží před námi ale spousta těžkých otázek, na jejichž vyřešení bude věda muset
vynaložit nemalé úsilí – to vše navíc za předpokladu, že nám to přírodní zákony vůbec dovolí. Na druhou stranu jsme si
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alespoň vědomi toho, že naše poznání světa není úplné a současně již také tušíme, že právě nyní stojíme na samotném
prahu zásadních vesmírných objevů...

Dramaturgii tohoto úspěšného cyklu měl na starosti Josef Forman. Z většiny přednášek vznikl audio a
video záznam dostupný na kanálu Youtube. V roce 2017 proběhlo 26 přednášek, které navštívilo 3 750
zájemců. Konkrétně se uskutečnila tato vystoupení (uvádíme včetně anotace):
5. ledna 2017
Dan Bárta, zpěvák, textař, fotograf a Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra biologie a ekologie
Vážkologika
Vážky (Odonata) obývají v téměř nezměněné podobě naší planetu více než čtvrt miliardy let. Jsou obávanými predátory,
pravými vzdušnými akrobaty, pestrými obyvateli okolí potoků, řek, tůní, rybníků a jezer. Citlivě reagují na změny v krajině, jejich počty a druhová skladba odrážejí stav prostředí, které společně s nimi obýváme. My si o nich budeme povídat
s profesorem ekologie ostravské univerzity Alešem Dolným a s jejich pravděpodobně nejznámějším českým fotografem, zpěvákem Danem Bártou: “Dobře deset let, když máme čas, spolu jezdíme po světě – víceméně s jediným cílem –
nachytat, vyfotit, naskenovat, spočítat, poznat co nejvíc druhů vážek. A v ideálním případě o nich udělat knížku. Oba
máme rádi tropy – a dělat v tropech výzkum patří přes všechnu svou logistickou náročnost a občanskou nepohodlnost
k tomu nejzábavnějšímu, co nás v životě potkává. Takže vám o tom trochu povyprávíme:-)"

12. ledna 2017
Mgr. Jakub Rozehnal, Štefánikova hvězdárna, Astronomický ústav Univerzity Karlovy
Jupiter a Juno – vskutku božský pár!
Největší a současně nejhmotnější planeta Sluneční soustavy dostala zcela oprávněně jméno podle nejvyššího boha římské mytologie, kterým byl Jupiter, pán nebes, hromů a blesků. Stejně tak sonda Juno získala své pojmenování na počest
hlavní bohyně starověkého Říma neboli královně bohů. Pod dosud neproniknutelnou vrstvou oblaků Jupiteru se skrývají
stále mnohá tajemství. Bude meziplanetární sonda Juno, která před půl rokem dorazila ke svému cíli, klíčem k pochopení vzniku a vývoje největší planety Sluneční soustavy? A může nám nějak pomoci ve výzkumu cizích planetárních systémů?

26. ledna 2017
Dušan Majer, šéfredaktor webu kosmonautix.cz
SpaceX – historie, přítomnost a budoucnost
Přednáška o firmě, která doslova rozmetala dlouholeté představy o tom, že zavedeným poskytovatelům v oboru nosných raket nemůže nikdo nový konkurovat. Společnost do oboru vtrhla jako dravá štika a značně rozvířila stojaté vody.
SpaceX se nebojí nových technických výzev a klade si velmi vysoké cíle. Dříve se lidé smáli myšlence na znovupoužitelnost prvních stupňů, které by přistávaly motoricky. Dnes se smějí plánům na kolonizaci Marsu...

9. února 2017
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Dekonstrukce vědomí v psychedelické zkušenosti: cesta tam a zase zpátky
Psychedelika (halucinogeny) představují skupinu psychotropních látek, které navozují charakteristické kognitivní, percepční a emoční příznaky. Mezi halucinogeny zařazujeme jednoduché halucinogenně působící indolaminy (např. psilocybin a DMT), ergolinové deriváty s indolovým jádrem (LSD) a některé substituované fenylethylaminy (meskalin). Výsledkem působení psychedelik jsou kvantitativní a/nebo kvalitativní změny funkce talamu a porucha reprezentace reality na
úrovni neokortexu. Studium mechanismu působení halucinogenů poskytuje nástroj výzkumu neurobiologie fyziologických mechanismů zpracování informací nervovým systémem a kvalitativní složky vědomí. Současně přispívá k porozumění patofyziologie duševních poruch, včetně nových možností léčby.
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16. února 2017
Mgr. Štěpán Rak, Muzeum Českého krasu v Berouně, kurátor, vědecký pracovník – paleontolog
Zkamenělé Brno
Brno, to zdaleka není jen pověstný drak, Špilberk nebo Petrov. Kdysi v prvohorách se zde rozkládalo pramoře plné života a věřte nebo ne, ale žili zde vskutku podivuhodní živočichové! Hády, Křtiny, Anaklety, to jsou jména jak z pohádky a
pohádkové poklady zde opravdu čekaly přes 300 milionů let na paleontology, kteří popisují stále nové a nové formy života - dávného zkamenělého Brna.

23. února 2017
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo
Zábavnou formou se seznámíte se základními principy plazmoniky, čeho využívá a proč se lidé touto moderní oblastí nanotechnologií vlastně zabývají. Snad se i lehce dotkneme historie plazmoniky a možná se i zmíníme o některých současných výsledcích dosažených v tomto oboru nejen ve světě, ale i na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI a CEITEC VUT v Brně.

2. března 2017
Mgr. Jan Toman, Laboratoř evoluční biologie, Přírodovědecká fakulta UK
Evoluce pohlavního rozmnožování: Viry, kanibalismus a Červená královna
Existence sexu se na první pohled zdá samozřejmou. Pro biology však jeho vznik a evoluce představují obrovskou záhadu. Pohlavní rozmnožování je daleko nákladnější než nepohlavní způsoby reprodukce, takže musí svým nositelům přinášet nějakou výraznou výhodu. Ani po desítkách let výzkumu se ovšem badatelé nedokážou shodnout na podstatě této
přednosti. Nebo je snad všechno jinak? Vše, co vás kdy zajímalo, i to, co jste nikdy o sexu vědět nechtěli, se dozvíte na
přednášce věnované mimo jiné také lidské přirozenosti.

9. března 2017
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., Katedra logiky, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
Kurt Gödel: úplnost a neúplnost
V roce 1906 se v Brně narodil Kurt Gödel, světoznámý matematik, logik a autor významných objevů 20. století. Proslavil
se mimo jiné formulací dvou matematických vět o neúplnosti, které mají zcela výsadní postavení v logice. Jejich intelektuální dopad se navíc neprojevil pouze ve světě matematiky, ale ovlivnil také vědecké a filosofické myšlení tehdejší doby
s přesahem až do současnosti. Seznamte se tedy spolu s námi přístupnou formou s na první pohled tajemnými větami
o nedokazatelných tvrzeních a se souvislostmi těchto vět například v teoretické informatice.

16. března 2017
RNDr. Martin Ferus, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Chemie vzniku života aneb O pekle na Zemi
Historie Země se začala psát před nepředstavitelně dlouhou dobou. Tehdy krajina kolem nás vypadala zcela jinak. Nebe
mělo patrně oranžovou barvu, pevnina byla pustá, tvořená tmavými lávovými poli, soptícími vulkány a hlubokými krátery, bylo zde spalující horko, drtivě vysoký tlak a absolutně nedýchatelná atmosféra. Přesto v těchto na první pohled nehostinných podmínkách vznikl život, k jehož existenci dle současných představ významně dopomohly také drtivé dopady
asteroidů. V přednášce si osvětlíme chemii vzniku biomolekul v kontextu současných teorií o složení rané zemské atmosféry, datace prvních živých struktur a vysoké četnosti impaktů mimozemských těles.

23. března 2017
Mgr. David Heyrovský, Ph.D., Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Mapování temné hmoty ve vesmíru gravitačním čočkováním
Podle současného kosmologického modelu a nejnovějších pozorování v celkové bilanci hmoty + energie ve vesmíru tvoří
69 % temná energie a 31 % hmota. Z celkové hmoty pouze 16 % připadá na obyčejnou „baryonickou“ hmotu, zbylých 84
% tvoří temná hmota. Tuto hmotu je obtížné pozorovat, neboť na rozdíl od hmoty baryonické nevydává žádné elektromagnetické záření. Její přítomnost prozrazuje pouze její gravitační pole, které ovlivňuje například pohyby hvězd v galaxiích nebo pohyby galaxií v kupách galaxií. Její gravitace působí však také na světlo, a to ohýbáním paprsků procházejících
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kolem ze vzdálenějších astrofyzikálních objektů. Související efekt slabého gravitačního čočkování se dnes využívá
k mapování prostorového rozložení temné hmoty jak v kupách galaxií, tak i na větší, kosmologické škále.

30. března 2017
Leoš Ondra, Amatérská prohlídka oblohy (sekce ČAS)
Svět, ve kterém není možné nakreslit čtverec
V tomto světě, vytvořeném geometry ve století devatenáctém a osvojeném fyziky ve století dvacátém, čtverec prostě
neexistuje. Stejně jako v něm nemusí existovat rovnoběžky (stejně jako neexistují na zeměkouli), neplatí Pythagorova
věta, není možné nakreslit zmenšený plánek lodi Enterprise a součet úhlů v trojúhelníku není 180 stupňů. Na druhou
stranu se v něm potkáte třeba s pravoúhlým jednoúhelníkem a fyzikou, kde neplatí rovnováha na páce, ale je možné plavat prostorem. Příběh neeuklidovské geometrie začíná druhou nejúspěšnější knihou všech dob, pokračuje přes zakřivený prostor a končí u všeobecné teorie relativity i grafik M. C. Eschera.

4. dubna 2017
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
Žeň objevů 2016
Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se tentokrát odehrály v uplynulém roce 2016, a to v podání jednoho z nejznámějších popularizátorů astronomie.

8. dubna 2017
Jakub Kroulík, mentalista, expert na hypnózu, magii a paranormální jevy
Moc a síla hypnózy
Hypnotizéra a mentalistu Jakuba Kroulíka většinou potkáte v elegantním stylovém obleku, ale především vás zaujme
velkým osobním charismatem a pronikavým pohledem. Začínal jako kouzelník, ale v současnosti se již naplno věnuje
mentalismu a snaží se v projektu Paranormální výzva objevit osobu se skutečnými paranormálními schopnostmi! Během večerní besedy se v sále velkého planetária seznámíte především s hypnózou a sugescí, se světovými osobnostmi
hypnózy a dozvíte se také, jestli může být samotná hypnóza dokonce nebezpečná. Součástí programu budou samozřejmě i praktické ukázky sugesce a hypnózy!

10. a 11. dubna 2017
Bc. Dana Šimková, spisovatelka, lektorka
Tajemství Titaniku
Fanoušci Titaniku, přijměte pozvání, pořiďte si palubní lístek a nastupte na Titanik pod skutečnou hvězdnou oblohou severního Atlantiku. Čeká vás vyprávění o stavbě této lodi, méně známých okolnostech její plavby, o potopení i nových objevech. Nebude chybět ani vyvracení mýtů, které byly v poslední době zveřejněny. Setkáte se osobně s příbuzným jednoho z pasažérů, kteří se dostali na Carpathii, a uvidíte skutečné artefakty vyrobené pro Titanic nebo vytažené z vraku.

13. dubna 2017
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení technické v Praze
Byl Velký třesk?
Na počátku byl vesmír nepochybně hustý a velmi horký. Mnozí žijí v představě, že vesmír vznikl obří explozí z nekonečně
malého bodu s nekonečnou teplotou a hustotou. Taková představa ale nesouhlasí s našimi základními fyzikálními znalostmi. Co tedy bylo na počátku? A můžeme naše představy vůbec ověřovat?

18. dubna 2017
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D., CEITEC, Funkční genomika a proteomika rostlin
Genové manipulace rostlin – technologie základního výzkumu i naděje na lepší budoucnost
Existence rostlin je základním předpokladem existence života na Zemi. Rostliny a jejich produkty nás provázejí od kolébky do hrobu. Kromě kyslíku nám rostliny poskytují obživu, ošacení, stavební materiály i léky. Přesto o jejich životě,
mechanismech vývoje a regulacích jejich růstu, víme stále málo. Genové manipulace jsou základním nástrojem, který
nám umožňuje odkrývat tato tajemství a cíleně zvyšovat využitelnost rostlin v celé řadě praktických aplikací.
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7. října 2017
Jakub Kroulík, mentalista, expert na hypnózu, magii a paranormální jevy
Moc a síla hypnózy
Hypnotizéra a mentalistu Jakuba Kroulíka většinou potkáte v elegantním stylovém obleku, ale především vás zaujme
velkým osobním charismatem a pronikavým pohledem. Začínal jako kouzelník, ale v současnosti se již naplno věnuje
mentalismu a snaží se v projektu Paranormální výzva objevit osobu se skutečnými paranormálními schopnostmi! Během večerní besedy se v sále velkého planetária seznámíte především s hypnózou a sugescí, se světovými osobnostmi
hypnózy a dozvíte se také, jestli může být samotná hypnóza dokonce nebezpečná. Součástí programu budou samozřejmě i praktické ukázky sugesce a hypnózy!

2. listopadu 2017
Ing. Michal Malinský, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ústav částicové a jaderné fyziky
Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, Central European Institute for Cosmology and Fundamental Physics
(CEICO)
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Hledání nové fyziky/prolog
Je to obrovský úspěch lidského ducha – na jedné straně jsme schopni detailně popsat nepředstavitelně malinký svět
elementárních částic a základních sil, který mezi nimi působí, na straně druhé nesmírně obrovský prostor našeho kosmu, který měl počátek v události jménem Velký třesk před 13,7 miliardami let. Teorie, která popisuje svět mikrosvěta,
se nazývá Standardní model elementárních částic – teorie, která dosáhla mnoha grandiózních výsledků. Avšak zdá se, že
i tento model není zcela úplný a očividně vykazuje mnoho podivných nedostatků. Velkou neznámou je také to, jak sjednotit kvantovou mechaniku – tedy svět malých měřítek – s obecnou teorií relativity? Na tuto – na první pohled neřešitelnou – otázku se rozhodla najít odpověď tzv. teorie strun, která za nejmenší stavební kameny přírody nepovažuje částice,
ale jednorozměrné vibrující struny. Nakolik je ale tato myšlenka vůbec reálná? A podaří se nám někdy například najít
odpověď na palčivou otázku, co tvoří tzv. temnou hmotu?

9. listopadu 2017
Renann L. Jusinskas, Ph.D. a Orestis Vasilakis, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, Central European Institute for Cosmology
and Fundamental Physics (CEICO)
From String Theory to Black Holes
Physicists have longed for a unified theory of nature for a long time. Currently, our best candidate is string theory. Could
it be that the fundamental particles of our universe are just tiny vibrating strings? In the first talk, we will see some basic
structures of (super)strings and try to grasp how quantum mechanics and gravity can be put together. In this context,
black holes are fascinating laboratories. In the second talk we will focus on black holes and their puzzling features. Are
they really black? What is inside them and what happens if we fall in? We will see how string theory comes to help and
present some of the modern proposals for the resolution of the information paradox.

23. listopadu 2017
Dr. Alexander Vikman a Dr. Ignacy Sawicki, Fyzikální ústav AV ČR, Central European Institute for Cosmology and Fundamental Physics (CEICO)
Modern Cosmology: From the Big Bang to the Future
Humanity is in the middle of a great project to map all of the visible Universe. Cosmologists Ignacy Sawicki and Alex
Vikman will discuss what we have learned so far: how large the Universe is, how and why it evolves, and how we know
all this. They will also discuss the remaining great mysteries: what the Universe is made of, where it comes from and
what its future is. Big part of our Universe is still a black box, its secrets waiting to be unlocked...

30. listopadu 2017
Ing. Helena Kolešová, Ph.D. a Ing. Michal Malinský, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Ústav částicové a jaderné fyziky
Vládnou vesmíru neznámé síly?
Zapomeneme-li na okamžik na gravitaci, vládnou světu elementárních částic tři základní interakce: elektromagnetická
síla, která udržuje záporně nabité elektrony na stabilních “orbitách” v atomech, a je tak zodpovědná za veškerou rozma-
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nitost živé i neživé přírody kolem nás, silná jaderná síla, jež drží pohromadě kladně nabitá atomová jádra, a nakonec tzv.
slabá jaderná síla, která má naopak na svědomí přirozenou nestabilitu neutronů, tedy jejich základních jednotek. Lze si
však představit, že by tyto tři interakce, na první pohled tak odlišné, mohly byt ve skutečnosti různými projevy jediné
fundamentální sily? Existuji pro takovou představu i jiné než pouze estetické důvody? Jaké další vlastnosti by takováto
“jednotná” interakce mohla mít a lze ji vůbec pozorovat?

7. prosince 2017
Ing. Milan Řípa, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Termojaderná fúze – energie budoucnosti
Světová populace překročila během tohoto roku počet sedm a půl miliardy žijících lidí, nerovnoměrná spotřeba energie
se vyrovnává ve prospěch skromnějších. Jak uspokojit rostoucí požadavky na energii? Stožáry větrných elektráren
hyzdící zalesněné kopce či fotovoltaické panely pokrývající úrodnou půdu, nejsou zcela jistě řešením. Co tedy? Odpověď
je nad našimi hlavami. Sluneční energie – termojaderná fúze! Více jak půl století se vědci a dnes už i inženýři pokouší o
řízenou termojadernou syntézu v laboratoři. Jak jsou daleko a jaký je stav gigantického mezinárodního termojaderného
zařízení, které vyrůstá na jihu Francie, na to odpoví tato přednáška ...

V samostatné kapitole jsou uvedeny přednášky realizované v rámci Dnů elektronové mikroskopie a
Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Hvězdárna a planetárium Brno své brány nezavřela ani mezi 26. a 28. říjnem 2017. Naopak, s ohledem na
státní svátek i školní prázdniny byly připraveny speciální projekce pro malé i velké. Bylo možné prožít
dobrodružství mladé Robinsonky anebo cestovat Rychleji než světlo. Celkem se uskutečnilo 16 akcí pro 1
525 návštěvníků.

POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Příroda si pro nás v noci z pátku 10. února na sobotu 11. února 2017 připravila výjimečné nebeské představení s Měsícem v hlavní roli. Na přelomu starého a nového dne se totiž odehrálo polostínové zatmění
Měsíce. Až do poslední chvíle však nebylo přesně zřejmé, co vlastně uvidíme. Kromě našich dalekohledů
byla připravena projekce filmu Měsíc, který byl v roce 2016 uveden v mezinárodní soutěži Academia Film
Olomouc. Bohužel, pozorování kuriózního úkazu neumožnilo počasí, na promítání dokumentu pak dorazilo 46 návštěvníků.

RECYKLIŠTĚ
Recykliště je celodenní populárně vzdělávací akce pro malé i velké děti s řadou soutěží na téma odpady a
jejich recyklace, která se uskutečnila 23. září 2017. Na našem stánku bylo možné dozvědět se něco o
vesmírném odpadu, bohužel vzhledem ke špatnému počasí nebylo možné pozorování dalekohledem.
Organizačně zajišťoval Zbyněk Češka, dorazilo odhadem 4 000 návštěvníků.
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RELAXACE POD HVĚZDAMI
Z jiného než odborného soudku jsou pořady Relaxace pod hvězdami a Vesmírná jóga. Tyto speciální programy se zaměřují na kontemplaci návštěvníků ve výjimečných prostorech Hvězdárny a planetária Brno.
Každý z těchto programů má však lehce vzdělávací přidanou hodnotu. Návštěvník si odpočine od běžného shonu, ale odnese si i pár informací o hvězdné obloze. Oba pořady vznikly díky iniciativě našich demonstrátorů. Na 42 pořadů Relaxace pod hvězdami dorazilo v roce 2017 celkem 519 návštěvníků, na 48
lekcí Vesmírné jógy 266 zájemců.

RUČNÍKOVÝ DEN
Vesmír je veliký. Je téměř nepředstavitelně veliký. A pokud se v něm nechceme ztratit, musíme mít u
sebe v každé situaci ručník. Abychom na to nezapomněli, slavil se 25. května 2017 Ručníkový den odkazující na stěžejní dílo anglického spisovatele Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii. Pětidílná
„trilogie“ byla vydána jak knižně, tak v podobě televizního i rozhlasového seriálu, komiksu, počítačové
hry a celovečerního filmu. Proběhlo autorské čtení z knihy Douglase Adamse uměleckého seskupení
LiStOVáNí ve složení Lukáš Hejlík, Věra Hollá a Pavel Oubram. Organizačně zajišťoval Pavel Gabzdyl,
celkem dorazilo 189 návštěvníků.

RYTÍŘI NEBES
Ve čtvrtek 12. října 2017 byla v areálu BVV otevřena výstava o letcích druhé světové války ve službách
Royal Air Force. Ve stejný den ve večerních hodinách se dva z dosud žijících letců potkali s veřejností
v prostorách digitária: český generálporučík Emil Boček, jenž působil v britském RAF, a izraelský pilot,
jedno z Wintonových dětí, major Hugo Meisl.
generál poručík Emil Boček (* 1923)
Český válečný veterán druhé světové války, oceněny Řádem Bílého lva. V roce 1939 v 16 letech odešel tajně z domova
přes Bejrút a zúčastnil se bojů ve Francii v létě 1940. V září 1940 absolvoval ve Velké Británii pilotní výcvik a byl přijat do
RAF. Sloužil u 312. stíhací perutě jako mechanik. V roce 1943 prodělal v Kanadě letecký výcvik a od října 1944 létal jako
stíhací pilot 310. československé stíhací perutě, má nalétáno šestadvacet operačních hodin. V roce 1946 demobilizoval.

major Hugo Meisl – Marom (*1928 – 2018)
V srpnu 1939 odjíždí se svým bratrem Rudym posledním Wintonovým kinderstransportem do Velké Británie, zde chodí
do anglické základní školy, učí se ševcem, nakonec vstupuje do vojenské letecké školy jako kadet a později do jednotky
při Československé exilové státní škole ve Walesu. V létě 1945 se vrací zpět do Brna, jeho rodina zahynula během druhé
světové války v koncentračních táborech, po válce studuje brněnskou techniku, v roce 1948 se přihlásí jako dobrovolník
do izraelské armády, absolvuje v letech 1948-1949 výcvik izraelského letectva v Olomouci. V únoru 1949 odlétá do Izraele a jako pilot lehkého letadla se účastní izraelské války za nezávislost. Je pověřen sestavením 110. noční stíhací perutě, v roce 1959 vede vývojové středisko Israel Aircraft Industries. V roce 1964 odchází do civilu a zakládá firmu na
stavbu a projektování letišť. Zbytek života strávil v Tel Avivu.

Akci pořádal Ústav K2001 a Muzeum českého a slovenského exilu. Záštitu nad projektem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, arcibiskup
pražský a primas český kardinál Dominik Duka, rabín brněnské židovské obce Štěpán Mareš Kliment, za
podpory ministra obrany České republiky Martina Stropnického. Organizačně zajišťovali Jiří Dušek, David
Koval, Josef Forman, Zuzana Kuljovská a Jan Píšala, celkem dorazilo 190 návštěvníků.
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SVÁTEK SVĚTLA
Čtvrtek 21. prosince 2017 byl kritický. V 17 hodin a 28 minut našeho času se Slunce na pozemské obloze
dostalo do nejjižnějšího bodu své dráhy – proběhl zimní slunovrat. Naše denní hvězda začala umírat, aby
se vzápětí znovuzrodila. Pozemský svět se ale v takovém okamžiku ocitl bez ochrany před bytostmi
z podsvětí – upíry, vlkodlaky, zombie i dušemi zemřelých. Jedinou možností obrany bylo vlastní světlo –
kdysi lojových svíček, později elektrických žárovek, dnes výkonných LED svítidel.
Hrozbu jsme samozřejmě nebrali na lehkou váhu. V dnešní době plné změn ještě více, než v pradávném
šerověku. Již potřetí jsme se proto rozhodli vstoupit aktivně do tohoto věčného zápasu dobra a zla, postavili jsme se na světlou stranu síly. Za naší pomoci vytyčilo uskupení VISUALOVE, tedy Jan Machát a
Michal Okleštěk, na Kraví hoře jedinečný maják, který prostřednictvím hudby a světla vytvořil kritickou
obrannou linii nad celým městem. Na generátor klidu a pohody se mohl přijít podívat každý – originální
světelná show byla volně přístupná od 17 do 22 hodin v parku Kraví hory.
Audiovizuální show provedlo diváky úžasnou cestou napříč Sluneční soustavou. Pouť začala u plynného
obra Neptunu, naší nejvzdálenější planety. Dále diváci navštívili čarokrásný Saturn, ohnivou Venuši i
životaplnou planetu Zemi. Cestu zakončili u naší hvězdy, zdroje energie i světla. Záštitu nad Svátkem
světla laskavě poskytl primátor statutárního města Brna pan Petr Vokřál a starosta městské části Brnostřed pan Martin Landa. Marketingovou podporu zajistila SNIP & Co. I přes velmi nepříznivé počasí dorazilo odhadem 4 000 bojovníků.

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2017
Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky je nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České
republice. V pořadí 15. ročník proběhl od 6. do 12. listopadu 2017 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších
místech po celé České republice. Celkově se uskutečnilo více než několik stovek přednášek, výstav, dnů
otevřených dveří… Vstup na všechny akce byl zdarma. Konkrétně na Hvězdárně a planetáriu Brno proběhla tato vystoupení (uvádíme včetně anotací):
pondělí 6. listopadu 2017
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Petabytová astronomie
Astronomie jako archivní věda vyžaduje natrvalo zachovat údaje o každém astronomickém pozorování, neboť čas se nedá vrátit. Vynálezy dalekohledu a mikroskopu, zavedení fotografie a spektroskopie podstatně zvýšilo požadavky na rozsah hvězdných map a katalogů, které už v polovině 20. století obsahovaly terabyty dat, jak ukazuje jejich digitalizace.
Nová pozemní i kosmická – nyní již téměř výhradně digitální – měření vedou k objemům dat v řádu petabytů. Pokroky
výpočetní techniky spouštějí éru synoptické astronomie, které neuniknou ani krátkodobé a vzácné jevy. Podobně se rozšiřují možnosti počítačových simulací složitých dějů při výbuších supernov, splývání černých děr i utváření kosmické pavučiny charakterizující stavbu a vývoj galaxií i velkorozměrnou strukturu vesmíru.

úterý 7. listopadu 2017
Promítání 2 dílů Tichých hrozeb
Film „Zemětřesné roje“ nahlíží do tajemství procesů odehrávajících se pod zemí v krajině západních Čech. Co víme o tzv.
zemětřesných rojích? Mohou být tyto malé otřesy hrozbou například pro vodní nádrže či lázeňské prameny, které se na
tomto území nacházejí? Západní Čechy jsou pro české vědce díky výskytu zemětřesných rojů unikátní přírodní laboratoří.
Uvidíte, jak se monitorují a zkoumají zemětřesné roje, i co vše se při nich odehrává. V dokumentu „Blízký vesmír“ uvidíte, co svou silou dokáže Slunce a proč pro nás může být tato naše jediná životadárná hvězda zároveň i hrozbou. S předními českými odborníky na problematiku kosmického počasí odhalíme taje polárních září, s astronomy nahlédneme do
dalekohledů pozorujících nejen Slunce, ale i potenciálně nebezpečné blízko Země letící planetky. Dokument poodhaluje
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nedávný pád meteoritu Čeljabinsk a ukazuje unikátní systém českých kamer, které pravidelně a s velkou přesností zachycují rychlé pády meteoritů a bolidů nejen na našem území.

středa 8. listopadu 2017
RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Biodiverzita obojživelníků a plazů v Kongu, aneb po stopách nového druhu krokodýla
Objevený, zapomenutý a znovuobjevovaný. To je příběh krokodýla konžského, trpaslíka mezi krokodýly z centrální Afriky. Václav Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců AV ČR na svých cestách za výzkumem biodiverzity obojživelníků objevil
v Kongu unikátní lokalitu, kde tento plaz žije v sousedství krokodýla čelnatého, se kterým byl doposud zaměňován.
Pojďte si poslechnout, jak probíhala dvouměsíční expedice a jaký měla výsledek.

čtvrtek 9. listopadu 2017
Doc. Lumír Gvoždík, Ph.D, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Čolci-mistři proměny
Čolci jsou ocasatí obojživelníci s nepřímým vývojem. Kromě individuálního vývoje, který probíhá ve vodě a na souši, dospělí čolci periodicky střídají vodní a suchozemské prostředí po zbytek života. Na změny prostředí čolci reagují plastickými změnami. Tyto změny umožňují čolkům přizpůsobení předvídatelným změnám prostředí. Jsou ale plastická přizpůsobení dostatečně účinná, aby vykompenzovaly vliv lidské činnosti na populace těchto obojživelníků?

pátek 10. listopadu 2017
Ing. Eva Švábenská, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Co neubrzdíš, neukecáš – co ubrzdíš, nadýcháš
Frikční materiály jsou kompozitní materiály používané jako brzdové obložení dopravních prostředků. Mají stejné složení
brzdové destičky vašeho auta, supersportu nebo letadla? Co vše v nich najdeme? Slouží nám a pomáhají v nebezpečí, ale
jejich používání přináší i rizika pro naše zdraví a životní prostředí. Na přednášce se dozvíte, jak se vyvíjely brzdné systémy od kočáru až po Formuli 1, vývoj materiálů i to co nás čeká v blízké budoucnosti.

sobota 11. listopadu 2017
Ing. Tomáš Vojtek, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Má dokonalé křivky?
Kde příroda přidala a kde ubrala, aby její výtvory byly dokonalé? Stromy i kosti lidského těla rostou odolné a spolehlivé
zdánlivě samy od sebe. Objevte s námi fascinující příklady z přírody i technické praxe, kdy tvar a struktura sehrály hlavní
úlohu. Dozvíte se, jak se i konstruktéři v technických oborech a výzkumu materiálů mohou přírodou inspirovat pro návrh
kvalitních konstrukcí.

Týden vědy a techniky organizačně zajišťoval Josef Forman, celkem dorazilo 270 návštěvníků.

PŘEDSTAVENÍ ZNÁMKY ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI – 100 LET
V prostorách Hvězdárny a planetária Brno byla ve středu 8. listopadu 2017 odpoledne u příležitosti 100.
výročí založení České astronomické společnosti slavnostně představena známka vydaná Ministerstvem
průmyslu a obchodu České republiky. K této události byla v provozu příležitostná přepážka České pošty s
razítkem a ON-LINE nálepkou APOST a R-nálepkou. Česká pošta vydala k této příležitosti i pamětní list.
Autorem této výroční známky s nominální hodnotou 16 Kč je výtvarník Vladimír Suchánek. Autorem
rytiny na tzv. obálce prvního dne (FDC) je rytec Bohumil Šneider. Na známce autor znázornil noční oblohu
s hvězdami, pod kterou je stylizovaná observatoř. Obálka prvního dne znázorňuje motivy Slunce a Měsíce. Na příležitostném razítku jsou fragmenty budovy Hvězdárny a planetária v Brně.
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Hvězdárna a planetárium Brno ve spolupráci s Českou poštou při této příležitosti připravila program pro
veřejnost. Ve 14 hodin se uskutečnilo slavnostní odhalení známky za přítomnosti zástupců České pošty,
České astronomické společnosti, Svazu českých filatelistů a statutárního města Brna. Zároveň byl v době
od 13 do 18 hodin zajištěn provoz příležitostné přepážky České pošty, na které bylo k dispozici například i
příležitostné razítko.
Známka byla vytvořena technikou plnobarevného ofsetu a vychází spolu s obálkou prvního dne (FDC).
Nominální hodnota známky činí 16 Kč, což odpovídá poštovnému v rámci České republiky pro obyčejné
dopisy do 50 g a pro pohlednice. Vychází v nákladu 750 tisíc kusů a zájemci ji mohou zakoupit na všech
filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), na webových
stránkách České pošty a dále na vybraných poštách.

ŠIPKY ČASU — POCTA PÁNOVI ČASU
Tak trochu spontánně vzniklo představení Šipky času – Pocta pánovi času uvedené ve spolupráci
se Stranger in the Alps Productions. Snad nejvýstižnější je popis vlastního pořadu:
V samotném předivu času a prostoru se otevírá trhlina. Jako zapomenutá nota navždy uvězněná v prázdnotě.
Ne jeden, ale hned deset Pánů času se v rámci zbrusu nového tematického představení utkalo s nejzlověstnějším nepřítelem, s jakým měli dosud tu čest. Jste připraveni na životní dobrodružství? Jste rozhodnuti bojovat se zlem starším než
samotný vesmír? Jste odhodláni zúčastnit se zoufalého pokusu o záchranu všehomíra před úplným zničením? Máte dost
sil na to, abyste podpořili Pány času v jejich nejtěžší bitvě?

Zbrusu nová 4K show Hvězdárny a planetária Brno se pyšní animovanými mluvící avatary, ohromující
vizuální projekcí a původním příběhem, který vzdává hold snad nejoblíbenějšímu sci-fi hrdinovi vůbec.
Uslyšíte mimo jiné výjimečně hlasově nadaného Johna Guilora, hlas prvního Pána času z oficiálního příběhu k padesátému výročí seriálu z produkce BBC, „The Day of the Doctor“, a také Jacoba Dudmanana,
nejnovější hvězdu programu Big Finish. Je to opravdu splněný sen každého fanouška a fanynky.
Repliky Pána času za posledních padesát let byly přeloženy do latiny, nejuniverzálnějšího z jazyků, a
v kombinaci s vpravdě nebeskou hudební složkou tvoří nadpozemské oratorium. V roce 2017 se uskutečnily pouze dvě projekce – 19. a 20. listopadu 2017 (celkem 177 návštěvníků). V hlavních rolích vystupoval John Guilor (doktoři 1, 3, 4, 5 a Nestvořený), Christopher Thomson (doktor 2), Jacob Dudman (Válečný doktor a doktoři 11 a 12), Peter Walsh (doktor 9) a Elliot Crossley (doktor 10). Hudbu a libretto má
na svědomí Duncan Hendy, animace Daniel Harper, Petr Hloušek a Pavel Karas, režijní vedení Duncan
Hendy a David Konečný.

VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI
Dne 23. prosince 2017 se Hvězdárna a planetárium Brno zúčastnila již 25. ročníku Vánoc na brněnské
radnici. Po celý den jsme v Mikulkově sále v Křížové chodbě předváděli audiovizuální pořady Kráva na
Měsíci a Měsíc u krejčího. Organizačně zajišťovala Tereza Jeřábková a Mirek Dočekal. Dorazilo přibližně
300 návštěvníků.
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VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POKRAČUJÍ
Vánoční klid a pohodu jsme školákům prodloužili i my na Hvězdárně a planetáriu Brno. V pondělí 2. ledna
2017 byl sál digitária připraven na dobrodružnou výpravu s dinosaury, celkem 4 reprízy zhlédlo 207 návštěvníků.

VESMÍRNÉ VELIKONOCE
Hvězdárna a planetárium Brno, resp. její digitárium na Kraví hoře, neodpočívalo ani během Velikonoc a
velikonočních prázdnin. Na Zelený čtvrtek, který tento rok připadl na 13. dubna 2017, jsme pro malé
návštěvníky připravili speciální program – Vesmírné Velikonoce. Kromě pořadů v digitáriu bylo možné
vyrobit si galaktické vejce. Celkem dorazilo 432 návštěvníků.

VESMÍRNÝ KARNEVAL
V sobotu 28. ledna 2017 od 15.00 do 18.00 byla na Hvězdárně a planetáriu Brno připravena veselá hudba,
spousta soutěží – například vesmírná chůze, pošli Slunce, vysávání černé díry, tombola s bláznivými
cenami a soutěž o „nej“ masku. Vše ale pod jednou podmínkou. Vesmírné čečetky měli dorazit v karnevalovém kostýmu. A pokud je doprovázel dospělák, měl by se vyzdobit i on! Fantazii se přitom meze
nekladly. Mohli být mimozemšťany, kosmonauty, roboty, vědci, planetami, umělými družicemi… Organizačně zajišťovala Kateřina Brettschneiderová, celkem dorazilo 55 dětských návštěvníků.

VESMÍRNÝ MIKULÁŠ
Již potřetí a opět s velkým úspěchem jsme od 1. do 3. prosince 2017 přivítali laskavé čerty a po jízdě
nebeským výtahem i Mikuláše, co všechno ví, a s anděly, kteří všechno mají. Celkem 23 výprav se zúčastnilo 225 dětí. Vzrůstající zájem rodičů nás přivedl k myšlence v dalších letech celou akci výrazněji
promyslet a ještě více zatraktivnit. Zajišťovala Kateřina Brettschneiderová, Zbyněk Češka a Zuzana
Kuljovská.

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ SLUNCE
Komentovaná pozorování Slunce probíhala v roce 2017 především v sobotu odpoledne z venkovní kopule

vybavené velkým refraktorem s objektivem o průměru objektivu 20 cm i moderním H α dalekohledem
určeným pro pozorování sluneční chromosféry. Akci nikde neinzerujeme, vnímáme ji jako jakési „překvapení“ pro návštěvníky, podmínkou bylo příznivé počasí. Ještě více jsme se Slunci věnovali v průběhu
letních prázdnin, kdy pozorování probíhala každý den, kdy jsme měli otevřeno a přálo nám počasí. Pořad
nemá pevný začátek, ani konec, záleží pouze na zájmu návštěvníků.
Celkem se v roce 2017 uskutečnilo 13 pozorování pro 380 zájemců. Počet organizovaných pozorování
Slunce i jejich návštěvnost ovlivňovalo především počasí. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně
dokumentuje uvedený desetiletý přehled:
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2006

2007

2008

2010 18

2009

2011 19

2012 20

počet
návštěvníků

485

390

804

812

220

-

177

počet pořadů

43

45

64

70

18

-

18

2013

2014

2015

2016

2017

210

401

21

787

380

8

11

34

24

13

1 372

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
Pod odsuvnou střechou naší pozorovatelny se ukrývá hned několik astronomických dalekohledů. Největším přístrojem je tzv. katadioptrický dalekohled konstrukce schmidt-cassegrain se zrcadlovým objektivem o průměru 356 mm a ohniskové vzdálenosti 3 910 mm. V roce 2017 byla provedena aktualizace
firmwaru montáže dalekohledu, díky níž je možné dalekohledem sledovat i umělé družice přelétající nad
brněnskou hvězdárnou. Průběžně byly čištěny a seřizovány optické i mechanické prvky dalekohledů.
Veřejná pozorování noční oblohy patří mezi klíčové aktivity Hvězdárny a planetária Brno a zajišťují je
především proškolení demonstrátoři z řad vysokoškolských studentů. V roce 2017 se uskutečnilo 182
pozorování večerní oblohy pro 3 624 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, dále pak Měsíc), ale
nezapomínali jsme ani na objekty vzdáleného vesmíru (jasnější otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny
či galaxie). Nechybělo pozorování výjimečných přeletů jasných družic, např. Mezinárodní kosmické stanice či družic Iridium. Mimořádnou pozornost jsme věnovali sledování částečného zatmění Měsíce 7. srpna
2017 a maximu meteorického roje Perseid v noci z 12. na 13. srpna 2017. Dlouhodobý zájem o tento
formát akcí názorně dokumentuje uvedený dvanáctiletý přehled:

počet
návštěvníků
počet
pořadů

2006

2007

2008

2009

2010 22

2011 23

2012

2013 24

2014

2015

2016

2017

4 996

5 469

7 717

4 001

1 840

393

4 808

4 301

3 908

3 301 25

3 601

3 624

235

255

274

273

144

26

262

247

181

184

177

182

VÝSTAVY V INTERIÉRU I EXTERIÉRU
V prostorách Hvězdárny a planetária Brno – především pak ve vstupní hale – probíhají nejrůznější, volně
přístupné výstavy. Jejich četnost ale pozvolna utlumujeme – dáváme přednost dlouhodobé instalaci
v sále exploratoria. V průběhu roku 2017 jsme realizovali tyto expozice:
Dny elektronové mikroskopie, magistrát města Brna
Výstava fotografií navržených stromů na Strom roku 2017

18

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

19

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

20

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

21

Návštěvníci částečného zatmění Slunce 20. března 2015 nejsou započítáni.

22

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

23

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

24

V říjnu 2013 byla budova Hvězdárny a planetária Brno zcela mimo provoz.

25

Nejsou započítáni návštěvníci Noci padajících hvězd a Úplného zatmění Měsíce.
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ORGANIZOVANÉ VÝPRAVY
Do kategorie „organizovaní návštěvníci“ počítáme žáky a studenty mateřských, základních, středních i
vysokých škol docházející na vzdělávací představení odehrávající se v sále digitária, exploratoria anebo
přednáškovém sále. V roce 2017 jsme uspořádali 513 pořadů pro 51 406 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.
K dispozici je volně přístupná vědecká stezka.
Nabízíme jeden z nejmodernějších projekčních sálů ve střední Evropě, jsme nejnavštěvovanějším planetáriem v České
republice.
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, jejich součástí je klasická orientace na večerní obloze – ukázka nejnápadnějších hvězd, souhvězdí a těles Sluneční soustavy.
Pokusy z optiky – komentované ukázky experimentů z geometrické a vlnové optiky, vždy pro 1 výpravu.
Exploratorium – komentovaná prohlídka expozice Říše mlhovin, vždy pro 1 výpravu.
Nestandardní pořady – např. kompletní výklad o hvězdné obloze, nebeských souřadnicích, vždy pro 1 výpravu.
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23

1 768
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Celkový počet návštěvníků organizovaných výprav v letech 1995 až 2017. 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). Až na výkyv po otevření nové budovy a digitária je
patrný setrvalý stav oscilující kolem hranice 50 tisíc.

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK I + II
V roce 2017 pokračovala spolupráce s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky na organizaci astronomických kroužků. Pokročilí účastníci kroužku se scházeli na půdě ústavu, kde se jim individuálně věnovali
magisterští a doktorandští studenti Masarykovy univerzity. Na půdě Hvězdárny a planetária Brno se
každý týden odehrávaly dva astronomické kroužky pro první a druhý stupeň základní školy.
V kroužku pro první stupeň vedli lektoři účastníky spíše hravou formou a pomáhali jim přicházet věcem
na kloub za pomoci experimentů, her a diskuzí. Kroužek určený druhému stupni se zaměřil jak na obecnou teorii různých oblastí astronomie, tak i praktické pozorování dalekohledy a experimenty doplňující
probírané učivo. Kromě samotných lektorů na kroužku pro druhý stupeň přednášeli zvaní odborníci.
Počet účastníků se udržel na 6ti dětech v kroužku pro menší děti a do kroužku pro starší chodilo 25 dětí.
Za univerzitu organizovala kroužky Lenka Zychová a na lektorování se podíleli Václav Glos, Barbora Gregorová a Antónie Vojteková. Za Hvězdárnu a planetárium Brno kroužky lektorovali Ondrej Kamenský,
Mirek Dočekal a Tereza Skalická.

PRVŇÁČCI V ŘÍŠI VĚDY
V průběhu první poloviny roku jsme připravovali projekt Hvězdárny a planetária Brno a VIDA! science
centra, díky kterému mohli v první den školního roku prvňáčci Jihomoravského kraje získat volnou vstupenku do obou institucí. Tyto vstupenky mohou prvňáčci použít na libovolný pořad v případě Hvězdárny
nebo na jeden vstup do VIDA! v termínu do 31. prosince 2017 – ať už při návštěvě se školou anebo s rodiči. Projekt „Prvňáčci v říši vědy“ je tu proto, aby podpořil zájem dětí o vědu a umožnil návštěvu Hvězdárny
a planetária Brno i VIDA! science centra lehce dostupnou. Na projektu spolupracujeme s magistrátem
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města Brna, pod patronátem primátora statutárního města Brna pana Petra Vokřála a s Jihomoravským
krajem, pod patronátem hejtmana Jihomoravského kraje pana Bohumila Šimka.
Ve výsledku vstupenky obdrželo 6 213 prvňáčků a 319 pedagogů ze 164 základních škol v Jihomoravském kraji. V naší organizaci ji v době platnosti – do 31. prosince 2017 – využilo 2 600 žáků. Projekt měl
velmi pozitivní odezvu, v roce 2018 se do něj zapojí několik dalších institucí, např. Technické muzeum
v Brně nebo Mendlovo muzeum Masarykovy univerzity. Za Hvězdárnu a planetárium Brno připravil Jiří
Dušek a Jana Britzmannová.

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. Celkem se v roce 2017 uskutečnilo 30 pořadů pro 944 návštěvníků. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí pak dokumentuje uvedený přehled:

počet
studentů
počet
pořadů

2006

2007

2008

2009

2010 26

2011 27

2012

2013 28

2014

2015

2016

2017

3 463

3 508

3 834

3 790

2 328

-

3 255

794

1 312

1 096

1 781

944

126

132

138

137

88

-

101

24

44

38

53

30

MLÁDEŽI DO 60 LET NEPŘÍSTUPNO
V roce 2017 jsme do naší nabídky vrátili pořad cílený na menší skupinky seniorů, během kterého se
účastníci seznámí s nejrůznějšími zákoutími budovy Hvězdárny a planetária Brno. Účastníci nahlédli do
malého planetária, sálu exploratoria, astronomické pozorovatelny, přednáškového sálu, pozorovací
terasy a technického zázemí. Seznámili se s historií organizace i její nejbližší budoucností. Vrcholem
prohlídky byla návštěva digitária, kde zhlédli některé z představení. Pořad nabízíme vždy pro 1 výpravu,
výhradně dle předchozí telefonické domluvy. V roce 2017 se uskutečnilo 5 prohlídek pro 160 seniorů.

ŘÍŠE MLHOVIN
V sále exploratoria jsme pro žáky a studenty ve věku od 11 let, tj. žáky 5. třídy ZŠ a starší, vč. středoškoláků, připravili komentovanou prohlídku expozice Říše mlhovin (jako vhodný doplněk k návštěvě digitária, vždy pro 1 výpravu). Žáci a studenti se během ní seznámili, kde se rodí i jak umírají hvězdy, nahlédli
do minulosti i budoucnosti našeho Slunce, dotkli se materiálu, který zde zbyl po utváření Sluneční soustavy, ocitli se v nitru hvězdné porodnice i nedaleko pulsující supernovy. To vše v kulisách zářícího plynu,
éterických mlhovin i gigantických galaxií.
Příběhem provází zkušený moderátor, který zodpoví případné dotazy. V roce 2017 se uskutečnilo celkem
54 organizovaných prohlídek exploratoria pro 1 860 žáků a studentů.

26

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

27

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

28

Provoz velkého planetária byl ukončen 30. března 2013, provoz digitária byl zahájen 2. listopadu 2013. Od 1. do 30. října byla budova uzavřena zcela.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO NA KONCI VESMÍRU
V červenci a v srpnu 2017 jsme opět nabízeli půldenní program pro příměstské tábory, event. jakékoli
jiné organizované skupiny. Program – vždy pro jednu výpravu – se sestával z návštěvy digitária, povídání
o nejnápadnějších hvězdách a souhvězdích, prohlídky výstavy Říše mlhovin a volně přístupné vědecké
stezky. Táborníci se za jasného počasí podívali také na Slunce, domů si odnesli kapesní návod na pozorování umělých družic (ti větší), anebo vesmírnou omalovánku (ti menší). Celkem se uskutečnilo 17 takových akcí pro 534 návštěvníků.
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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 v naší vlastní režii, jiné ve
spolupráci s dalšími partnery (např. Akademie věd České republiky, Česká astronomická společnost,
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Jihomoravské inovační centrum, Masarykova univerzita, VIDA! science centrum). Až na naprosté výjimky přitom návštěvníci na těchto akcích ve statistických
přehledech nefigurují. Výčet však dokumentuje šíři záběru aktivit organizace.

ACADEMIA FILM OLOMOUC 2017
Od 25. do 30. dubna 2017 se zúčastnili Festivalu Academia Film Olomouc 2017 Jiří Dušek, Josef Forman,
Pavel Gabzdyl, Pavel Karas, Ondrej Kamenský a Jan Píšala. Jiří Dušek byl členem poroty vybírající nejlepší český populárně-vědecký film.

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE 2017
Hvězdárna a planetárium Brno se opět podílela na organizaci, propagaci a přípravě Astronomické expedice 2017, která se tentokrát uskutečnila od 14. do 30. července 2017 na Hvězdárně v Úpici. Akci pořádá
Amatérská prohlídka oblohy (sekce České astronomické společnosti) a je určena všem zájemcům
o astronomii a přírodní vědy ve věku od 15 do 25 let. S ohledem na termín konání ji lze tudíž chápat jako
letní školu astronomie.
Astronomickou expedici 2017 absolvovalo 37 účastníků (z toho 18 bylo na expedici vůbec poprvé) pod
vedením 13 odborných vedoucích. Z našich pracovníků se jí aktivně zúčastnili Šárka Dyčková (vedení
deep-sky skupiny, přednášková činnost) a Pavel Váňa (skupina digitální fotografie). Hvězdárna a planetárium Brno celou akci podpořila také svým technickým vybavením – zapůjčením pozorovací techniky.

CEITEC WORKSHOP
Dne 28. listopadu 2017 proběhl v prostorách Hvězdárny a planetária Brno CEITEC workshop. Projekt
CEITEC – středoevropské vědecko-výzkumné centrum excelence realizuje Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Ústav fyziky materiálů Akademie věd a 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.
Na programu byl přehled aktuálního stavu celého projektu, který uvedl Markus Dettenhofer a Jaroslav
Koča. Následovaly přednášky „7x200“ s programme coordinators + CF, EU-LIFE – Marta Agostinho
(EU LIFE Coordinator), Peter Neugebauer THz Frequency Rapid Scan – Electron Spin Resonance
Spectroscopy for Spin Dynamics Investigations of Bulk and Surface Materials. Na programu byly i přednášky Key CEITEC Projects: PASSAGE Project (Karel Říha), Back4Future – (Tomáš Šikola), RICAIP –
(Pavel Václavek), Robert Vácha – Interactions of Proteins and Membranes a Michal Šmíd – The Use of
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Functional Genomics for Perzonalized Medicine in B Cell Malignancies. Akce se zúčastnilo 200 návštěvníků, organizačně zajišťovali Josef Forman, Milan Skoupý a Zuzana Kuljovská.

DEMONSTRÁTORSKÁ SEKCE
Členové tzv. demonstrátorské sekce (označení je historické) již tradičně zajišťovali komentovaná pozorování noční oblohy dalekohledy a prohlídky umělé hvězdné oblohy v malém planetáriu, event. vypomáhali u jiných akcí Hvězdárny a planetária Brno (výjimečné nebeské úkazy, speciální pořady pro veřejnost
pod skutečnou denní i noční oblohou). Každý demonstrátor musí složit teoretickou a praktickou zkoušku
astronomických znalostí před odbornou komisí. Na sklonku roku 2017 měla Demonstrátorská sekce 11
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.
Zbyněk Češka, Mirek Dočekal, Ondrej Kamenský a Pavel Váňa se rovněž věnovali organizaci večerního
provozu. Členové demonstrátorské sekce, kteří se v roce 2017 podíleli na zajištění veřejných pozorování
noční oblohy i souvisejících akcích, jsou uvedeni v následujícím přehledu:
Petr Čech
Zbyněk Češka
Mirek Dočekal
Lucie Fojtová
Zlatica Kalužná
Ondrej Kamenský
Ivo Křikava
Jan Máchal
Ivan Nečas
Adam Šugl
Pavel Váňa

KULTURNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Kulturní akademii třetího věku organizuje Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena
v Brně, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Filharmonie Brno a Moravská galerie. Určena je
všem milovníkům historie a brněnské kultury vůbec ve věku 55+ bez zvláštních nároků na vzdělání.
Přednášky pro 65 zájemců druhého semestru ročníku 2016/2017 se konaly od 6. února do 22. května
2017 vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin, resp. prvního semestru ročníku 2017/2018 od 9. října do
11. prosince 2017. Organizačně zajišťovala Zuzana Kuljovská. Program Kulturní akademie třetího věku
byl v roce 2017 následující:

Školní rok 2016/2017 (jarní semestr)

6. února 2017, Dům umění města Brna
Komentovaná prohlídka výstavy Federica Díaz Big Light
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13. února 2017, Filharmonie Brno
Filharmonie na evropských festivalech a v nahrávacím studiu

20. února 2017, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Moravský Manchester, Kateřina Tučková (autorské čtení)

27. února 2017, Moravská galerie v Brně
Magnus Art (Pražákův palác)

6. března 2017, Hvězdárna a planetárium Brno
Zpátky do vesmíru (projekce v digitáriu)

13. března 2017, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu
Komentovaná prohlídka výstavy In a Landscape

20. března 2017, Hvězdárna a planetárium Brno
Jarní pořad s hvězdným překvapením

27. března 2017, Moravská galerie v Brně
Aristokracie vkusu (Místodržitelský palác)

3. dubna 2017, Dům umění města Brna
Brněnské architektonické stezky (procházka Brnem)

10. dubna 2017, Muzeum města Brna, Vila Tugendhat
Vila Tugendhat: Osudy ikonické stavby světové architektonické moderny od jejího vzniku po současnost

24. dubna 2017, Muzeum města Brna, hrad Špilberk
Nedělní korzo: svět vycházkových holí a dýmek

15. května 2017, Filharmonie Brno
Současná dramaturgie Filharmonie Brno

22. května 2017, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Historie a prohlídka Kleinova paláce

Školní rok 2017/2018 (zimní semestr)

9. října 2017, Dům umění města Brna
Tomáš Ruller – Komentovaná prohlídka retrospektivní výstavy významného představitele akčního umění a zároveň jednoho z prvních tvůrců videoartu Tomáše Rullera přímo s autorem.
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16. října 2017, Muzeum města Brna, hrad Špilberk
Stavba jako Brno. Od hradby k paneláku

23. října 2017, Hvězdárna a planetárium Brno
Země pod palbou

30. října 2017, Muzeum města Brna, hrad Špilberk
Brněnské cihelny od středověku do počátku 20. století

6. listopadu 2017, Moravská galerie v Brně, Pražákův palác
Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017

13. listopadu 2017, Hvězdárna a planetárium Brno
Rychleji než světlo, Pokusy z barevné optiky

20. listopadu 2017, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Beseda s Martinem Reinerem

27. listopadu 2017, Filharmonie Brno, Místodržitelský palác
Brněnská filharmonie a Beethovenova Devátá

4. prosince 2017, Moravská galerie v Brně
Jdeme dlouhou cestou – Netradiční kurátorské představení sbírkového fondu Muzea romské kultury

11. prosince 2017, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Padesát let Divadla Járy Cimrmana a přínos Brna jeho historii

MILONGA NIGHT
V prostorách Hvězdárny a planetária Brno se v roce 2017 roztančili pod vedením zkušených lektorů milovníci Argentinského tanga hned dvakrát. Celkem dorazilo 148 tanečníků. Spolutancovali Milan Skoupý a
Ondrej Kamenský.

ODBORNÉ AKTIVITY
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 2017 dalekohled zapůjčený z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity o průměru objektivu 35 cm, vyba-
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vený v roce 2014 velkoformátovou CCD kamerou G4-16000 doplněnou fotometrickými filtry uvby
Strömgrenova fotometrického systému a také guidovací kamerou G1-0301.
V roce 2017 pokračovala fotometrická pozorování vybraných pulzujících hvězd typu RR Lyrae (dlouhodobý projekt Czech RR Lyrae Star Observing Project), zákrytových dvojhvězd a jiných proměnných hvězd.
Odborná pozorování zajišťovali Jan Janík, Jiří Liška a Miloslav Zejda. Za Hvězdárnu a planetárium Brno
organizoval Jan Píšala.

STROM ROKU 2017
Dne 5. října 2017 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno proběhlo vyhlášení vítězů ankety Strom roku
2017. Akci zahájila výsadba stromu – katalpy – před budovou, následoval hlavní program večera: vyhlášení vítěze ankety. To doprovázela brněnská vycházející hvězda – akordeonista Ondřej Zámečník.
Vítězem 16. ročníku ankety Strom roku 2017 se stal 230 let starý ořešák z Kvasic ze Zlínského kraje,
který obdržel více než 10 tisíc hlasů. Druhé místo obsadila lípa U Obrázku z Tvrdonic s 8,5 tisíci hlasy,
třetí v pořadí skončil strážný dub na Kabátě z Ústí nad Labem s téměř 7,7 tisíci hlasy. Celkový počet hlasů
v anketě dosáhl více než 40 tisíc. Anketa Strom roku chce podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich
okolí. Zároveň chce veřejnosti představit zajímavé stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bohatstvím a zaslouží si pozornost. Za Hvězdárnu a planetárium Brno akci zajišťoval Milan Skoupý a Zuzana
Kuljovská, celkem dorazilo 150 návštěvníků, vč. zástupců krajského úřadu Jihomoravského kraje.

STUDENTSKÉ PRAXE
V průběhu roku 2017 jsme se věnovali také specializovanému vzdělávání žáků a studentů nejrůznějších
škol. Z pestré škály vybíráme:
Vysoká škola Karla Engliše, a.s. – zlepšování návštěvnických služeb, mystery shopping (realizoval Jiří Dušek)
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská – odborná praxe v oblasti ekonomiky a řízení příspěvkové organizace (realizovala Hana Šimšová)
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, odbor management v kultuře – odborná praxe v oblasti ekonomiky a řízení
příspěvkové organizace (realizovala Hana Šimšová)
Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, katedra ekonomie – přednáška „Řízení finančních zdrojů“ (realizovala Hana Šimšová a Jiří Dušek)
Praktická škola Ibsenka Brno – zavedení do praxe handicapované studentky (realizovala Jana Britzmannová)

T-EXKURZE
Ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu vznikl pro nadané studenty speciální
program v rámci tzv. t-exkurze. V roce 2017 proběhly dvě akce, a to 30. května a 4. září 2017, zúčastnilo
se celkem 25 studentů, kteří se pod vedením Šárky Karešové a Mirka Dočekala seznamovali s odborným
pozorováním noční oblohy.
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TÉMA: HYPERLOOP
Ve středu 18. ledna 2017 se v našich prostorách uskutečnila konference o vizionářském způsobu přepravy TÉMA: HYPERLOOP. Je to příliš odvážná vize? Sci-fi nebo nepříliš vzdálená budoucnost? Jak se podílet
na vývoji revoluční technologie? Hlavními hosty byly zástupci globální technologické firmy Hyperloop
Transportation Technologies, kteří diskutovali, jak se město Brno může podílet na vývoji revoluční technologie hyperloop. Konferenci organizovalo statutární město Brno a Jihomoravský kraj, za Hvězdárnu a
planetárium Brno Zuzana Kuljovská, Šárka Dyčková, David Koval, Josef Forman a Mirek Dočekal. Celkem dorazilo 170 návštěvníků. Program mediálně velmi sledované akce byl následující:

Hyperloop a jeho potenciál
představení nové technologie a odpovědi na nejčastější otázky
přivítání primátorem města Brna Petrem Vokřálem a hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem
představení technologie Hyperloop, Dirk Ahlborn, Hyperloop Transportation Technologies

Panelová diskuse: Chceme být na startu revoluce v dopravě?
Jaroslav Kacer, náměstek primátora města Brna pro oblast Smart City
Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního rozvoje v oblasti školství, vědy, výzkumu,
inovací, marketingu a Smart Region
Martin Pichl, zástupce ředitele Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI a vedoucí oddělení inteligentních dopravních systémů a výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo dopravy ČR
Daniel Seidenglanz, dopravní geograf, Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku, Masarykova univerzita

Hyperloop – chceme být u toho
představení výzev a příležitostí pro vědecko-výzkumnou a podnikatelskou komunitu v Brně a Jihomoravském kraji.

Příležitosti spolupráce
Dirk Ahlborn a Andres de Leon, Hyperloop Transportation Technologies

TÉMĚŘ LETNÍ KONCERT KOMORNÍ DECHOVÉ HARMONIE BRNO
Tradiční akce pro přátele a partnery Hvězdárny a planetária Brno se tentokrát odehrála 21. května 2017
odpoledne. Koncert byl spojen s oslavou významného životního jubilea emeritního ředitele KDH profesora Zdeňka Mikuláška. Akce byla částečně hrazena z prostředků dotace statutárního města Brna, program byl následující (zúčastnilo se 140 návštěvníků, zajišťoval Jiří Dušek a Jana Britzmannová):
dirigent: Joel Hána
Daniel Forró: Fanfáry pro Brno
Wolfgang Amadeus Mozart: Předehra k opeře La clemenza di Tita
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 32, G-dur – premiéra transkripce
Miloš Štědroň: Ländler
dirigent: David Mareček
Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 4, F-dur
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dirigent: Robert Kružík
Antonín Dvořák: Polonéza Es-dur
Josef Suk: Vesnická serenáda
Oskar Nedbal: Kavalír, směs valčíků z operety Polská krev
Leoš Janáček: Starodávný I

VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍ DECHOVÉ HARMONIE
Tradiční koncert pro bývalé zaměstnance a blízké spolupracovníky Hvězdárny a planetária Brno byl tentokrát spojen s hudbou období klasicismu, jehož stěžejními představiteli jsou světově proslulí Ludwig
van Beethoven a František Vincenc Kramář. Jejich dvě čtyřvěté skladby s půdorysem klasické symfonie,
Decet Es-dur, Op. 103, a Partita B-dur, byly hlavními položkami tradičního Vánočního koncertu Komorní
dechové harmonie Brno, který se uskutečnil v neděli 17. prosince 2017. Náročné, ale posluchačsky sdělné vystoupení se konalo za přispění statutárního města Brna, řídil šéfdirigent souboru Robert Kružík,
průvodní slovo nabídl Zdeněk Mikulášek. Připraveno bylo i občerstvení s nezbytným svařeným vínem a
sladkostmi. Dorazilo 160 posluchačů, organizačně zajistila Jana Britzmannová.

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA ASTRONOMIE
V roce 2017 probíhala volná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Hvězdárna a
planetárium Brno např. poskytovala svoji odbornou pozorovatelnu pro akademické pracovníky a spolupracovníky. V jarním semestru vyučovali Pavel Gabzdyl a Jan Píšala na půdě hvězdárny předmět Fyzika
Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl také realizoval sérii přednášek z oboru Didaktika astronomie. Astronomická výuka je příkladem úzké a pro organizaci velmi užitečné spolupráce s univerzitními pracovišti.

WHOCON
WHOCON je brněnský festival fungující od roku 2013. Původně byl zaměřen pouze na britský seriál Doctor Who (Pán času), nyní však zaštiťuje i další programové linie různého zaměření (sci-fi, cestování časem, Sherlock Holmes). V podvečerních hodinách 18. listopadu 2017 se u nás uskutečnily hned čtyři akce
(2 přednášky a 2 projekce).

Cesta za miliardou hvězd
Cesta za miliardou hvězd je dechberoucím vyprávěním o jednom z největších astronomických dobrodružství, do kterého
se kdy lidstvo pustilo. Je o historii poznávání podoby našeho vesmíru a také o jednom z klíčových projektů Evropské
kosmické agentury, na kterém se podílejí čeští vědci. Cílem projektu GAIA je narýsovat revoluční 3D mapu naší galaxie,
v případě úspěchu největšího astronomického díla, které kdy lidstvo pořídilo.

Rychleji než světlo
Astronomové se snaží nalézt obytné světy, včetně takových, které by mohly existovat v okolí našeho Slunce. Ale jestli je
najdeme, jak se tam dostaneme? Jak dlouho potrvá cesta? Jaké rakety by mohly jednoho dne dobýt tyto vzdálené prostory? Budou rychlejší než světlo?! Sen o mezihvězdných výpravách překvapí diváky cestami na palubě vesmírných lodí
budoucnosti. Ty budou postaveny na zcela nových technologiích, navržených tak, aby dosáhly extrémně vysokých rychlostí, s použitím exotických raketových paliv příští generace a neuvěřitelnými technologiemi. Jak daleko se tedy vydáme?
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Mgr. Lenka Zychová, Ph.D. z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky MU, Hrozba z hlubin vesmíru
Dnes již s velkou pravděpodobností víme, jak byli vyhubeni dinosauři. Může se tato situace opakovat? Hrozí Zemi srážka
s asteroidem nebo kometou? Jak je to s černými děrami? Jsou hrozbou pro planetu Zemi? Číhá na lidstvo z hlubin vesmíru ještě jiná hrozba? Kdy zanikne Slunce? Odpovědi nejen na tyto otázky poskytne právě tato přednáška.

Pavel Bakala, Ph.D. z Ústavu fyziky Slezské univerzity v Opavě, Kerrova černá díra aneb Cesta do neznáma
Černé díry, bizarní kosmické objekty, jsou místy, kde si čas a prostor vyměňují místa, kde lze pozorovat budoucnost našeho vesmíru a kde je snad i možno proplout do jiných vesmírů. Extrémně silná gravitační pole černých děr zakřivují
prostoročas tak, že šíření světla je zcela odlišné od naší bezprostřední zkušenosti. Přednáška je věnována superpočítačovým simulacím a vizualizacím vzhledu oblohy virtuálního pozorovatele putujícího do hloubky gravitačního pole extrémně rychle rotující Kerrovy černé díry až k jejímu horizontu událostí.
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM
Přírodovědné stelárium – Sluneční věž se může stát novým symbolem města, coby centra vědy, umění a
vzdělávání. Katedrálu na Petrově, jejíž základy sahají do 12. století, a Špilberk, jehož základy jsou jenom
o století mladší, může doplnit Sluneční věž na Kraví hoře. Ba co víc… Sluneční věž nebude pouhou rozhlednou, nýbrž i unikátním výstavním prostorem, meteorologickým detektorem a audiovizuálním dílem.
Celý projekt se skládá z několika klíčových částí:
Sluneční věž
Sluneční věž je nadčasovým, městským prvkem. 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.). Vizuální vjem je založen na prolínání prostorové ocelové konstrukce, expozice a foliového pláště.

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

Provoz objektu
Vnitřní expozice ve Sluneční věži a suterénním prostoru bude přístupná přes budovu Hvězdárny a planetária Brno (příležitostně nezávislým vstupem). Provozní a personální nároky budou pokud možno zajištěny ze zdrojů Hvězdárny a planetária Brno. Veškeré informace budou uváděny nejen v českém jazyce, ale také angličtině a němčině. Celý projekt je navržen jako bezbariérový.

REALIZAČNÍ SKUPINA
Realizací projektu Přírodovědné stelárium – Sluneční věž se v roce 2017 zabývala jen malá, neformální
skupina pracovníků a externích poradců
Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala – základní koncepce (Hvězdárna a planetárium Brno)
Martin Rudiš (Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.) – architektonický návrh

POSTUP REALIZACE V ROCE 2017
V průběhu roku 2017 proběhly tři diskuze se zástupci Kanceláře architekta města Brna, hlavní architekt Michal Sedláček
náš projekt jednoznačně podpořil.

Projekt Přírodovědné stelárium – Sluneční věž není pro budoucnost Hvězdárny a planetária Brno klíčový.
I když jej nevzdáváme, logicky mají přednost jiné aktivity.
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ DIGITÁRIUM 2.0 / 3^RESTART
V sále digitária se v současnosti odehrává přibližně polovina všech pořadů nabízených Hvězdárnou a
planetáriem Brno, na které dochází 80 procent všech návštěvníků organizace. V případě, že by byl vyřazen jeho audiovizuální systém z provozu, proměnilo by se planetárium v pouhý přednáškový sál, v jakési
kino bez promítačky. Bez funkčního systému planetária totiž není možná ani základní projekce hvězdné
oblohy. Proto jsme již před několika lety začali neformálně diskutovat o jeho upgrade pod označením
Digitárium 2.0. V roce 2017 jsme – ve shodě se zřizovatelem – začali projekt realizovat, v komplexnější
podobě pod označením 3^RESTART.
Klíčovou částí projektu 3^RESTART je instalace nového projekčního zařízení, které umožní extrémně
věrnou projekci na kopuli digitária. Modely vesmírných těles, jejich uspořádání v prostoru, stejně jako
speciální představení tak získají zcela jinou podobu. Mnohem krásnější však budou i klasické projekce –
ostřejší, barevnější. Nejbližší, takto velké a moderní digitální planetárium, je k navštívení například
v polské Varšavě anebo německém Hamburku. Rozlišení promítaného obrazu bude vyšší než desetinásobek rozlišení HD, nad hlavami diváků jej přitom vykouzlí datové projektory s laserovými zdroji světla,
doplněné speciální optikou.
Současné digitárium v listopadu 2018 ukončí již pátý rok svého provozu. Bezesporu jsme přitom nejaktivnějším a nejvytíženějším planetáriem v České republice. Jelikož hlavní komponenty tvoří klasické
(avšak na svou dobu špičkové) počítače a datové projektory (se speciální, na míru sestavenou optikou), je
zřejmé, že po pěti letech každodenního provozu jsou za hranicí deklarované životnosti. Jejich údržba je
navíc již nyní čím dál tím časově i finančně náročnější.
Mnohé komponenty stávajícího systému digitária jsou prakticky v nepřetržitém provozu a vypínají se jen
na několik dní v roce. Řídicí počítače jsou aktivní zhruba 3 500 hodin ročně (tj. 145 dní ročně), projektory
zhruba 2/3 této doby. V průměru se zde odehraje 3,25 pořadu denně, tj. 1 200 ročně (za pět roků to bude
6 tisíc projekcí). Jenom tímto sálem přitom projde 120 000 lidí ročně (za pět roků 600 tisíc). Na podzim
2018 uplyne pětiletá udržitelnost projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum. Většina
hardwarových komponent bude na hranici anebo dokonce za hranicí deklarované životnosti (především
procesory, HDD, grafické karty a také datové projektory). Podobně jako u jiné elektroniky nelze očekávat
delší dobu životnosti (ostatně sami výrobci garantují pouze dvouletou záruční dobu). Například datové
projektory mají za sebou více než 20 000 hodin aktivity, z toho 8 500 hodin se zapnutými lampami.
Nové audiovizuální systémy pro digitální planetária jsou v principu stále stejné (sestava počítačů a projektorů se speciální optikou a softwarem). Liší se ale v kvalitě projektorů (vyšší jas, věrnější barvy, nižší
provozní náklady, delší životnost), jejich kombinaci, nezbytnou výkonností hardwaru (vyšší rozlišení,
vyšší snímkovací frekvence, 3D projekce) a softwaru. Konkrétní konfigurace vyjde z veřejné soutěže.
Uvádíme jednu z možných, optimálních konfigurací digitária 2.0:
3D 120 Hz RGB laserové projektory (event. projektory klasické 3D 130 Hz) min. 2 ks
systém AutoAlign a AutoBlend dle počtu projektorů
řídicí počítač, grafické počítače
datové úložiště (min. 80 TB)
systém audia 5.1
sada 3D aktivních brýlí pro návštěvníky, mycí linka pro brýle min. 800 ks
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kompletní řídící software (vč. komunikace s LED cove, Chronos II)
databáze a textury (zejména Země, Měsíce a Marsu)
programová databáze (show, přístup do sdílené banky) min. 4 pořady
komunikace s EPS
projekční konzola v sále planetária
servis 24/7 a veškeré aktualizace softwaru po dobu 5 let

Cena takové instalace se standardně pohybuje kolem 1,5 milionu euro (vč. DPH), tj. necelých 40 milionů
Kč (v závislosti na aktuálním kurzu). Je důležité zdůraznit, že i když se celý řetězec skládá ze sériově
vyráběných komponent, ve výsledku jde o systém sestavený „na míru“ konkrétnímu sálu a instalaci, se
speciálním softwarem a licencovaným dodavatelem technologie (nejde o běžně dostupný software anebo
textury).
Projekt 3^RESTART je ale mnohem rozsáhlejší. Návštěvníci Hvězdárny a planetária Brno se totiž na podzim 2018 dočkají dalších změn. Dojde k úpravám interiéru budovy, díky nimž se stane návštěva na Kraví
hoře ještě pohodlnější. Vznikne infosystém informující o aktuálním dění v celém přilehlém vesmíru. Proběhne částečná reinstalace volně přístupné expozice v podzemním sále exploratoria. Velké změny se
odehrají i v přilehlém parku – díky úpravě nosné zdi na západní straně astronomických kopulí budou
zvětšeny travnaté plochy, instalovány designové lavičky, vyznačen místní poledník a posíleny prvky využívající smart technologie, jako je veřejná wi-fi či dobíjecí stanice.

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

POSTUP REALIZACE V ROCE 2017
leden 2017
vyjednání strategické, servisní smlouvy pro stávající digitárium se společností RSA Cosmos

jaro 2017
průběžné diskuze se zřizovatelem – statutárním městem Brnem

červenec 2017
žádost o mimořádnou, nestavební investici Hvězdárny a planetária Brno v roce 2018 – Digitárium 2.0

září 2017
sestavení požadavků o navýšení rozpočtu Hvězdárny a planetária Brno v roce 2018

říjen, listopad 2017
vypracována analýza odhadu výše stavební investice
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12. prosince 2017
zastupitelstvo města Brna schválilo návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2018 – ZM7/3200, jehož součástí je i
investice Digitárium 2.0

PŘEDSTAVA O REALIZACI V ROCE 2018
Rok 2018 je samozřejmě pro realizaci projektu 3^RESTART naprosto klíčový. Předpokládáme následující
harmonogram:
leden 2018
výběr administrátora veřejné zakázky Digitárium 2.0

únor 2018
příprava podkladů pro výběr dodavatele veřejné zakázky Digitárium 2.0, vyhlášení veřejné zakázky Digitárium 2.0
výběr dodavatele zakázky malého rozsahu Oprava havarijního stavu zídky a chodníku

březen 2018
dokončení projektu revitalizace expozice v sále exploratoria

duben, květen 2018
výběr dodavatele veřejné zakázky Digitárium 2.0

červenec, srpen 2018
realizace Opravy havarijního stavu zídky a chodníku

srpen 2018
zahájení instalace projektu Digitárium 2.0
reinstalace expozice v sále exploratoria
dokončení opravy zídky a chodníku
úpravy interiéru vstupní haly

říjen 2018
plné zprovoznění sálu digitálního planetária i exploratoria

listopad 2018
závěrečné vyúčtování

Projekt 3^RESTART zajistí provoz digitálního planetária nejméně do roku 2024. Oproti stávajícímu stavu
nově nabídne stereoskopickou projekci (označovanou 3D) a zvýší kvalitu obrazu (rozlišení, jas, kontrast,
sytost barev). Po celou dobu tak Hvězdárna a planetárium Brno zůstane jedním z nejlepších planetárií
v Evropě a významným hráčem v celosvětovém kontextu.

Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 | 71

PROJEKT FULLDOME FESTIVAL BRNO
Město Brno se vždy prezentovalo jako kulturní a nyní i vědecká metropole, a proto bychom jej rádi obohatili o pravidelný mezinárodní festival filmů do digitálních planetárií. O tom, že má taková úvaha smysl,
svědčí vysoká návštěvnost i velmi pozitivní ohlasy na posledních dvou ročnících tzv. Fulldome Festivalu
Brno. Nejedná se tedy pouze o myšlenku, ale o již zaběhnutou a v praxi vyzkoušenou aktivitu, která ve
světě stačila za poměrně krátkou dobu získat významný kredit.

HISTORIE NAŠEHO FULLDOME FESTIVALU
Příběh našeho festivalu začal v roce 2013, kdy u nás konsorcium společností RSA Cosmos a Nowatron
Elektronik instalovalo 2D digitální planetárium. O rok později vznikl nápad uspořádat první minifestival,
který nás motivoval k zorganizování klasického fulldome festivalu. Na rozdíl od jiných jsme se ale rozhodli soustředit pouze na promítané pořady (tedy žádné přednášky, workshopy apod.) a vnímat akci
spíše jako platformu, kde se potkávají producenti s provozovateli.
Mirage IIID Fulldome Festival 2014
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 pětiset sálů po celém světě. 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.

Central European Fulldome Festival Brno 2015
Na Hvězdárně a planetáriu Brno se uskutečnil první ročník Středoevropského Fulldome Festivalu Brno 2015. Během
13. a 14. dubna 2015 bylo promítnuto 38 pořadů, které dohromady trvaly 16 hodin a 29 minut. Autorská představení pocházela z Austrálie, Japonska, Thajska, Ruska, Ukrajiny, Polska, Německa, Francie a Spojených států amerických. Napříč naší planetou cestovali i producenti jednotlivých pořadů. Středoevropský Fulldome Festival Brno 2015 navštívilo 95
pracovníků planetárií z celé Evropy. K nim se přidaly tři desítky zástupců běžných diváků. Uděleny byly hned tři ceny – diváků, ředitele Hvězdárny a planetária Brno a odborné poroty. Předsedkyní odborné poroty byla Pamela Gay, americká
astronomka a popularizátorka vědy, podcasterka, spisovatelka a autorka tzv. otevřených vědeckých projektů, do kterých se může zapojit nejširší veřejnost. Druhým členem byl Tomáš Opatrný, pedagog z Palackého univerzity v Olomouci,
zabývající se kvantovou optikou. Třetí a poslední člen poroty byl Lukáš Richter, ředitel nového VIDA! science centra. Ceny
v podobě křišťálové, „věštecké“ koule nakonec získala tato představení:
Cena diváků
Polaris, the Space Submarine and the Mystery of the Polar Night od produkční společnosti Saint-Etienne Planetarium Production. Představení určené nejmenším návštěvníkům digitálních planetárií mělo na tomto festivalu světovou premiéru.

Cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno
Habitat Earth od produkční společnosti California Academy of Sciences. I toto představení se silným ekologickým nábojem mělo na brněnském festivalu světovou premiéru.
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Cena odborné poroty
Dream to Fly od produkční společnosti Copernicus Science Centre, Heavens of Copernicus Planetarium, které
vyniká realistickým ztvárněním všech možných, i nemožných létajících prostředků.

Český Fulldome Festival Brno 2015
Krátká i dlouhá. Pro děti i dospělé. Plovoucí po hladině i velmi detailní. Odvážná i konzervativní. Již osvědčená i teprve
připravovaná. Na Hvězdárně a planetáriu Brno bylo 9. listopadu 2015 během prvního ročníku Českého Fulldome Festivalu Brno 2015 představeno osm českých představení. Cílem bylo podpořit tvorbu jakýchkoli pořadů pro originální audiovizuální systémy promítající na polokulovité projekční plochy. Techmania Science Center z Plzně uvedla tři představení
Hluboký vesmír, Pijeme vodu z komet? a Výprava do středu Země. Domácí Hvězdárna a planetárium Brno představila
Úžasné planety a Blíže ke hvězdám. Planetárium Ostrava připravilo pořad Cesty energie, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové Sluneční soustavu 2015 a iQLANDIA Science Center Liberec Jež(íš)kovy voči. Čestné uznání si nakonec odneslo představení Pijeme vodu z komet? z autorské dílny Techmania Science Center Plzeň a živě komentovaný pořad
Jež(íš)kovy voči z iQLANDIA Science Center Liberec. Hlavní cenu v podobě křišťálové koule obdrželo na základě diváckého hlasování představení Hvězdárny a planetária Brno autorů Pavla Gabzdyla a Pavla Karase Blíže ke hvězdám. Akci
podpořila společnost Nowatron Elektronik, s. r. o.

IPS Fulldome Festival Brno 2016
Hvězdárna a planetárium Brno hostila 152 pracovníků planetárií a fanoušků digitálních technologií z celého světa, kteří
od 15. do 17. června 2016 shlédli 66 pořadů v celkové délce 26 hodin a 25 minut. Do soutěže se přihlásili producenti z více než patnácti zemí. Nejvzdálenější účastnice dorazila z Nového Zélandu, nejvzdálenější účastník z Brazílie. Hojně byla
zastoupena představení z Japonska, Jižní Koreje, Číny a Spojených států. Dle ohlasů od zúčastněných producentů se
jednalo o největší přehlídku tohoto druhu v Evropě a pravděpodobně i na světě. Každý z filmů byl unikátní podívanou,
avšak trofeje – v podobě křišťálových koulí – si odnesli tři z nich:
Cena diváků – Solar Superstorms (producent Spitz Creative Media a další)
Festivaloví hosté ručně vyplnili celkem 1 998 kartiček, s pomocí kterých mohli každému z pořadů dát 0 až 5
bodů. Nejvyšší průměrné ohodnocení 4,1 získalo představení Solar Superstorms od společnosti Spitz Creative Media.

Cena za nejlepší vzdělávací film sponzorovaná nadací IPS-Eugenides – The man from the 9 dimensions (producent National Museum of Emerging Science and Innovation)
Mezinárodní porota film vybrala především proto, že nabízí unikátní pohled na nejsložitější a nejhlubší otázky
týkající se nás, vesmíru a „teorie všeho“. Příběh přitahuje pozornost publika velmi fascinujícím způsobem. Vizuální a hudební prvky podtrhují vzdělávací charakter představení a kreativně nakládají s projekcí na polokulovité plochy.

Cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno – Incoming! (producent California Academy of Sciences)
První minuta rozhoduje o celkovém vyznění díla. V tomto případě nebylo pochyb, že se jedná o výjimečné
představení. Velmi kvalitní animace od začátku až do konce, atraktivní prostředí, úžasný příběh. Cena je spojena s roční licencí na uvedení představení v brněnském planetáriu.

FULLDOME FESTIVAL BRNO 2017
Na Hvězdárně a planetáriu Brno se ve dnech 7. až 9. června 2017 sešlo 123 pracovníků planetárií (anebo
producentů pořadů pro planetária) z celého světa. Ti nejvzdálenější přiletěli z Japonska anebo Argentiny.
Dohromady prožili v brněnském digitáriu 16 hodin a 41 minut, na programu bylo 41 filmů – v premiéře,
ve výrobě i mimo soutěž. Návštěvníci stihli jeden z ohňostrojů světové přehlídky Ignis Brunensis, prohlédli si centrum města Brna a v klidu si popovídali s řadou producentů či výrobců digitálních planetárií.
Také se dozvěděli, jak se lidé ještě před nedávnem oblékali na jižní Moravě. Pro vizuál festivalu byly vzorem mužské i ženské lidové kroje, v nichž se projevuje lidská schopnost k přehánění a nebojácnosti.
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Stejně jako u tvůrců pořadů pro digitální planetária. Kdo se tedy stal majitelem cen Fulldome Festival
Brno 2017 podpořeného International Planetarium Society?
Cena diváků: The Secrets of Gravity – in the footsteps of Albert Einstein
produkce Dr. Peter Popp, Softmachine Immersive Productions GmbH
Návštěvníci festivalu odevzdali přesně 1 881 hlasovacích karet, díky kterým mohli dát každému z pořadů od 0 do 5 bodů.
Nejvyšší ohodnocení 4,31 bodu získalo představení The Secrets of Gravity – in the footsteps of Albert Einstein. Pro zajímavost uvádíme pořadí pěti filmů s nejvyšším bodovým ohodnocením:
The Secrets of Gravity – in the footsteps of Albert Einstein
Hello Earth
The Planets – A Journey Through The Solar System
We are Stars
Faster Than Light! the Dream of Interstellar Flight
Představení The Secrets of Gravity – in the footsteps of Albert Einstein uvede Hvězdárna a planetárium Brno počátkem
roku 2018.

Nejlepší film: Hello Earth
produkce Copernicus Science Centre, Heavens of Copernicus Planetarium
Film podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vybrala mezinárodní porota ve složení: Petr Horálek – ESO Photo Ambassador, Marc Moutin z Cite de La Space, organizátor IPS Conference 2018, a Ryan Wyatt z California Academy of
Sciences.

Cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno: Faster than Light! The Dream of Interstellar Flight
produkce Spitz Creative Media, Mirage3D and Thomas Lucas Productions, Inc.
Fulldome formát je unikátní právě projekcí ve formátu fulldome. Vybrané představení jej nejen využívá naplno, ale svým
tématem ještě slibuje velký divácký úspěch u návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno. Cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno je spojena s finančním ohodnocením v podobě roční licence. Pořad Faster than Light! uvedla Hvězdárna a
planetárium Brno na podzim tohoto roku.

Fulldome Festival Brno 2017 v číslech:
Snědlo se 121 ovocných knedlíků.
Servírovalo se 14 kilogramů rýže.
Vypilo se 71 lahví bílého vína Rulandské šedé a Chardonnay.
Ochutnali jsme celkem 50 kousků tzv. pivních tiramisu.
Před festivalem jsme rozeslali 17 newsletterů celkem 929 odběratelům.
Promítli jsme 41 filmů – nejkratší trval pouhých 240 sekund, nejdelší 55 minut.
Poslední film byl dokončen jen krátce před festivalem a dodán producentem 1. června.
Poslední trailer jsme připravili k projekci 6 hodin před slavnostním zahájením.
Na harddisku brněnského planetária všechny filmy zabírají 9,7 TB.
Teplota během festivalu kolísala od 9,7 °C (čtvrtek v 00:10) do 28,3 °C (pátek v 14:35).
130,000 lidí se ve středu dívalo na ohňostroj spolu s účastníky festivalu.

Program Fulldome Festival Brno 2017 byl od 7. do 9. června 2017 přístupný především odborné veřejnosti. Avšak hned o víkendu 10. a 11. června 2017 se mohli Brňané těšit na přehlídku DigiFest – toho
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nejlepšího, co se během festivalu předvedlo. Celkem dorazilo 691 návštěvníků. Konkrétně byly na programu tyto projekce:
sobota 10. června 2017
14.00 – Belisario, The Little Big Hero of the Cosmos
15.00 – To Worlds Beyond
16.00 – The Secrets of Gravity – in the footsteps of Albert Einstein
17.00 – 16 Sunrises
18.00 – Mayan Archaeoastronomy: Observers of the Universe
19.00 – trojice vítězných snímků přehlídky
21.00 – LICHTMOND – Days Of Eternity

neděle 11. června 2017
14.00 – Khrumka’s Adventures in the Winter Forest
15.00 – Capturing The Starlight: Magnificent Telescopes
16.00 – Faster Than Light!
17.00 – Black Holes 10th Anniversary
18.00 – Cosmology
19.00 – trojice vítězných snímků přehlídky
21.00 – The Man from the 9 Dimensions

Fulldome Festival Brno 2017 podpořila International Planetarium Society a byl součástí přehlídky STAROBRNO Ignis Brunensis. Záštitu nad festivalem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál,
generálním partnerem byla ukrajinská společnost Front Pictures Inc. Hlavními partnery festivalu byly
společnosti GOTO Inc., Mapcards.net, Nowatron Elektronik, Sky-Skan Inc., RSA Cosmos, a Softmachine.
Partnery festivalu California Academy of Sciences, Konica Minolta, Evans & Sutherland a Spitz Inc. Akci
finančně podpořilo statutární město Brno ve výši 850 tisíc Kč. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizačně zajišťovali zejména Jana Britzmannová, Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Zuzana Kuljovská,
Tomáš Hladík, Ondrej Kamenský a Pavel Karas.

REALIZAČNÍ SKUPINA
Realizační skupinu festivalu tvoří Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Zuzana Kuljovská, Tomáš Hladík,
Ondrej Kamenský a Pavel Karas. Dále nám pomáhalo několik zahraničních konzultantů, především Thomas Kraupe z Planetarium Hamburg a Mike Bruno ze společnosti Spitz Inc.

PŘEDSTAVA O REALIZACI V ROCE 2018
Fulldome Festival Brno 2018 se uskuteční od 6. do 8. června 2018 ve stejném formátu jako poslední dva
roky..
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MEDIALIZACE, PUBLIC RELATIONS, MARKETING
Úspěch „příběhu“ Hvězdárny a planetária Brno je podmíněn atraktivním programem, kompetentními
pracovníky a chytrým 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.

AQULAND PASOHLÁVKY
Propojení Hvězdárny a planetária Brno a Aqulandu Pasohlávky nebylo náhodné. Komety, tedy ryze vesmírné objekty, před čtyřmi miliardami roků na povrch Země dopravily prakticky veškerou vodu. Ta, ve
které se koupeme v moři, dýcháme v podobě vodní páry anebo na ní bruslíme, pochází z pradávných
komet. Když se tedy v Pasohlávkách ponoříte pod hladinu, obklopí vás skutečný vesmír. Spolupráce naší
instituce s tímto vodním parkem spočívala ve vzájemné výměně reklam a dvou akcích zorganizovaných
v letních měsících přímo v areálu – nabídli jsme pozorování Slunce a drobné astronomické hrátky.

ASOCIACE HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ
Občanské sdružení Asociace hvězdáren a planetárií sdružuje některé hvězdárny a planetária v České
republice. Hvězdárna a planetárium Brno je jejím členem od založení v roce 1991. Aktivity této instituce
v roce 2017 ustrnuly, naše členství je ryze formální a z „piety“.

ČESKÁ ASOCIACE SCIENCE CENTER
Česká asociace science center sdružuje největší lídry na poli neformálního vzdělávání, popularizace a
komunikace vědy v České republice. Byla založena v roce 2013 a jejími členy jsou Hvězdárna a planetárium Brno, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, iQLANDIA science center Liberec, olomoucká Pevnost poznání, Planetárium Ostrava, Techmania science center Plzeň, ostravský Svět techniky a brněnské
VIDA! science centrum.
Science centra jsou vzdělávacími institucemi, které zdůrazňují interaktivní a hravý přístup a podněcují své
návštěvníky k samostatnému experimentování a objevování základních zákonů vědy a techniky. Ta, jež
jsou sdružená v asociaci, ročně navštíví přes jeden milion návštěvníků! A více než čtvrt milionu z nich se
během prohlídky zúčastní i některého ze speciálních workshopů či lektorských programů. Všechna
science centra navíc nabízejí další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Hlavní náplní asociace je koordinace aktivit jejich členů v oblasti neformálního vzdělávání i science
communication. Snažíme se o to, aby byla soustavně vytvářena pozitivní image science center u české
veřejnosti i vládních a nevládních organizací a současně byl zajištěn rozvoj jednotlivých science center.
Jiří Dušek, který nás až doposud v asociaci zastupoval ve správní radě, v lednu 2017 pro svoji časovou
zaneprázdněnost rezignoval na tuto pozici a stal se členem dozorčí rady. Jan Píšala se do června 2017
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podílel na propagaci asociace (zejména tiskové zprávy a nová podoba www stránek). V roce 2017 proběhla následující setkání:
23. ledna 2017 – jednání valné hromady (Praha)
17. března 2017 – jednání dozorčí rady (Olomouc)
26. dubna 2017 – jednání valné hromady (Olomouc)
srpen 2017 – vypracování žádosti o organizaci výročního setkání společnosti ECSITE (neúspěšné)
21. listopadu – pracovní setkání zástupců asociace (Praha)
prosinec – příprava výstavy „Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR“, která se uskuteční v lednu 2018 v prostorách
Senátu Parlamentu České republiky

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 a spolupracovala na provozu jejího informačního
serveru http://www.astro.cz.
V roce 2017 se Hvězdárna a planetárium Brno podílela na organizaci sjezdu ke 100. výročí existence této
společnosti (diskutován je na jiném místě zprávy), odhalení známky vydané Českou poštou u příležitosti
výročí (opět zmíněno na jiném místě) a slavnostního shromáždění v pražském Karolinu 7. prosince 2017
(přesně v den stého výročí).

HYPERWALL – AUGMENTED REALITY
Jako hyperwall jsme nazvali video televizní stěnu složenou z matice profesionálních bezrámečkových
monitorů o celkovém rozlišení 4K o velikosti cca 3,7 x 2,2 m. Ve spolupráci s brněnskou společností
Media4future czech s.r.o., která vyvíjí software pod názvem Lookeeno, jsme stěnu využili jako prostor,
kde mohou návštěvníci zažít na vlastní kůži tzv. rozšířenou realitu.
V principu se jedná o klíčování 3D grafiky do obrazu reálného světa za použití kamery a právě speciálního
softwaru, který díky velmi rychlým výpočtům na grafické kartě dokáže tyto modely klíčovat do obrazu
snímaného kamerou téměř v reálném čase s minimálním zpožděním. Vedle zábavné stránky věci, kdy se
mohou návštěvníci s 3D objekty vyfotografovat, se také dozvědí zajímavosti z oboru astronomie a kosmonautiky díky informacím předaným postavičkou mimozemšťana. Naši organizaci zastupoval Tomáš
Hladík.

INTERNATIONAL PLANETARIUM SOCIETY
International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdružuje planetária z celého světa.
Hvězdárna a planetárium Brno je jejím kolektivním členem. Společností vydávaný časopis Planetarian
jsme využili k propagaci našeho Fulldome Festivalu Brno. Ostatně International Planetarium Society byla
jedním z největších podporovatelů této akce.
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INTERNETOVÝ KURZ ZÁKLADŮ ASTRONOMIE
Hvězdárna a planetárium Brno již sedmým rokem nabízí Internetový kurz základů astronomie volně
dostupný na na webové adrese http://astrokurz.hvezdarna.cz (autory jsou Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a
Jan Píšala). Do kurzu se dosud registrovalo 5 767 zájemců (z toho 605 v roce 2017), bylo vyhodnoceno –
převážně automaticky – 88 212 odpovědí (z toho 4 624 v roce 2017), kurz kompletně absolvovalo 122
účastníků (z toho 10 v roce 2017). Jedná se o nejrozsáhlejší a nejaktivnější astronomický e-learningový
projekt tohoto druhu v České republice. O provoz se starali Mirek Dočekal a Šárka Dyčková.

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY OBJEKTU HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
Prostory Hvězdárny a planetária Brno jsou ideální pro menší a středně velké kulturní aktivity, diskusní
setkání, stejně jako akce kongresové či incentivní turistiky. Zájem byl také o pořádání svatebních obřadů
– v roce 2017 se uskutečnilo osm takových akcí, a také oslav narozenin – celkem dvě. V roce 2017 jsme
realizovali tyto pronájmy (vesměs zajišťovali Šárka Dyčková, Josef Forman, Tomáš Hladík, Zuzana
Kuljovská, Milan Skoupý a Jaroslav Velčovský):
18. ledna 2017, Hyperloop Transportation Technologies, MMB
24. ledna 2017, ABOXS Communications s.r.o.
30. ledna 2017, Propag servis Brno, s.r.o.
28. února 2017, Santen Oy, Representation in Czech Republic
2. března 2017, www.scio.cz, s.r.o.
13. března 2017, ABB s.r.o.
27. dubna 2017, Ogilvy&Mather Morava, spol. s r.o.
4. května 2017, GameDev Area Czech s.r.o.
18. května 2017, Cognito.CZ, s.r.o.
22. května 2017, The RightOne, s.r.o.
12. června 2017, KPMG Česká republika
14. června 2017, Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
15. června 2017, Hempel (Czech Republic) s.r.o.
20. června 2017, Minerva Česká republika, a.s. (Agentura Velryba s.r.o.)
12. července 2017, Daisy Care s.r.o.
29. září 2017, Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit
1. října 2017, Sdružení taoistického tai chi v České republice, z. s.
25. října 2017, Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile Czech Republic a.s.)
4. listopadu 2017, Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit
26. listopadu 2017, Slezská diakonie
28. listopadu 2017, CEITEC
10. prosince 2017, Brněnka
14. prosince 2017, AIS Software, a.s.
14. prosince 2017, Phonexia s.r.o.
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MERCHANDISING
Na konci roku 2017 jsme nabízeli zhruba dvě stovky zboží (obyčejné pohlednice, 3D pohlednice, knihy,
plakáty, vzorky minerálů, turistické známky, sluneční hodiny, mapy, brýle difrakční a na pozorování Slunce, otočné mapky, vystřihovánky, ročenky, kalendáře, balonky apod.). Naši zaměstnanci navíc poskytovali kupujícím kvalifikované informace – tím se návštěva Hvězdárny a planetária Brno lišila od nákupu
v obyčejném obchodě.

PROJEKT OPRAVY ZDI A CHODNÍKŮ
Jednou z dominant Hvězdárny a planetária Brno jsou dvě kopule o průměru 8 metrů, které samostatně
stojí na západní straně nové budovy. Severní kopule přitom není v majetku města Brna, nýbrž Masarykovy univerzity, jako její odborné pracoviště. Oba objekty vznikly v letech 1949 až 1954, včetně k nim přiléhající opěrné zdi. V průběhu desetiletí byly kopule několikrát opravovány a jsou více méně v dobrém
technickém stavu. Naopak opěrná zeď je ve stavu téměř havarijním – trojice schodišť má výrazně poškozené podstupnice, ozdobné kameny vypadávají, betonový límec zábradlí je vydrolený. V některých částech došlo k posunu vnitřní hmoty, zeď je vyboulená či prasklá. Kromě nedostatku finančních prostředků
bránil radikálním zásahům i fakt, že přiléhající chodník byl opraven díky dotaci EU. Doba udržitelnosti ale
skončila počátkem roku 2017.
Prvotní stavebně-technický průzkum naznačil, že namísto neustálých, drobných oprav, bude vhodnější
vybudovat novou opěrnou stěnu. Ta by měla korespondovat s architektonickou podobou naší budovy, tj.
v přibližné délce 50 metrů a výšce od 1 do 2 metrů v podobě betonového monolitu (s nezbytným odvodněním, statickým zabezpečením, bezpečnostním zábradlím). Současně by vznikl nový chodník, lavičky a
zahradní prvky. Součástí stavby by byly podružné rozvody vody a elektřiny. Postup realizace v roce 2017:
leden 2017
Diskuze nad základní představou finální podoby opravy zdi, chodníků a trávníků.

březen až červen
Dokumentace pro územní souhlas zpracovaná společností Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.

duben 2017
Statický průzkum základů kopule.

květen 2017
Zastupitelstvo města Brna schválilo mimořádnou investiční dotaci ve výši 3 500 000 Kč.

červen 2017
Průzkum vsakovacího potrubí a jímek.

7. července 2017
Podána žádost o územní souhlas na Stavební úřad městské části Brno-střed.
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září 2017
Vydán územní souhlas.

říjen 2017
Zorganizována soutěž na dodávku malého rozsahu, byla však podána pouze 1 nabídka, navíc za cenu mimo finanční
možnosti zadavatele. Soutěž byla tudíž zrušena.

listopad 2017
Rozhodnuto zajistit větší financování a celou soutěž zopakovat. Mimořádná investiční dotace ve výši 3 500 000 Kč byla
přesunuta na rok 2018.

PŘIJĎTE SLAVIT | HVĚZDÁRIUM | EXPLORATORIUM | DIGITÁRIUM
V úterý 14. listopadu 2017 večer jsme oslavili nejen 63. narozeniny Hvězdárny a planetária Brno, ale také
6. narozeniny restartované budovy a 4. narozeniny digitalizovaného planetária. Pro zvané hosty bylo na
programu představení Rychleji než světlo, klip o velikostech ve vesmíru a nahlédnutí do ráje pod Pálavou. Připravili Jana Britzmannová a Jiří Dušek.

NEUVĚŘITELNĚ NEUVĚŘITELNÉ SLUNCE
Návštěvnost, kterou by mohl závidět leckterý český film, má za sebou dokument Hvězdárny a planetária
Brno – Neuvěřitelné Slunce. Dosud o něj projevilo zájem tři sta planetárií z celého světa, takže celkový
počet všech diváků bezesporu dosahuje neuvěřitelného čísla!
Představení jsme v červnu loňského roku nabídli pro vzdělávací účely všem světovým planetáriím zdarma ke stažení. Kromě toho, že slouží k propagaci astronomie, celý projekt vedl k výraznému zviditelnění
brněnského planetária ve světě. Stalo se součástí oficiální distribuce těch největších vzdělávacích sítí –
například ve Spojených státech, Indii nebo Jižní Koreji, vznikly jazykové verze v hindštině, japonštině,
rumunštině, ruštině, telugu, maďarštině, polštině a španělštině (mexický dialekt).
O představení Neuvěřitelné Slunce projevilo zájem 388 planetárií v těchto zemích: Argentina, Arménie,
Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Čína, Česká republika, Egypt,
Francie, Finsko, Filipíny, Holandsko, Hongkong, Chile, Irán, Irsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní
Korea, Libanon, Katar, Kanada, Kolumbie, Kuvajt, Maďarsko, Macao, Mexiko, Německo, Nepál, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Slovensko, Španělsko,
Švýcarsko, Thajsko, Taiwan, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Venezuela, Vietnam. Pokud by
v každém planetáriu na představení dorazilo alespoň tisíc návštěvníků, pak dohromady dají více než tři
sta tisíc! Autorem pořadu je Pavel Karas z Hvězdárny a planetária Brno.

PARTNEŘI ORGANIZACE
Hvězdárna a planetárium Brno spolupracuje s celou řadou partnerů. Někteří nás podporují dlouhodobě a
„celoplošně“, jiní významně přispěli k realizaci konkrétní akce. Na tomto místě uvádíme výčet těch institucí, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě:
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Partneři
SPP – http://www.spp.cz/
FEI Czech Republic – http://www.fei.com/
ABB – http://www.abb.cz/
Alta – http://www.alta.cz/

Partnerské organizace
Česká asociace science center – http://www.sciencecenter.cz/
NASA Museum Alliance – https://informal.jpl.nasa.gov/museum/
American Museum of Natural History – http://www.amnh.org
Planetarium Hamburg – http://www.planetarium-hamburg.de
International Planetarium Society – http://www.ips-planetarium.org/
Aqualand Moravia – http://www.aqualand-moravia.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.epublishing.cz/tajemstvi-vesmiru
Rádio Kiss Hády – http://www.kisshady.cz/
Kult.cz – http://www.kult.cz
City Tools – www.citytools.cz

Marketingoví partneři
HC Kometa Brno – http://www.hc-kometa.cz/
City Tools, s.r.o. – http://www.citytools.cz/
SNIP & Co. – http://www.snip-brno.cz/
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava – http://www.ccrjm.cz/

Oficiální dopravce
Dopravní podnik města Brna – http://www.dpmb.cz/
Opportunity – Autorizovaný prodejce a servis vozů Renault a Dacia – http://www.opportunity.cz

Vědecká a akademická spolupráce
Akademie věd České republiky – http://www.cas.cz/
Masarykova univerzita – http://www.muni.cz/
Mendlova univerzita v Brně – http://www.mendelu.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/
CK Livingstone – http://www.livingstone.cz/
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PÉČE O OKOLÍ BUDOVY
Je zřejmé, že příjemný zážitek z návštěvy naší organizace ovlivňuje i bezprostřední dojem z okolí
Hvězdárny a planetária Brno. Specializovaná firma proto zajišťovala pravidelný úklid, sekání trávy, hrabání listí a dosev. Proběhla také prořezávka některých stromů a keřů, vč. kácení jednoho z nich a následné výsadby. Naše okolí obohatilo 150 keřů (svída, bobkovišeň, skalníky, dřišťály), stromy (3x borovice
černá, 3x kanadský jeřáb, 1x červený buk, převislá japonská třešeň a převislý modřín) a jako „Strom
roku“ katalpa (kultivar Nana – nižší vzrůstem). Zajišťovala Jana Britzmannová.

PROJEKT ASTRONET – NETWORKING EVROPSKÝCH PLANETÁRIÍ A SCIENCE CENTER
Cílem projektu je další vzdělávání pracovníků Hvězdárny a planetária Brno – chceme zlepšit jejich znalosti v oblasti přírodovědného vzdělávání a profesní dovednosti, sdílet zkušenosti se zaměstnanci ostatních
planetárií a science parků, navázat mezinárodní kontakty a poznat život a práci astronomů v jiných zemích.
Možnosti zahraničních cest našich pracovníků jsou velmi limitované, přitom sdílení kontaktů, informací a
ve finálním stádiu zejména vzdělávacích pořadů, může přinést značné finanční úspory, protože společná
příprava a následné sdílení vzdělávacích pořadů se zahraničními partnery je mnohem efektivnější, než
jeho nákup či individuální tvorba. Cílem těchto mobilit má být:
seznámit se se stavem a procesem tvorby inovativních vzdělávacích pořadů ve velkých planetáriích a science parcích
(s důrazem zejména na dramaturgii a obrazovou stránku pořadů);
poznání, zda je v budoucnu možné připravovat společné projekty nebo si je vyměňovat;
poznat systémem individuálního astronomického vzdělávání (včetně podpory talentovaných jedinců);
posoudit podobu i každodenní provoz interaktivních přírodovědných a zejména astronomických výstav, pokud v instituci
existují;
mapovat digitální projekční techniku vhodnou pro velká planetária, její technické možnosti, nároky na obsluhu, její další
vývoj apod.;
získat kontakty např. pro ediční činnost a zasíťování.

Pro ucelený přehled o stavu evropských planetárií chceme využít kratší návštěvy v 6 partnerských i dalších institucích, rozhovory s kolegy, stínování denního provozu v zátěžových časech (v našem případě
zejména večerní hodiny) i každodenní činnosti při tvorbě vzdělávacích konceptů našich zahraničních kolegů. Samozřejmě chceme kolegům předat i naše know-how a inspirovat je poznáním našich zkušeností
a přispět tak ke zvýšení mezinárodní dimenze vzdělávání v planetáriích.
Hvězdárna a planetárium Brno v rámci programu Erasmus+, číslo projektu 2016-1- CZ01-KA104022976, získala dotaci ve výši 35 036 euro. Projekt se začal realizovat od 1. října 2016 (do 30. září 2018).
Projektovým manažerem byl Jiří Dušek, o faktickou realizaci se stará Pavel Gabzdyl. V roce 2017 se
v rámci tohoto projektu uskutečnily tyto návštěvy:
23. až 29. ledna 2017, Švédsko, zúčastnili se Mirek Dočekal, Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Pavel Karas a Jan Píšala
15. až 22. května 2017, Estonsko, zúčastnili se Šárka Dyčková, Josef Forman, Tomáš Hladík a Jaroslav Velčovský
24. až 31. srpna 2017, Skotsko, zúčastnili se Jiří Dušek, Josef Forman, Pavel Gabzdyl, Ondrej Kamenský a Lukáš Richter
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PORADNÍ SBOR ŘEDITELE
Ředitel Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 pokračoval v utváření neoficiálního poradního sboru,
který tvoří zástupci odborného, kulturního i privátního sektoru.

PROŽIJTE PŘÍBĚH NESMRTELNÝCH POUTNÍKŮ
Zdá se to neuvěřitelné, ale v srpnu 2017 jsme oslavili čtyřicáté výročí okamžiku, kdy se do vesmíru vydaly sondy Voyager, aby prozkoumaly planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Jedna z nich se dokonce
ohlédla a pořídila ikonický portrét Sluneční soustavy. Staly se také prvními lidskými výtvory, které opustí
svůj domov – gravitační jámu samotného Slunce. Spolu se vzkazem pro mimozemské nálezce se totiž
vydaly na cestu bez návratu, tam někam mezi hvězdy. Proto jsme na pokračování vydávali pro naše příznivce e-mailem rozesílané kapitoly velmi zdařilé publikace Zdeňka Pokorného Příběh nesmrtelných
poutníků.

REKLAMA NA INTERNETU
Jednu z klíčových rolí v naší propagaci hraje Internet, ostatně připojením disponujeme od roku 1993.
Pomocí základní adresy http://www.hvezdarna.cz můžeme efektivně propagovat nabízený program,
přímo prodávat vstupenky a zajišťovat běžný informační servis. Vše v maximálně jednoduché a přehledné
podobě. Podobu www stránek v roce 2017 průběžně optimalizoval Pavel Karas. V průměru jsme na
www stránkách registrovali 882 návštěv denně, nejvíce 7. dubna 2017 (2 215 návštěv, 1 945 unikátních). Současně zanikl portál http://www.zeremevesmir.cz, resp. byl sloučen se stávající stránkou
http://www.hvezdarna.cz.
Na sociální síti Facebook na adrese http://www.facebook.com/hvezdarna.brno působíme od roku 2009.
Zatímco 1. ledna 2017 jsme měli 48 760 sledujících, 31. prosince 2017 již 50 845. 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 a Pavel Karas.
Instagram je volně dostupná aplikace, která svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií. K dispozici je
přitom řada filtrů, které lze na pořízenou fotografii aplikovat. Díky provázanosti se sítí Facebook se relativně snadno aktualizuje. Zatímco počátkem roku 2017 jsme měli 2 011, na konci roku 2 286 folowerů.
Na mikroblog twitter, pod adresou http://www.twitter.com/, jsme se připojili v roce 2010
(@HvezdarnaBrno). Je zřejmé, že nemá takový potenciál jako Facebook, nicméně nároky na jeho provoz
jsou téměř minimální. Zatímco 1. ledna 2017 jsme měli 1 162 následovníků, 31. prosince 2017 to bylo
1 282 lidí. Zajišťoval Pavel Karas.
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 2017 jsme rozeslali 65 zpráv pro 4 261 odběratelů. Systém je hojně využíván také sdělovacími prostředky.
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REKLAMA NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH
V roce 2017 jsme spolupracovali především se čtveřicí lokálních rozhlasových stanic. Rádio Petrov je
brněnská privátní rozhlasová stanice pokrývající výraznou část regionu jižní Moravy. Zaměřuje se na
hudební formát typu „czech conservative“, hraje převážně známé české melodie a prověřené zahraniční
hity pro střední a starší generaci. Kiss Hády patří do skupiny Kiss rádií. Jde o jednu z nejstarších značek
na českém trhu, která vznikla na základech nezávislých stanic v regionech. Hitrádio Magic Brno je lokální
rozhlasová stanice pro Brno a okolí. Skupina patří do portfolia společnosti Media Bohemia, která je největší rozhlasovou skupinou v České republice. Český rozhlas Brno je v síti regionálních stanic Českého
rozhlasu, které produkují svůj vlastní program. Jde o nejstarší, největší a především nejposlouchanější
regionální studio v rámci struktury rozhlasu veřejné služby.
V Rádiu Petrov dle našich objednávek zaznívala reklama spojená s konkrétními pořady nebo akcemi.
Rádio Kiss Hády vysílalo pravidelnou rubriku „Co na to hvězdy…“, ve které upozorňovalo na aktuální dění
v naší organizaci. Bohužel, na jaře 2017 vlastník tohoto rádia zcela přehodnotil strategii vysílání, takže
naše spolupráce pozvolna „odumřela“. Hitrádio Magic Brno nás propagovalo v prosinci 2017, Český rozhlas Brno připravil několik speciálních reportáží a pozvánek.

REZERVAČNÍ SYSTÉMY
S individuálními návštěvníky souvisí provoz profesionálního rezervačního systému Colosseum, vč. možnosti platby kreditní kartou nebo nákupu eVstupenky z pohodlí domova. Ve spolupráci s Turistickým
informačním centrem města Brna bylo možné vstupenky na naše akce zakoupit nejen přímo v pokladně
Hvězdárny a planetária Brno, ale také v novém informačním centru na ulici Panenská 1, v Labyrintu pod
Zelným trhem nebo v Mincmistrovském sklepě na Dominikánském náměstí. Rezervační systém není
ideální, ale žádný jiný, srovnatelný software na českém trhu bohužel k dispozici není.
Rezervaci vzdělávacího pořadu pro školní výpravy v kteroukoli denní nebo noční dobu umožňuje na míru
připravený, internetový rezervační systém, který je součástí stránek http://www.hvezdarna.cz (připravil
Pavel Karas). Jenom v roce 2017 jej využilo 1 200 pedagogů (polovina všech objednávek). 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
nezávisle zálohována hned na několika místech. Součástí systému je 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.

TIŠTĚNÁ REKLAMA
S individuálními návštěvníky komunikujeme také prostřednictvím tištěné reklamy – zdarma, v podobě
barteru i za úplatu. V roce 2017 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 rozhovor s ředitelem na aktuální téma, přehled nejzajímavějších akcí, informace
o novinkách, premiérách a projektech, které by neměly nikomu uniknout. Řádná vydání vycházela v nákladu kolem 2 až 3 tisíc kusů, dvě mimořádná vydání v nákladu 10 000 kusů. Řádná vydání jsme rozdáva-
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li 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.
Po celý rok 2017 jsme připravovali programový leták s měsíčním přehledem pořadů pro veřejnost. Náklad se pohyboval dle ročního období od 1 do 3 tisíc výtisků. Ty byly rozdávány především v prostorách
Hvězdárny a planetária Brno. Sestavovala Zuzana Kuljovská.
Vydáváme také dětský zpravodaj Krávoviny v nákladu 2 500 kusů (sestavuje David Koval), který je drobným suvenýrem pro naše dětské návštěvníky. Jedná se o kombinaci základních astronomických pouček,
her a drobných postřehů o přírodě. V roce 2017 vyšla čtyři vydání ve spolupráci s ilustrátorem Jáchymem
Nádvorníkem. Graficky upravuje Pavel Karas.
Brněnský deník Rovnost (je mediálním partnerem Hvězdárny a planetária Brno) nám dává nadstandardní
prostor k propagaci. Kromě každodenního programu a řady informativních článků jsme v únoru a září
2017 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.
Velmi často inzerujeme v deníku Metro, jehož klasický náklad pro Brno a okolí je 30 tisíc kusů a ve variantě XXL 100 tisíc kusů. Přímo ve vozech Dopravního podniku města Brna se rozdává měsíčník Šalina
(náklad 50 000 kusů), ve kterém pravidelně uveřejňujeme krátký příspěvek a jednou ročně i tematickou
dvoustranu. Spolupracujeme i s dvojicí radničních zpravodajů: Zpravodaj městské části Brno-střed vychází v nákladu 52 tisíc kusů (měsíčník vyjma letních prázdnin), Žabovřeský zpravodaj v nákladu 12 tisíc
kusů. V obou případech byly články o našich aktivitách uveřejňovány zdarma.
Program za úplatu zveřejňovalo periodikum Kult.cz. City-light vitríny a billboardy jsme objednávali u
společnosti euroAWK s.r.o. (jako „last minute“ nabídky) a v CITY-TOOLS, s.r.o. (nabídka nevyužitých
ploch pouze za úhradu instalace).
Již několik roků průběžně doplňujeme seznam konkrétních pedagogů (celkem 1 762 k 31. prosinci 2017),
které jsme přímo – vždy na začátku školního pololetí – oslovili s konkrétní nabídkou vzdělávacích pořadů.
Tutéž nabídku jsme adresovali na všechny základní a střední školy v Jihomoravském kraji (celkem 1016
k 31. prosinci 2017). Pro žáky navštěvující naše vzdělávací pořady také připravujeme pracovní listy (doplněné o metodické listy pro pedagogy). V roce 2017 jsme pro naše návštěvníky vydali materiály:
Se zvířátky o vesmíru (pracovní list)
Úžasné planety (pracovní list a přebal)
Chyť si družici (kapesní návod)
Ptačí ostrov (omalovánka)
Sputnik (faksimile novin)

TELEVIZNÍ REKLAMA
Placená reklama v tomto médiu je samozřejmě nad ekonomické možnosti Hvězdárny a planetária Brno.
Spolupracovali jsme však s regionální stanicí Brněnská jednička a na základě spolupráce s Českou televizí 21. dubna 2017 realizovali ranní vysílání Dobrého rána na ČT2 (podrobněji zmíněno v jiné části zprávy). Vesměs zajišťoval Jiří Dušek.
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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. Musí prokázat kvalitu nabídky, tedy existenci jasného a nezaměnitelného tématu (např. výstavy, kulturní akce, nové expozice).
Počátkem roku 2017 byly vytištěny další tiskoviny – trhací mapy a letáky. V dubnu došlo k podpisu navazující Dohody o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Top výletních cílů“ s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava. Následovalo květnové ustavující setkání za účelem nastartování nové etapy projektu
a také odhlasování aktivit a rozpočtu na rok 2017. Setkání se konalo v Památníku písemnictví na Moravě.
Diskutovalo se o navýšení ročního příspěvku a odsouhlasení výroby karet opravňujících ke vstupu zaměstnanců do partnerských cílů.
V létě proběhla facebooková kampaň, do které jsme se zapojili poskytnutím cen do soutěže. Dne 3. října
2017 se uskutečnila každoroční exkurze za dolnorakouskými kolegy – konkrétně se jednalo o cíle – Les
medvědů v Arbesbachu (jedná se o záchrannou stanici pro týrané a dožívající medvědy) a Svět Slunce
v Großschönau (zde se klade důraz na šetrné zacházení se životním prostředím).
Počátkem prosince se konalo výroční setkání v Moravském zemském muzeu, v Dietrichsteinském paláci. Programem bylo vyhodnocení sezony 2017 a hlasování o rozpočtu na následující rok. Ve výsledku byl
odsouhlasen návrh na navýšení položky na společnou marketingovou kampaň. Kontakt s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava zajišťovala Zuzana Kuljovská.

VYSLANCI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
Projekt má upevnit vazby mezi organizací a věrnými návštěvníky. Formou inzerce na Facebooku a přes
e-mailový zpravodaj oslovujeme naše sympatizanty, zda by se nechtěli podílet na propagaci aktivit
Hvězdárny a planetária Brno, resp. organizaci jako takové. Aktuálně máme 56 vyslanců, kteří od nás
jednou za čtvrt roku dostanou balíček s propagačními materiály. Dle získaných zkušeností bude ale
vhodné v roce 2018 diskutovat nad smysluplností této iniciativy.

ZAHRANIČNÍ CESTY
Pokud má Hvězdárna a planetárium Brno udržet dramaturgický i technický rozvoj na špičkové úrovni,
musí se naši pracovníci vydávat na zkušenou do zahraničí. V roce 2017 se uskutečnily tyto výjezdy (vyjma
výjezdů v rámci Erasmus+):
13. až 15. února 2017, otevření Hamburg Planetarium, Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl
19. až 27. února 2017, IMERSA summit, Ondrej Kamenský a Pavel Karas
10. až 12. května 2017, otevření Paris Planetarium, Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Pavel Karas, Ondrej Kamenský
4. až 5. prosince 2017, pracovní návštěva Varšavy, Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala
12. až 13. prosince 2017, pracovní návštěva Toulouse, Jiří Dušek, Jan Píšala, Tomáš Hladík
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ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Z většiny odborných přednášek pořádaných Hvězdárnou a planetáriem Brno pořizujeme audio a videozáznamy, které jsou zdarma dostupné na http://www.zeremevesmir.cz a kanálu Youtube –
http://www.youtube.com/brnoobservatory.
Statistiky ukazují, že se jedná o velmi oblíbené produkty. V roce 2017 se stala nejsledovanějším počinem
přednáška Petra Kulhánka Byl Velký třesk?, která byla zhlédnuta 34 916krát. Celkem jsme v roce 2017
registrovali 543 772 zhlédnutí a 1 468 odběratelů videí.
Historicky nejsledovanější přednáškou je vystoupení Pavla Gabzdyla – Vše, co jsme věděli o Měsíci, je
špatně – s 89 540 zhlédnutími (od března 2013). V roce 2017 vznikly tyto záznamy přednášek (připravoval Josef Forman):
Jakub Rozehnal, Jupiter a Juno – vskutku božský pár!
Dušan Majer, SpaceX – historie, přítomnost a budoucnost
Štěpán Rak, Zkamenělé Brno
Jiří Spousta, Plazmonika – na chvíli uvězněné světlo
Jan Toman, Evoluce pohlavního rozmnožování: Viry, kanibalismus a Červená královna
Vítězslav Švejdar, Kurt Gödel – úplnost a neúplnost
Martin Ferus, Chemie vzniku života aneb O pekle na Zemi
David Heyrovský, Mapování temné hmoty ve vesmíru gravitačním čočkováním
Leoš Ondra, Svět, ve kterém není možné nakreslit čtverec
Jiří Grygar, Žeň objevů 2016
Dana Šimková, Tajemství Titaniku
Petr Kulhánek, Byl Velký třesk?
Jakub Kroulík, Moc a síla hypnózy
Michal Malinský, Mgr. Martin Schnabl, RNDr. Zdeněk Stuchlík, Hledání nové fyziky/prolog
Renann L. Jusinskas, Orestis Vasilakis, From String Theory to Black Holes
Alexander Vikman, Dr. Ignacy Sawicki, Modern Cosmology: From the Big Bang to the Future
Helena Kolešová, Michal Malinský, Vládnou vesmíru neznámé síly?
Milan Řípa, Termojaderná fúze – energie budoucnosti
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EKONOMICKO-SPRÁVNÍ AKTIVITY
Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Její provoz i další
rozvoj zajišťují nejrůznější ekonomické, správní a technické aktivity.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Podmínky pro bezproblémový průběh všech akcí Hvězdárny a planetária Brno 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 zajišťující aktivity Hvězdárny a planetária Brno uvedené v článku II ve zřizovací listině s výjimkou
činností svěřených oddělení dramaturgickému;
oddělení dramaturgické zajišťující veškeré tvůrčí aktivity a provoz systému digitária;
oddělení provozní zajišťující aktivity ekonomicko-správního, personálního a technického charakteru.

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

ZMĚNA ZAŘAZENÍ DO ORGANIZAČNÍ STRUKTURY MMB
Dne 1. ledna 2017 došlo k zásadní změně zařazení Hvězdárny a planetária Brno do organizační struktury
zřizovatele – magistrátu města Brna. Po několika desetiletích, kdy naše příspěvková organizace spadala
pod odbor kultury, jsme nyní součástí týmu Oddělení spolupráce a rozvoje kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart city.

ZAMĚSTNANCI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
V průběhu roku 2017 byli v pracovním poměru tito zaměstnanci v abecedním pořadí:
Ing. Kateřina L. Brettschneiderová (úvazek 0,5 do 30. června 2017)
Jana Britzmannová (úvazek 1,0)
Bc. Mirek Dočekal (úvazek 1,0)
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (úvazek 1,0)
Mgr. Josef Forman (úvazek 1,0)
Mgr. Pavel Gabzdyl (úvazek 1,0)
Ing. Tomáš Hladík (úvazek 1,0)
Lucie Hniličková (úvazek 1,0)
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Marie Ivanovová (úvazek 1,0)
Mgr. Tereza Jeřábková (úvazek 0,5 od 6. února 2017, úvazek 0,75 od 1. října 2017)
Mgr. Ondrej Kamenský (úvazek 1,0)
RNDr. Pavel Karas, Ph.D. (úvazek 1,0)
Mgr. Šárka Karešová (úvazek 1,0)
Mgr. David Koval (úvazek 1,0)
Mgr. Zuzana Kuljovská (úvazek 1,0)
Hana Machačová (úvazek 1,0)
Mgr. Jan Píšala (úvazek 1,0)
Jiří Severin (úvazek 1,0)
Aneta Schinzelová (úvazek 1,0)
Mgr. Milan Skoupý (úvazek 1,0 od 6. února 2017)
Ing. Hana Šimšová (úvazek 0,75)
Mgr. Jaroslav Velčovský (úvazek 0,5 do 30. června 2017)
Žaneta Žilková (úvazek 1,0)

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

STATISTICKÝ PŘEHLED STRUKTURY A POČTU ZAMĚSTNANCŮ
stav
k 31. prosinci 2016

průměrná roční hrubá
mzda v roce 2016 v Kč

změny
v roce 2017

stav
k 31. prosinci
2017

průměrná roční hrubá
mzda v roce 2017 v Kč

průměrná
tarifní třída
v roce 2017

vysokoškolští
zaměstnanci

12,75

347 114,-

+0,75

13,50

411 760,-

11,1

středoškolští
zaměstnanci

7,35

245 636,-

+0,00

7,35

253 455,-

7,6

20,10

310 907,-

+0,75

20,85

356 556,-

celkem

POČET PLÁNOVANÝCH A OBSAZENÝCH FUNKČNÍCH MÍST K 31. PROSINCI 2017
funkce

třída

úvazek - plán

úvazek – skutečnost

ředitel

14

1,00

1,00

zástupce ředitele

12

1,00

1,00

vedoucí dramaturgického oddělení

12

1,00

1,00

vedoucí provozního oddělení

12

0,75

0,75

vedoucí programového oddělení

11

1,00

1,00

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník

11

6,00

6,00

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník

10

1,80

1,75

účetní

9

1,00

1,00

účetní

7

1,00

1,00
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asistent

7

1,00

1,00

pokladní - zásobovač

7

1,00

1,00

pokladní

6

2,00

2,00

technik

11

1,00

1,00

technik – údržbář

9

1,00

1,00

bezpečnostní referent

7

0,10

0,10

10

0,25

0,25

20,90

20,85

interní auditor
celkem

BEZPEČNOST PRÁCE
V roce 2017 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.
S ohledem na bezpečnost práce byly v roce 2017 uskutečněny tyto kontroly:
17. ledna 2017 – Servisní prohlídka a revize nouzového osvětlení
26. ledna 2017 – Revize komínů a spalinových cest
1. února 2017 – Servis a revize kotlů
20. února 2017 – Revize plynových zařízení
9. května 2017 – Preventivní prohlídka automatických dveří
17. května 2017 – Pravidelná prohlídka výtahu
26. května 2017 – Revize elektrických spotřebičů
20. června 2017 – Revize a servis vzduchotechniky, revize blokovacích stavů čidel kotelny
21. června 2017 – Servis klimatizačních jednotek
2. července 2017 – Revize zemničů a hromosvodů
2. července 2017 – Revize silnoproudé elektroinstalace
2. července 2017 – Revize silnoproudé elektroinstalace pohonů střech.
8. srpna 2017 – Revize a servis hasicích přístrojů a hydrantů
26. října 2017 – Preventivní prohlídka automatických dveří
14. listopadu 2017 – Školení BOZP
4. prosince 2017 – Revize a servis vzduchotechniky, revize čidel kotelny

DRAMATURGICKÉ PORADY
Dramaturgické porady Hvězdárny a planetária Brno 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 2017 jsme v obrysech měli
sestaven dramaturgický plán na celý rok 2018.
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ORGANIZACE PRÁCE
V roce 2017 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:
provozní řád Hvězdárny a planetária Brno (platnost od 1. ledna 2017)
směrnice o vedení účetnictví a hospodaření s majetkem pro rok 2017 (platnost od 1. ledna 2017)
dodatek k vnitřnímu předpisu – Pokyny pro autoprovoz (platnost od 1. června 2017)
vnitřní přepis o stanovení příspěvku na stravování zaměstnanců (platnost od 1. října 2017)
příkaz ředitele 1/2017 k inventarizaci k 31. prosinci 2017
průběžné aktualizace cenového výměru

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 SB.
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na
právní zastoupení: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
V širších souvislostech jsme v roce 2017 zvažovali projekty, které zasáhnou do podoby naší instituce
v dalších letech:
Zastřešení části terasy
Rozšíření budovy o 125 metrů čtverečních, na úkor méně využívané plochy ve 2. nadzemním podlaží, které bude
v souladu s architektonickým řešením celé budovy. Vznikne prostor tak potřebný pro dočasné instalace, mimořádné akce apod., navíc se zvýší variabilita prostoru a multifunkčnost Hvězdárny a planetária Brno.

Planetární parkoviště
Rádi bychom ve spolupráci se Sportovně-rekreačním areálem Kraví hora rozšířili stávající parkoviště u házenkářského
hřiště Draken – se stylizovanými grafickými symboly planet. Vyřešili by se tak problémy s parkováním našich návštěvníků.

Planetární stezka
Instalace v parku Kraví hory demonstrující rozlehlost Sluneční soustavy v měřítku 1:10 miliardám. Na každé zastávce
návštěvník najde informační tabuli, na níž budou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě.
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Brněnská kamenná zahrada
Variace tzv. geoparku sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin z nejbližšího regionu zařazených do časových, geologických, přírodovědných i astronomických souvislostí 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.

Bohužel zatím se nám nepodařilo zajistit financování ani jednoho z projektů, takže jsme kromě prvotních
úvah v jejich realizaci nijak nepokročili.

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY
Některé speciální aktivity pro nás zajišťovaly externí firmy:
ACE Design, s.r.o. – účetní SW
Alsig spol. s r.o. – dohled nad elektronickým požárním systémem a docházkovým systémem
AUDIT – DANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství
B KONTAKT Security s.r.o. – ostraha budovy
dipl. tech. Jaroslav Plšek – odborný dohled nad bezpečností a ochranou při práci
ENVIspot a. s. – nouzové osvětlení
Global Payments Europe s.r.o. – zabezpečení elektronických plateb po internetu
Kone a.s. – kontrola funkčnosti výtahu
Kvasar, spol. s r.o. – personální a mzdový SW
Patrol group s.r.o. – přenos signálů k Hasičské záchranné službě
Perfect System s.r.o. – rezervační a vstupenkový systém
Mediclinic a.s. – zdravotní péče
RSA Cosmos Inc. – údržba digitálního planetária
Luxit4you, s.r.o. – zahradní práce
Vladimír Ivanov – revize spotřebičů, nářadí a pracovních strojů
RACCOON s. r. o. – revize automatizovaných vchodových dveří
Josef Janda – revize a údržba hasicích přístrojů
RTP, s. r. o. – revize a prohlídky VZT
KINOEXPORT s. r. o. – revize sedadel v digitáriu
Tuchler jevištní a textilní technika spol. s r.o. – revize a servis rolet ve foyer
Nowatron Elektronik, spol. s r. o. – servis projektorů v sále digitária
lookeeno s.r.o. – dodávka a provoz interaktivního SW
Zdeněk Hnilička – malířské a podlahářské práce
BRUCO spol. s r.o. – úklidové služby
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TECHNICKÉ AKTIVITY
Pomineme-li základní údržbu, byly v roce 2017 realizovány následující technické aktivity (zajišťoval Tomáš Hladík a Jiří Severin):
instalace nového serveru pro automatickou obsluhu digitálních panelů
revize a oprava rolet ve foyer
příprava podkladů pro výběrové řízení na upgrade sálu digitária
příprava Fulldome Festivalu Brno 2017 (pořady, malování budovy, ...)
revize sedadel v sále digitária
celková kontrola a údržba projekčního systému digitária (servery, projektory, kabeláž, osvětlení atd.); rekonstrukce posuvné střechy veřejné pozorovatelny
rekonstrukce posuvné střechy veřejné pozorovatelny
technické zajištění speciálních eventových akcí (pozorování Perseid, Svátek světla, ...)
průběžná inovace počítačové sítě
instalace a rozvoj rozšířené reality ke grafické stěně ve foyer

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 stavební práce, dodávky a služby. Z důvodů rovného
přístupu a transparentnosti zveřejňujeme:
poptávky na dodávky a uzavřené smlouvy nad 500 tisíc Kč bez DPH na veřejném internetovém portále
http://www.vhodne-uverejneni.cz a na stránkách http://www.hvezdarna.cz;
od 1. července 2016 uzavřené smlouvy a objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR na
https://smlouvy.gov.cz.

V roce 2017 jsme realizovali následující poptávky a zakázky nad 500 tisíc Kč bez DPH:
Oprava havarijního stavu zídky a chodníku, realizovaná firmou MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACE
Hvězdárna a planetárium Brno další vzdělávání svých zaměstnanců aktivně podporuje. Tento vstřícný
krok považujeme za standardní zaměstnaneckou výhodu. V roce 2017 se naši zaměstnanci zúčastnili
těchto seminářů a školení:
27. února 2017, Fakturace a DPH do zahraničí, Hana Šimšová
7. března 2017, Účetnictví a daně u příspěvkových organizací, Hana Šimšová
12. dubna 2017, Školení řidičů (po internetu), Ondrej Kamenský
11. května 2017, Účetnictví u příspěvkových organizací v kultuře, Hana Šimšová
30. května 2017, Daňové odpisy u příspěvkových organizací, Hana Šimšová
22. června 2017, Registr smluv, Hana Šimšová
23. června 2017, Zákoník práce, Hana Šimšová

Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 | 93

5. listopadu 2017, Ochrana osobních dat GDPR, Hana Šimšová
14. listopadu 2017, Rozmístění AED v Brně, Aneta Schinzelová, Tereza Jeřábková, Milan Skoupý
21. listopadu 2017, Rozmístění AED v Brně, Žaneta Žilková, Zbyněk Češka, Mirek Dočekal, Monika Čúzyová
14. prosince 2017, Účetní závěrka 2017, Hana Šimšová
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 dosáhly 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč v roce 2016,
111,5 %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) činily 15 793 tisíc Kč (16 194 tisíc Kč
v roce 2016, 97,5 %).
Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2017 podpořena příspěvkem na provoz od zřizovatele –
statutárního města Brna – ve výši 16 560 tisíc Kč (12 678 tisíc Kč v roce 2016, 130,6 %). Oproti roku 2016
byl tento příspěvek navýšen o 3 882 tisíc Kč, z toho:
2 000 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na Provoz digitálního planetária (nová dramaturgie, kombinující licencované
externí pořady s vlastní tvorbou, propagace);
850 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na Mezinárodní festival filmů pro digitária (pravidelná akce, od roku 2017);
250 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na Projekt IPRM Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka (udržitelnost projektu EU);
782 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a související odvody.

Odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. byl v roce 2017 stejně jako v roce 2016 ve výši
1 000 tisíc Kč. Do výnosů se promítly transferové podíly související s pořízením majetku spolufinancovaného ze zdrojů EU a státního rozpočtu v celkové výši 11 936 tisíc Kč, z toho:
1 256 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).
5 681 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).
1 240 tisíc Kč – ukončení a zaúčtování v září 2015 investičního projektu Přírodovědné kognitorium – Vědecká stezka
v celkové výši 8 077 tisíc Kč (dále jen projekt Přírodovědné kognitorium). Tento projekt s registračním číslem
CZ.1.11/3.1.00/41.01695 byl spolufinancován prostřednictvím ROP NUTS II Jihovýchod v celkové výši 6 308 tisíc Kč
(85 %) a investiční dotací od zřizovatele ve výši 1 476 tisíc Kč.
3 759 tisíc Kč – předání doplnění digitária v březnu 2016, tj. investiční akce označené Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra, která byla z velké části (98,11 %) spolufinancována z Operačního programu pro Výzkum a vývoj pro inovace pod registračním číslem CZ.1.05/3.2.00/20.0384 (dále jen projekt Přírodovědné digitárium –
doplnění).

Ve výnosech se dále objevují výnosy z realizovaných projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu v celkové výši 471 tisíc Kč:
Od října 2016 do července 2018 je Hvězdárna a planetárium Brno příjemcem transferu na projekt realizovaný v rámci
programu Erasmus+ ASTRONET – networking evropských planetárií a science center (dále jen projekt Erasmus+) Domem zahraniční spolupráce, se sídlem Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČ: 61386839. Celková výše transferu je
35 036 EUR (946 tisíc Kč), v roce 2017 bylo čerpáno 471 tisíc Kč a to na cestovné ve výši 348 tisíc Kč a na administraci
projektu 123 tisíc Kč.
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Dále jsme v roce 2017 čerpali fondy organizace ve výši 1 518 tisíc Kč, tj. rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 218 tisíc Kč na další rozvoj organizace a fond investic ve výši
300 tisíc Kč na opravy a udržování svěřeného majetku.
Celkové náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2017 výše 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč
v roce 2016, 111,5 %).
Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 skončilo s vyrovnaným hospodářským výsledkem
ve výši 0 Kč stejně jako v roce 2016, z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 720 tisíc Kč (-753 tisíc Kč
v roce 2016) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 720 tisíc Kč (+753 tisíc Kč
v roce 2016).
Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2017 výše
35,28 % (40,33 % v roce 2016).

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017
skutečnost
roku 2017
(v tis. Kč)

procent
z celku

upravený
rozpočet roku
2017
(v tis. Kč)

osobní náklady

10 771

24,1

10 816

ostatní náklady

33 989

75,9

32 161

náklady celkem

44 760

100,0

42 977

104,1

vlastní výnosy

15 793

35,3

14 006

dotace

28 967

64,7

28 971

výnosy celkem

44 760

100,0

42 977

hospodářský výsledek

0

0

procent plnění
upraveného
rozpočtu

skutečnost
roku 2016
(v tis. Kč)

procent
z celku

poměr
2017/2016

99,6

9 198

22,9

117,1

105,7

30 956

77,1

109,8

40 154

100,0

111,5

112,8

16 194

40,3

97,5

100,0

23 960

59,7

120,9

104,1

40 154

100,0

111,5

0
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ROZBOR VÝNOSŮ
Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 dosáhly 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč v roce
2016, 111,5 %).

STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2017
skutečnost
roku 2017
(v tis. Kč)

procent
z celkových
výnosů

procent
z celku
roku 2017

upravený
rozpočet
roku 2017
(v tis. Kč)

procent
plnění
upraveného
rozpočtu

skutečnost
roku 2016
(v tis. Kč)

procent
z celku
roku 2016

poměr
2017/2016

tržby z prodeje služeb

10 343

65,5

23,1

10 336

100,1

10 842

27,0

95,4

604

tržby za prodané zboží

1 716

10,9

3,8

1 700

100,9

1 646

4,1

104,3

603

výnosy z pronájmů

47

0,3

0,1

40

117,5

48

0,1

97,9

649

jiné ostatní výnosy

2 128

13,5

4,8

1 929

110,3

2 337

5,8

91,1

648

čerpání fondů

1 518

9,6

3,4

0

0,0

1 320

3,3

115,0

66

finanční výnosy –
přecenění majetku
reálnou cenou

41

0,2

0,1

1

4 100,0

1

0,0

4 100,0

vlastní výnosy celkem

15 793

100,0

35,3

14 006

112,8

16 194

40,3

97,5

č. ú.

název účetní položky

602

672

provozní dotace

16 560

57,2

37,0

16 560

100,0

12 678

31,6

130,6

672

transfer. podíl projektů
spolufinancovaných EU

11 936

41,2

26,7

11 940

100,0

11 187

27,9

106,7

672

transfer EU – projekt
Erasmus

471

1,6

1,0

471

100,0

95

0,2

495,8

dotace

28 967

100,0

64,7

28 971

100,0

23 960

59,7

120,9

výnosy celkem

44 760

100,0

42 977

104,1

40 154

100,0

111,5

DOTACE
Významnou část celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno (37,0 %) představuje provozní dotace od
zřizovatele v celkové výši 16 560 tisíc Kč. Oproti roku 2016 byla navýšena o 3 882 tisíc Kč, z toho:
2 000 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na Provoz digitálního planetária (nová dramaturgie, kombinující licencované
externí pořady s vlastní tvorbou, propagace);
850 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na Mezinárodní festival filmů pro digitária (pravidelná akce, od roku 2017);
250 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na Projekt IPRM Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka (udržitelnost projektu EU);
782 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a související odvody.

Je zřejmé, že provozní dotace zřizovatele hraje podstatnou roli v ekonomice Hvězdárny a planetária
Brno. Umožňuje udržovat výši vstupného na přijatelné úrovni pro všechny vrstvy obyvatel a pomáhá
s technickým rozvojem. Statutární město Brno tím dokazuje, jaký význam přikládá neformálnímu způsobu přírodovědného vzdělávání.
Odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. byl v roce 2017 ve výši 1 000 tisíc Kč.
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Vývoj výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2017 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). V této částce je započítáno navýšení příspěvku zřizovatele na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb., v roce 2013 – 1 100 tisíc Kč,
v roce 2014 – 1 000 tisíc Kč, v roce 2015 – 500 tisíc Kč, v roce 2016 – 1 000 tisíc Kč. Naopak nejsou započítány transferové podíly na pořízení investic z fondů EU a použití
fondů organizace. Hodnoty na svislé ose jsou v Kč.

Část neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2017 byla určena na:
provoz digitálního planetária (nová dramaturgie kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou a propagace)
ve výši 2 000 tisíc Kč;
Mezinárodní festival filmů pro digitária (pravidelná akce, od roku 2017) ve výši 850 tisíc Kč;
udržitelnost projektu spolufinancovaného z fondů EU – Projekt IPRM Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka ve výši 250 tisíc Kč;
udržitelnost projektu spolufinancovaného z fondů EU – Nové pořady do digitária ve výši 2 000 tisíc Kč;
udržitelnost projektu spolufinancovaného z fondů EU – Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum – zajištění
technického provozu a mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz ve výši 950 tisíc Kč;
odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. ve výši 1 000 tisíc Kč.

Další dotovanou výnosovou položkou byly v roce 2017 transferové podíly z předaných investičních akcí
spolufinancovaných EU (11 936 tisíc Kč) a výnosy z transferů na realizované projekty financované z EU
(471 tisíc Kč), které celkem tvoří 27,7 % z celkových výnosů organizace, z toho:
transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné exploratorium ve výši 1 256 tisíc Kč;
transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné digitárium ve výši 5 681 tisíc Kč;
transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné kognitorium ve výši 1 240 tisíc Kč;
transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné digitárium – doplnění ve výši 3 759 tisíc Kč;
výnosy z transferu na projekt Erasmus+ ve výši 471 tisíc Kč.
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transfer EU - projekt ERASMUS;
1,0 %
tržby z prodeje služeb; 23,1 %
transfer.podíl projektů
spolufinancovaných EU; 26,7 %

tržby za prodané zboží; 3,8 %

výnosy z pronájmů; 0,1 %

jiné ostatní výnosy; 4,8 %

čerpání fondů organizace; 3,4 %

finanční náklady; 0,1 %

provozní dotace; 37,0 %

Struktura výnosů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017. Patrná je významná role provozní dotace od zřizovatele – statutárního města Brna, transferový podíl projektu
spolufinancovaných z fondů EU a rozpočtu České republiky, stejně jako z tržeb z prodeje služeb, zboží i ostatních výnosů.

VLASTNÍ VÝNOSY
Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno (tj. výnosy po odečtení dotací a transferových podílů) dosáhly
v roce 2017 výše 15 793 tisíc Kč (16 194 tisíc Kč v roce 2016, 97,5 %) a tvořily 35,3 % z celkových výnosů
(40,3 % roce 2016).
Tržby za vstupné – účet 602 – v roce 2017 jsme utržili celkem 10 343 tisíc Kč (10 842 tisíc Kč v roce 2016,
95,4 %). Vstupné v roce 2017 zůstalo ve stejné výši jako v roce 2016.
Průměrná cena 1 vstupenky v roce 2017 dosáhla výše 91,46 Kč (89,60 Kč v roce 2016, 102,1 %). Jelikož
na různé typy pořadů jsou ceny vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná cena 1 vstupenky také od skladby
návštěvníků v daném období. V roce 2017 byla výše vstupného:
digitárium – základní vstupné 125 Kč
digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč
školní pořad – jednotné vstupné 80 Kč
přednášky – jednotné vstupné 80 Kč
pozorování oblohy – jednotné vstupné 80 Kč
exploratorium – volně přístupné k nekomentované prohlídce, komentovaná prohlídka pro školy jednotné vstupné 60 Kč
ZTP/P – zdarma
Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária měli návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé průkazu ZTP.
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Důvodem snížení výnosů ze vstupného v roce 2017 oproti roku 2016 je mírné snížení celkové návštěvnosti Hvězdárny a planetária Brno.
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 2017 dosáhly Tržby za prodané zboží výše 1 716 tisíc Kč (1 646 tisíc Kč v roce 2016,
104,3 %). Hrubý zisk z prodeje zboží, tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou prodaného zboží, dosáhl
v roce 2017 439 tisíc Kč (34,4 % nákupní ceny) a byl použit na zajištění provozu organizace (434 tisíc Kč
v roce 2016, 35,8 % 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 – činily k 31.
prosinci 2017 výše 1 565 tisíc Kč (1 877 tisíc Kč k 31. prosinci 2016, 83,4 %). Důvodem zvýšení výnosů
z prodeje zboží v roce 2017 oproti roku 2016 je intenzivnější prodej zboží a skladba nabízeného zboží.
Výnosy z pronájmů – účet 603 – výnosy z umístění a provozování nápojových a potravinových automatů
dosáhly v roce 2017 výše 47 tisíc Kč (48 tisíc Kč v roce 2016, 97,9 %).
Ostatní výnosy – účet 649 – ostatní výnosy z hlavní činnosti, např. tržby z prodeje pořadů a příjmy
z vedlejší hospodářské činnosti (krátkodobé užívání majetku jinými subjekty, reklama a propagace).
V roce 2017 dosáhly ostatní výnosy Hvězdárny a planetária Brno 2 128 tisíc Kč (2 337 tisíc Kč v roce
2016, 91,1 %), z toho:
z hlavní činnosti výše 46 tisíc Kč (366 tisíc Kč v roce 2016);
z vedlejší činnosti 2 082 tisíc Kč (1 971 tisíc Kč v roce 2016), z toho:
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Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2017. Tržby ze vstupného (tmavá, spodní část sloupce) jsou dominantní, tržby z prodeje zboží (světlejší část
sloupce) a ostatní vlastní výnosy, především krátkodobé pronájmy a propagace (světlá, vrchní část). Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli
rekonstrukci, v roce 2013 kvůli uzavření hlavního programového sálu velkého planetária/digitária. Hodnoty na svislé ose jsou v Kč.
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výnosy z krátkodobého užívání majetku 991 tisíc Kč (765 tisíc Kč v roce 2016, 129,5 %);
výnosy z reklamy a propagace 1 091 tisíc Kč (1 206 tisíc Kč v roce 2016, 90,5 %).

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2017 došlo ke zvýšení zájmu nejrůznějších firem o krátkodobé užívání majetku a naopak o snížení zájmu o reklamu a propagaci, zvláště o dlouhodobou spolupráci v této
oblasti.
Dále jsme v roce 2017 čerpali fondy organizace ve výši 1 518 tisíc Kč (1 320 tisíc Kč v roce 2016,
115,0 %), tj. rezervní fond tvořený zlepšeným výsledkem hospodaření z minulých let na další činnost
organizace ve výši 1 218 tisíc Kč a fond investic na opravu a udržování svěřeného majetku ve výši
300 tisíc Kč.

Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2017 | 101

ROZBOR NÁKLADŮ
Náklady na činnost Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2017 částky 44 760 tisíc Kč (40 154 tisíc Kč v roce 2016, 111,5 %). Oproti předcházejícímu roku došlo ke zvýšení položky osobní náklady
(117,1 %) i ke zvýšení položky ostatní náklady (109,8 %).
Poměr osobní náklady/ostatní náklady se zvýšil – v roce 2017 činil 0,32 (0,30 v roce 2016).

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2017
skutečnost
roku 2017
(v tis. Kč)

procent
z celkových
nákladů

procent
z celku
roku
2017

upravený
rozpočet
2017
(v tis. Kč)

procent
plnění
upraveného
rozpočtu

skutečnost
roku 2016
(v tis. Kč)

procent
z celku
roku
2016

poměr
2017/2016

mzdové náklady

7 915

73,5

17,7

7 953

99,5

6 777

16,9

116,8

524

zákonné
sociální pojištění

2 575

23,9

5,8

2 563

100,5

2 190

5,4

117,6

527-8

zákonné
sociální náklady

281

2,6

0,6

300

93,7

231

0,6

121,6

52

celkem
osobní náklady

10 771

100,0

24,1

10 816

99,6

9 198

22,9

117,1

501

spotřeba materiálu

946

2,8

2,1

990

95,6

1 115

2,8

84,8

502

spotřeba energie

964

2,8

2,2

1 000

96,4

892

2,2

108,1

504

prodané zboží

1 277

3,8

2,9

1 218

104,8

1 212

3,0

105,4

511

opravy a udržování

1 140

3,4

2,6

1 130

100,9

1 856

4,6

61,4

512

cestovné

778

2,3

1,7

750

103,7

451

1,1

172,5

513

reprezentace

859

2,5

1,9

800

107,4

841

2,1

102,1

518

ostatní služby

12 038

35,4

26,9

10 213

117,9

9 246

23,0

130,2

54

ostatní náklady

241

0,7

0,5

310

77,7

245

0,6

98,4

551

odpisy

15 496

45,6

34,6

15 500

100,0

14 640

36,5

105,8

558

náklady na DDM

201

0,6

0,4

250

80,4

431

1,1

46,6

56

finanční náklady

č. ú.

název účtové
položky

521

49

0,1

0,1

0

0,0

27

0,1

181,5

celkem
ostatní náklady

33 989

100,0

75,9

32 161

105,7

30 956

77,1

109,8

náklady celkem

44 760

100,0

42 977

104,1

40 154

100,0

111,5
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náklady na pořízení DDM;
0,4 %
mzdové náklady; 17,7 %

zákonné sociální pojištění;
5,8 %
odpisy; 34,6 %
sociální náklady; 0,6 %

spotřeba materiálu; 2,1 %

spotřeba energie; 2,2 %

prodané zboží; 2,9 %

opravy a udržování; 2,5 %
ostatní náklady; 0,5 %

cestovné; 1,7 %

reprezentace; 1,9 %

ostatní služby; 26,9 %

Struktura nákladů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017. Je patrné, že největšími výdaji jsou mzdy a náklady na přípravu nových pořadů.

STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ (Č. Ú. 52)
č. pú.

název podúčtu

521 1

mzdy

521 2

ostatní osobní náklady – dohody

521 4

ostatní osobní náklady – náhrady za
dočasnou pracovní neschopnost

524 1

zákonné sociální pojištění – zdravotní

524 2

zákonné sociální pojištění – sociální

527

zákonné sociální náklady

52

celkem

náklady
v roce 2017
(v tis. Kč)

procent
z ú.52

procent
z celkových
nákladů
(44 760 tis. Kč)

náklady
v roce 2016
(v tis. Kč)

poměr
2017/2016

7 452

69,3

16,7

6 405

116,3

454

4,2

1,0

368

123,4

9

0,0

0,0

4

225,0

684

6,4

1,5

580

117,9

1 891

17,5

4,3

1610

117,5

281

2,6

0,6

231

121,6

10 771

100,0

24,1

9 198

117,1

Osobní náklady v roce 2017 představovaly 24,1 % veškerých nákladů (22,9 % v roce 2016), konkrétně na
ně bylo vynaloženo 10 771 tisíc Kč (9 198 tisíc Kč v roce 2016, 117,1 %).
Mzdy – podúčet 521 1 – výše skutečně vyplacených mezd v roce 2017 činila 7 452 tisíc Kč (6 405 tisíc Kč
v roce 2016, 116,3 %). Z celkových vyplacených mezd, připadlo:
5 515 tisíc Kč (tj. 74,0 %) na nárokové součásti (tarifní mzdy, příplatky za vedení, příplatky za soboty, neděle a státní
svátky, náhrady mezd);
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1 264 tisíc Kč na osobní příplatky (17,0 %);
673 tisíc Kč na odměny (9,0 %).

Vzhledem k předchozímu roku se podíl proměnlivých složek mzdy zvýšil z 22,5 % na 26,0 % a to v oblasti
osobních odměn. Od 1. července a od 1. listopadu 2017 byly dle nařízení vlády navýšeny platové tarify
zaměstnanců. Dále jsme byli nuceni reagovat na změnu situace na trhu práce zvýšením mezd klíčovým
zaměstnancům organizace.
Průměrná hrubá roční mzda pracovníka Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 činila 356 556 Kč
(310 922 v roce 2016, 114,7 %).
Průměrná hrubá měsíční mzda – roční mzda rozpočítaná na 12 platů – činila 29 713 Kč (25 910 Kč v roce
2016, 114,7 %). V průměru jsme v roce 2017 zaměstnávali 20,9 pracovníka (20,6 pracovníka v roce
2016), pracovní fond se zvýšil z 20,10 úvazků k 31. prosinci 2016 na 20,85 přepočteného úvazků k 31.
prosinci 2017.
Na Ostatní osobní náklady – dohody – podúčet 521 2 – náklady na odměny tzv. demonstrátorům, kteří
zajišťují veřejná pozorování, šatnářů a dalších externistů bylo v roce 2017 vynaloženo 454 tisíc Kč
(368 tisíc Kč v roce 2016, 123,4 %).
Podúčet 521 4 – Ostatní osobní náklady – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost v roce 2017 dosáhl
výše 9 tisíc Kč (4 tisíce Kč v roce 2016).
Zákonné sociální náklady – účet 527 ve výši 281 tisíc Kč v sobě skrývá povinný příspěvek do Fondu kulturních a sociálních potřeb, který se v roce 2017 zvýšil ze 1,5 % na 2 % a činil 149 tisíc Kč, pojištění odpovědnosti organizace 21 tisíc Kč, náklady na závodní preventivní zdravotní péči 7 tisíc Kč, vzdělávání zaměstnanců 77 tisíc Kč a příspěvek na stravování zaměstnanců 27 tisíc Kč.
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Struktura osobních nákladů (tmavá část sloupce) a ostatních nákladů (světlá část sloupce) Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2017 (svislý sloupec je v Kč).
Zatímco nároky na nové pořady, údržbu i provoz budovy rostou, náklady na mzdy (a tedy i míra efektivity) mají setrvalou výši.
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OSTATNÍ NÁKLADY
Ostatní náklady Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 činily 33 989 tisíc Kč (30 956 tisíc Kč v roce
2016, 109,8 %) a tvořily 75,9 % veškerých nákladů (77,1 %v roce 2016).

STRUKTURA SPOTŘEBY MATERIÁLU (Č. Ú. 501)
náklady v roce
2017
(v tis. Kč)

procent z ú. 501

procent
z ostatních
nákladů
(33 989 tis. Kč)

náklady v roce
2016
(v tis. Kč)

poměr
2017/2016

materiál na opravy a údržbu

315

33,3

0,9

354

89,0

drobné přístroje a inventář

34

3,6

0,1

82

41,5

materiál na propagaci

195

20,6

0,6

156

125,0

materiál na pořady a výstavy

263

27,8

0,8

367

71,7

48

5,1

0,1

34

141,2

3

0,3

0,0

6

50,0

52

5,5

0,2

45

115,6

36

3,8

0,1

71

50,7

946

100,0

2,8

1 115

84,8

č.
pú.

název podúčtu

0
1
2
3
4

kancelářské potřeby

5

knihy, časopisy

6

úklid

7

ostatní režijní materiál

501

celkem spotřeba materiálu

Spotřeba materiálu – účet 501 – v roce 2017 bylo vynaloženo celkem 946 tisíc Kč (1 115 tisíc Kč v roce
2016, 84,8 %), což představovalo 2,1 % nákladů organizace a 2,8 % ostatních nákladů. Tato položka
zahrnuje širokou škálu nejrůznějšího materiálu nezbytného na údržbu majetku, materiál na pořady a
výstavy, na propagaci apod. Největšími položkami v roce 2017 byl materiál:
na údržbu majetku (315 tisíc Kč);
na pořady a výstavy (263 tisíc Kč);
na propagaci (195 tisíc Kč).

SPOTŘEBA ENERGIE (Č. Ú. 502)
náklady v roce
2017 (v tis. Kč)

procent
z ú. 502

procent
z ostatních nákladů
(33 989 tis. Kč)

náklady v roce
2016 (v tis. Kč)

poměr
2017/2016

plyn

230

23,9

0,7

204

112,7

elektrická energie

697

72,3

2,0

656

106,3

37

3,8

0,1

32

115,6

964

100,0

2,8

892

108,1

č.
pú.

název podúčtu

1
2
3

voda

502

celkem spotřeba energie
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Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 1 pracovníka v letech 2003 až 2017. 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 poblíž 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 reklamní city-light vitríny umístěné v podchodu pod hlavním vlakovým nádražím
v Brně. Náklady na spotřebovanou energii v roce 2017 představovaly 2,2 % celkových nákladů a 2,8 %
ostatních nákladů. Za spotřebovanou energii zaplatila Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2017 celkem
964 tisíc Kč (892 tisíc Kč v roce 2016, 108,1 %). Odběr plynu a elektrické energie je uskutečňován přes
centralizovaný nákup energií realizovaný naším zřizovatelem a ke zvýšení došlo z důvodu nárůstu cen
energií.
Prodané zboží – účet 504 – pořizovací 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 2017 výše 1 277 tisíc Kč (1 212 tisíc Kč v roce 2016,
105,4 %). Ke zvýšení oproti roku 2016 došlo v návaznosti na zvýšení prodeje zboží.
Opravy a udržování – účet 511 – náklady na opravy a údržbu budovy, přístrojů a ostatního svěřeného
majetku v roce 2017 představovaly 2,6 % celkových nákladů a 3,4 % ostatních nákladů. Na opravy a
udržování bylo v roce 2017 vynaloženo 1 140 tisíc Kč (1 856 tisíc Kč v roce 2016, 61,4 %). Položka se
skládá z nákladů:
na opravu a udržování budov ve výši 643 tisíc Kč (revize a údržba výtahu, VZT, klimatizace, EPS, revize plynu, kotelny a
komínů, revize a oprava posuvné střechy, rolet, malířské práce);
na opravu a udržování přístrojů ve výši 497 tisíc Kč (údržba a oprava kopírky, oprava fotopřístrojů, údržba projekčního
systému digitária, revize sedadel v sále digitária).
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ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU (Č. Ú. 511)
511 11 – oprava a udržování budovy – celkem

643 185 Kč

oprava textilií a podlahového roštu v sále digitária

36 766 Kč

revize plynové kotelny a komínů

24 811 Kč
5 390 Kč

revize a oprava hasicích přístrojů a hydrantů
revize a udržování výtahu

28 207 Kč

revize a oprava nouzového osvětlení a elektroinstalace

63 471 Kč

servis VZT jednotek a klimatizace

97 635 Kč

údržba systému EPS

28 973 Kč

revize a oprava automatických vstupních dveří

17 221 Kč

oprava rolet

93 775 Kč

oprava pojízdné střechy

117 880 Kč

oprava kanalizace

27 310 Kč

malířské a jiné drobné práce

101 746 Kč

511 12 – oprava a udržování – ostatní – celkem

497 059 Kč

údržba a oprava kopírky

11 338 Kč

revize elektro spotřebičů, přístrojů a nářadí

30 297 Kč

údržba a technický dohled nad digitáriem

398 430 Kč

revize a oprava sedadel v digitáriu

24 681 Kč

oprava fotopřístrojů, serveru a jiných přístrojů

21 453 Kč

elektropráce kognitorium

10 860 Kč

Celkem

1 140 244 Kč

Cestovné – účet 512 – dosáhl v roce 2017 výše 778 tisíc Kč (451tisíc Kč v roce 2016, 172,5 %) a představoval 1,7 % celkových nákladů a 2,3 % ostatních nákladů. V roce 2017 se naši zaměstnanci zúčastnili
několika důležitých pracovních cest v souvislosti s přípravou instalace nového projekčního systému
v digitáriu (Paříž, Varšava, Toulouse) a Fulldome Festivalu Brno (Denver) a Erasmus+ (348 tisíc Kč).
Reprezentace – účet 513 – náklady v této oblasti dosáhly výše 859 tisíc Kč (841 tisíc Kč v roce 2016,
102,1 %), což je 1,9 % celkových nákladů a 2,5 % ostatních nákladů. Ostatní služby – účet 518 – platby za
služby zajišťované jinými organizacemi. V roce 2017 dosáhly náklady na ostatní služby výše 12 038 tisíc
Kč (9 246 tisíc Kč v roce 2016, 130,2 %) a představovaly 26,9 % celkových nákladů, resp. 35,4 % ostatních nákladů.

NÁKLADY OSTATNÍCH SLUŽEB (Č. Ú. 518)
náklady v roce
2017
(v tis. Kč)

procent
z účtu 518

procent
z ostatních
nákladů
(33 989 tis. Kč)

119

1,0

1 143

9,5

3 541
5 828

nájemné
poštovné

č. pú.

název podúčtu

1

telefon, internet

2

poplatky

3

propagace

4

náklady na pořady a výstavy

5
6
7

software

8

ostatní

9

projekt Erasmus+

518

celkem ostatní služby

náklady v roce
2016
(v tis. Kč)

poměr
2017/2016

0,4

153

77,8

3,4

1 158

98,7

29,4

10,4

3 884

91,2

48,4

17,1

2 946

197,8

280

2,3

0,8

163

171,8

192

1,6

0,6

182

105,5

81

0,7

0,2

88

92,0

731

6,1

2,2

640

114,2

123

1,0

0,4

32

384,4

12 038

100,0

35,4

9 246

130,2
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Největší objemový nárůst u nákladů ostatních služeb v porovnání s rokem 2016 vykazuje podúčet náklady na pořady a výstavy. V roce 2016 z důvodu realizace investičního projektu „Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra“ spolufinancovaný EU z Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace ke konci roku 2015, jehož součástí byla také dodávka 6 audiovizuálních pořadů, které
jsme v roce 2016 postupně uváděli, nebylo tedy nutné vytvářet, eventuálně nakupovat další představení.
V roce 2017 jsme již museli realizovat vlastní tvorbu i nákup pořadů. Tyto náklady ve výši cca 3 500 tisíc
Kč byly hrazeny z účelově vázaných neinvestičních příspěvků od zřizovatele.
Ostatní náklady – účty skupiny 54 – náklady na pojištění (20 tisíc Kč) a na neuplatněné DPH (221 tisíc Kč).
V roce 2017 dosáhla tato položka celkové výše 241 tisíc Kč (245 tisíc Kč v roce 2016, 98,1 %), což je
0,5 % celkových nákladů a 0,7 % ostatních nákladů.
Odpisy – účet 551 – dosáhly v roce 2017 výše 15 496 tisíc Kč (14 640 tisíc Kč v roce 2016, 105,8 %) a
představovaly 34,6 % celkových nákladů a 45,6 % ostatních nákladů. K navýšení této položky proti roku
2016 došlo především z důvodu předání a zaúčtování investiční akce Doplnění a rozšíření Přírodovědného
digitária – návštěvnického centra v březnu 2016.
Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku – účet 558 – náklady na pořízení strojů, přístrojů a
jiného inventáře v roce 2017 dosáhly výše 201 tisíc Kč (431 tisíc Kč v roce 2016, 46,6 %), což je 0,4 %
celkových nákladů a 0,6 % ostatních nákladů. V roce 2017 jsme pořídili:
kamerový pojezd, objektiv, virtuální brýle pro videotvorbu (61 tisíc Kč);
záložní zdroj, externí disky k PC (30 tisíc Kč);
elektronické vybavení (80 tisíc Kč);
doplnění venkovní expozice (9 tisíc Kč);
software (21 tisíc Kč).

Položka finanční náklady – účty skupiny 56 – obsahuje především kurzové ztráty vznikající například při
nákupu zahraničních pořadů do digitária či při realizaci reklamy zahraničním společnostem a činí v roce
49 tisíc Kč (27 tisíc Kč v roce 2016).

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE V ROCE 2017 –
NOVÉ POŘADY DO DIGITÁRIA
V každém kalendářním roce uvádí Hvězdárna a planetárium Brno nejméně 4 premiéry představení v sále
digitária. Abychom toto tempo udrželi, získali jsme od roku 2015 po dobu udržitelnosti EU projektu „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum“ od zřizovatele roční účelový neinvestiční příspěvek ve výši
2 000 tisíc Kč na „Nové pořady do digitária“, tj. na nákup a tvorbu nových pořadů do digitária.
Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tisíce Kč byl v roce 2017 plně vyčerpán a byl použit na financování nákladů na nákup licencí a tvorbu pořadů
Země pod palbou – Incoming
Nebe v plamenech
Robinsonka
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Soupis dokladů souvisejících s čerpáním účelového neinvestičního příspěvku v roce 2017:
číslo účetního
dokladu

datum
uskutečnění
účetního
případu

věcná náplň

FD17/00033

11. 1. 2017

Licence pořadu: Incoming – Země pod palbou

FD17/00210

8. 3. 2017

Licence – Polární záře k pořadu Nebe v plamenech + DPH – hrazen částečně bez
srážkové daně

FD17/00354

24. 4. 2017

Audiovizuální pořad Nebe v plamenech

FD17/00791

23. 10. 2017

Audiovizuální pořad Robinsonka, vč. poskytnuté zálohy FD17/00296

– hrazen

finanční
částka
účetního
případu

z toho finanční
částka hrazená
z účelového
neinvestičního
příspěvku

187 550 Kč

187 550 Kč

73 476 Kč

70 440 Kč

785 000 Kč

785 000 Kč

961 973 Kč

957 010 Kč

2 007 999 Kč

2 000 000 Kč

částečně
Celkem

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE V ROCE 2017 –
PŘÍRODOVĚDNÉ DIGITÁRIUM – NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM – ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO
PROVOZU
Jelikož na sklonku roku 2015 skončila záruka digitálního planetária provozovaného v rámci projektu EU
Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum, získali jsme od roku 2016 účelový neinvestiční příspěvek ve výši 950 tisíc Kč, na materiál, servis a údržbu digitária.
Skutečnost v roce 2016 i první polovina roku 2017 ukázala, že náklady na nákup náhradních dílů i na
kompletní servis a údržbu digitária francouzskou společností RSA Cosmos, která je majitelem „know
how“ celého audiovizuálního systému, budou nižší než se přepokládalo, a že zbývající částku bude nutno
využít k zajištění technického provozu digitária formou subdodávek, např. servis chlazení serveru digitária, revize sedadel apod., ale také na mzdové náklady včetně odvodů pro stávající odborné pracovníky
zajišťující technický provoz digitária.
Stejně tak jako v roce 2016 jsme pro rok 2017 požádali zřizovatele o schválení změny účelu tohoto neinvestičního příspěvku ve výši 950 tisíc Kč na rok 2017 z Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum –
zajištění technického provozu na Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum – zajištění technického
provozu a mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz, které bylo vyhověno.
Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 950 tisíc Kč byl v roce 2017 plně vyčerpán a byl použit na financování:
materiálu na technické zabezpečení provozu digitária ve výši 231 tisíc Kč,
služeb za technické zabezpečení provozu digitária ve výši 424 tisíc Kč,
mzdových nákladů, vč. odvodů na technické zabezpečení provozu digitária ve výši 295 tisíc Kč.

Soupis dokladů souvisejících s čerpáním účelového neinvestičního příspěvku v roce 2017:
číslo
účetního
dokladu

datum
uskutečnění
účetního
případu

věcná náplň

FD17/00452

1. 6. 2017

3 ks pevný disk – výměna vadných v digitáriu

FD17/00482

8. 6. 2017

harddisk – výměna vadného v digitáriu

FD17/00515

20. 6. 2017

– bez DPH

– bez DPH

4 sety UHD lamp do projektoru – digitárium – bez DPH

finanční částka
účetního případu

z toho finanční
částka hrazená
z účelového
neinvestičního
příspěvku

4 124 Kč

3 408 Kč

2 749 Kč

2 272 Kč

236 676 Kč

195 600 Kč
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ID17/00279

31. 12. 2017

neuplatněné DPH (70 %), týkající se výše uvedených FD

materiál na technické zabezpečení provozu digitária
FD17/00047

16. 1. 2017

FD17/00481

8. 6. 2017

FD17/00191

3. 3. 2017

FD17/00278

4. 4. 2017

FD17/00309

10. 4. 2017

FD17/00470

7. 6. 2017

FD17/00530

27. 6. 2017

FD17/00550

10. 7. 2017

FD17/00552

10. 7. 2017

FD17/00752

6. 10. 2017

ID17/00279

31. 12. 2017

opravy textilií v sále digitária
výroba a usazení podlahového roštu v podlaze sálu digitária – bez přenesené DPH
servis chlazení serveru v digitáriu – bez přenesené DPH
údržba projekčního systému digitária 1-3/2017, výměna filtru – bez DPH
pravidelná údržba systému digitária 4-6/2017 – bez DPH
revize sedadel v DIGI – bez DPH
oprava digitária – vícepráce (dle smlouvy) – bez přenesené DPH
pravidelná údržba systému digitária 7-9/2017 – bez DPH
technický dohled nad digitáriem – bez přenesené DPH
pravidelná údržba systému digitária 10-12/2017 – bez DPH
neuplatněné DPH (70 %), týkající se výše uvedených FD – hrazeno částečně

služby za technické zabezpečení provozu digitária
ID17/00278

31. 12. 2017

mzdové náklady 1-12/2017 – technické zabezpečení provozu digitária, včetně
odvodů

mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz digitária
celkem

29 588 Kč

29 588 Kč

273 137 Kč

230 868 Kč

18 966 Kč

18 966 Kč

17 800 Kč

17 800 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

12 535 Kč

10 360 Kč

12 535 Kč

10 360 Kč

25 894 Kč

21 400 Kč

73 592 Kč

73 592 Kč

12 536 Kč

10 360 Kč

184 335 Kč

184 335 Kč

12 536 Kč

10 360 Kč

52 709 Kč

46 835 Kč

443 439 Kč

424 368 Kč

294 764 Kč

294 764 Kč

294 764 Kč

294 764 Kč

1 011 340 Kč

950 000 Kč

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE V ROCE 2017 –
PROVOZ DIGITÁLNÍHO PLANETÁRIA
Ke konci roku 2015 jsme realizovali investiční akci Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra spolufinancovaný EU z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, reg. č.
CZ.1.05/3.2.00/20.0384, jehož součástí byla dodávka 6 audiovizuálních pořadů, které jsme v roce 2016
začali uvádět. Nebylo tudíž nezbytně nutné v tak rychlém sledu vytvářet, event. nakupovat další představení.
Abychom toto tempo udrželi i v roce 2017, získali jsme od zřizovatele roční účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tisíc Kč na Provoz digitálního planetária – nová dramaturgie, kombinující licencované
externí pořady s vlastní tvorbou, propagace. Nutnou součástí nákladů na uvedení nových pořadů je jejich
cílená reklama a propagace. K tomu jsme využívali city-light vitríny na zastávkách MHD v Brně, inzerci
v časopisu METRO XXL, magazínu KAM v Brně, upoutávky v rádiu Petrov či reklamní plakáty a letáčky ve
vozech MHD Brno.
Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tisíce Kč byl v roce 2017 plně vyčerpán a byl použit na financování:
licencí a nákladů na tvorbu nových pořadů ve výši 1 504 tisíc Kč;
reklamy a propagace nových pořadů ve výši 496 tisíc Kč,

které souvisejí s následujícími představeními:
Soumrak dinosaurů (premiéra 22. prosince 2016)
Země pod palbou
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Nebe v plamenech
Rychleji než světlo
Morava 360 – Můj neuvěřitelný kraj (premiéra na počátku roku 2018).

Soupis dokladů souvisejících s čerpáním účelového neinvestičního příspěvku v roce 2017:
finanční částka
účetního
případu

z toho finanční
částka hrazená z
účelového
neinvestičního
příspěvku

komentář k pořadu Země pod palbou

11 800 Kč

11 800 Kč

18. 1. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Nové Mlýny, Mušov

12 300 Kč

12 300 Kč

FD17/00058

19. 1. 2017

hudba k pořadu Země pod palbou

10 000 Kč

10 000 Kč

FD17/00164

16. 2. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – údolí Punkvy, Skalní Mlýn, …

9 325 Kč

9 325 Kč

FD17/00167

20. 2. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Pavlovské vrchy

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00179

24. 2. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – propast Macocha

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00249

28. 3. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Holštejn, jeskyně Hladomorna

7 420 Kč

7 420 Kč

FD17/00304

7. 4. 2017

licence – Soumrak dinosaurů 1-3/2017 + DPH, vč. srážkové daně (ID17/00122)

434 587 Kč

434 587 Kč

FD17/00330

12. 4. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Hustopeče, Velké Pavlovice

7 542 Kč

7 542 Kč

FD17/00411

16. 5. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Větrný mlýn Kuželov, řeka
Morava

12 960 Kč

12 960 Kč

FD17/00444

31. 5. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Kamenná kolonie Brno

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00466

5. 6. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Stránská skála Brno

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00483

8. 6. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – zámek Valtice

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00508

20. 6. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Blatnice pod Sv. Antonínem

8 190 Kč

8 190 Kč

FD17/00509

20. 6. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Špilberk

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00525

26. 6. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Petrov

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00551

10. 7. 2017

licence – Soumrak dinosaurů 4-6/2017 + DPH, vč. srážkové daně (ID17/00156)

187 152 Kč

187 152 Kč

FD17/00559

10. 7. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Baťův kanál Strážnice

8 040 Kč

8 040 Kč

FD17/00583

17. 7. 2017

licence pořadu: Rychleji než světlo + DPH

468 214 Kč

468 214 Kč

FD17/00602

31. 7. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Křtiny

6 220 Kč

6 220 Kč

FD17/00619

7. 8. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Mikulov Svatý kopeček

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00641

21. 8. 2017

namluvení komentáře pořadu Rychleji než světlo

17 970 Kč

17 970 Kč

FD17/00648

28. 8. 2017

ozvučení pořadu Rychleji než světlo

19 360 Kč

19 360 Kč

FD17/00649

28. 8. 2017

časosběr bouřky pro pořad Neuvěřitelný kraj + DPH, vč. srážkové daně (ID17/00182)

23 212 Kč

23 212 Kč

FD17/00650

28. 8. 2017

letecké natáčení lokalit pro pořad Neuvěřitelný kraj – Bílé Karpaty

14 520 Kč

14 520 Kč

FD17/00828

8. 11. 2017

licence – Soumrak dinosaurů 7-9/2017 + DPH, vč. srážkové daně (ID17/00232)

73 972 Kč

73 972 Kč

FD17/00876

30. 11. 2017

licence – Soumrak dinosaurů 10-11/2017 + DPH, vč. srážkové daně (ID17/00252)

16 066 Kč

16 066 Kč

1 503 730 Kč

1 503 730 Kč

číslo
účetního
dokladu

datum
uskutečnění
účetního
případu

věcná náplň

FD17/00044

16. 1. 2017

FD17/00051

licence a tvorba nových pořadů
FD17/00025

6. 1. 2017

reklama citylight na zastávkách MHD v Brně 1/2017 – Soumrak dinosaurů

36 300 Kč

36 300 Kč

FD17/00098

2. 2. 2017

reklama citylight na zastávkách MHD v Brně 2/2017 – Soumrak dinosaurů

72 600 Kč

72 600 Kč

FD17/00215

9. 3. 2017

pronájem reklamní plochy – dvojitý bigboard na ul. Provazníkové 3/2017 – Země pod
palbou

54 813 Kč

54 813 Kč

FD17/00272

3. 4. 2017

reklama citylight na zastávkách MHD v Brně 4/2017 – Nebe v plamenech

60 500 Kč

60 500 Kč

FD17/00280

4. 4. 2017

inzerce v magazínu KAM v Brně 4-6/2017 – Nebe v plamenech

24 200 Kč

24 200 Kč
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FD17/00305

10. 4. 2017

komponovaný ohňostroj – reklama pořadu Nebe v plamenech

FD17/00841

14. 11. 2017

reklamní kampaň – 11/2017 – Rychleji než světlo – hrazeno částečně

propagace nových pořadů
celkem

223 850 Kč

223 850 Kč

24 200 Kč

24 007 Kč

496 463 Kč

496 270 Kč

2 000 193 Kč

2 000 000 Kč

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE V ROCE 2017 –
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DIGITÁRIA
Od roku 2016 pořádá Hvězdárna a planetárium Brno Fulldome Festival Brno (dále jen „FFB“), jehož součástí je i přehlídka „toho nejlepšího“ pro laické diváky s označením DigiFest. V roce 2017 jsme získali od
zřizovatele roční účelový neinvestiční příspěvek ve výši 850 tisíc Kč na pořádání Mezinárodního festivalu
filmů pro digirária. Nutnou součástí nákladů na realizaci tohoto festivalu je jeho reklama a propagace,
dále náklady na reprezentaci, na materiál, na opravy a udržování sálů i celé budovy, kde se festival koná.
Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 850 tisíc Kč byl v roce 2017 plně vyčerpán a byl použit na financování:
materiálu na FFB 2017 ve výši 61 tisíc Kč;
oprav a udržování majetku na FFB 2017 ve výši 90 tisíc Kč;
nákladů na reprezentaci FFB 2017 ve výši 392 tisíc Kč;
reklamy, propagace a dalších služeb na FFB 2017 ve výši 307 tisíc Kč.

Soupis dokladů souvisejících s čerpáním účelového neinvestičního příspěvku v roce 2017:
číslo
účetního
dokladu

datum
uskutečnění
účetního
případu

věcná náplň

finanční částka
účetního
případu

z toho finanční
částka hrazená
z účelového
neinvestičního
příspěvku

2 513 Kč

2 513 Kč

FD17/00434

30. 5. 2017

svítící tyčinky – součást pořadu FFB

FD17/00443

31. 5. 2017

promo stěna FFB – skládací baner – bez DPH

13 886 Kč

11 476 Kč

FD17/00477

7. 6. 2017

trička – dress code FFB

45 238 Kč

45 238 Kč

ID17/00279

31. 12. 2017

1 687 Kč

1 687 Kč

63 324 Kč

60 914 Kč

neuplatněné DPH (70 %) k FD17/443

materiál na FFB 2017
FD17/00484

8. 6. 2017

malířské a podlahářské práce v budově pro FFB

46 881 Kč

46 881 Kč

FD17/00511

20. 6. 2017

malířské a podlahářské práce v digitáriu pro FFB

34 908 Kč

34 908 Kč

FD17/00518

21. 6. 2017

malířské a podlahářské práce – opravy po FFB

8 044 Kč

8 044 Kč

89 833 Kč

89 833 Kč

2 841 Kč

2 841 Kč

19 500 Kč

19 500 Kč

3 250 Kč

3 250 Kč

opravy a udržování majetku na FFB 2017
FD17/00398

10. 5. 2017

křišťálová koule – ocenění FFB

FD17/00436

31. 5. 2017

hustopečská mandlovice – repre tašky pro účastníky FFB

FD17/00457

5. 6. 2017

čokolády – repre tašky pro účastníky FFB

FD17/00480

8. 6. 2017

občerstvení pro účastníky FFB

48 450 Kč

48 450 Kč

FD17/00502

19. 6. 2017

ubytování, stravné – hosté FFB

101 420 Kč

101 420 Kč

FD17/00512

20. 6. 2017

zajištění cateringu na FFB

216 205 Kč

216 205 Kč
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náklady na reprezentaci FFB 2017
FD17/00531
FD17/00532
FD17/00168
FD17/00178

generální úklid budovy – FFB – bez DPH

55 370 Kč

45 760 Kč

28. 6. 2017

generální úklid digitária – FFB – bez DPH

21 535 Kč

17 798 Kč

20. 2. 2017

letecké záběry jaderné elektrárny Dukovany – pořad pro FFB

19 360 Kč

19 360 Kč

24. 2. 2017

letecké záběry hradu Veveří – pořad pro FFB

19 360 Kč

19 360 Kč

inzerce v magazínu Kam v Brně 6/2017 – DIGIFEST FFB – jen část

36 300 Kč

12 100 Kč

inzerce v METRO XXL – DIGIFEST FFB

13 310 Kč

13 310 Kč

4. 4. 2017
29. 5. 2017

FD17/00454
FD17/00455
FD17/00451
FD17/00460
FD17/00471
FD17/00478
FD17/00491
FD17/00492
FD17/00497
FD17/00499
FD17/00507

391 666 Kč

28. 6. 2017

FD17/00280
FD17/00430

391 666 Kč

1. 6. 2017

tisk citylightů na FFB

1 210 Kč

1 210 Kč

1. 6. 2017

tisk mapky trasy na hvězdárnu – FFB

1 680 Kč

1 680 Kč

1. 6. 2017

tvorba lidového motivu pro FFB – přenesená DPH

30 341 Kč

30 341 Kč

5. 6. 2017

katalog FFB – bez DPH

16 807 Kč

13 890 Kč

7. 6. 2017

překlady, korektury ČJ-AJ pro přípravu FFB

13 925 Kč

13 925 Kč

7. 6. 2017

pronájem stanů a příslušenství pro FFB – bez DPH

31 944 Kč

26 400 Kč

8 400 Kč

8 400 Kč

13 500 Kč

13 500 Kč

12. 6. 2017

zapůjčení krojů pro FFB

12. 6. 2017

hudební produkce kapely Midnight Coffee Session 9. 6. 2017 na FFB

13. 6. 2017

prohlídky Brna v Aj pro účastníky FFB

2 000 Kč

2 000 Kč

19. 6. 2017

přeprava R. Wyatta Vídeň-Brno a zpět – porotce FFB

4 530 Kč

4 530 Kč

20. 6. 2017

hudební produkce skupiny Ponk 9. 6. 2017 na FFB

17 500 Kč

17 500 Kč

9. 6. 2017

workshop D. Elfmarková 7. - 9. 6. 2017 na FFB

4 700 Kč

4 700 Kč

9. 6. 2017

workshop M. Venyšová 7. - 9. 6. 2017 na FFB

3 400 Kč

3 400 Kč

462 Kč

462 Kč

28 918 Kč

28 918 Kč

9 343 Kč

9 043 Kč

služby na FFB 2017

353 895 Kč

307 587 Kč

Celkem

898 718 Kč

850 000 Kč

ZO17/00059
ZO17/00060
ZO17/00061
ZO17/00062
ID17/00279

13. 6. 2017

jízdné porotce FFB – P. Horálek

13. 6. 2017

jízdné porotce FFB – R. Wyatt + přenesená DPH

31. 12. 2017

neuplatněné DPH (70 %) k FD17/531,532 – hrazeno částečně

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE V ROCE 2017 –
PROJEKT IPRM PŘÍRODOVĚDNÉ KOGNITORIUM – VĚDECKÁ STEZKA
V roce 2015 jsme realizovali investiční akci Přírodovědné Kognitorium – vědecká stezka, který byl spolufinancován prostřednictvím ROP NUTS II Jihovýchod s reg. č. CZ.1.11/3.1.00/41.01695. Tento projekt si
vyžádal zvýšené náklady na jeho opravy a udržování, zvláště na zahradnické práce a také na jeho propagaci, proto jsme od roku 2017 po dobu udržitelnosti EU projektu získali od zřizovatele roční účelový neinvestiční příspěvek ve výši 250 tisíc Kč na Projekt IPRM Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka. Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 250 tisíc Kč byl v roce 2017 plně vyčerpán a byl použit na financování:
oprav a udržování Přírodovědného kognitoria ve výši 11 tisíc Kč;
nákladů na propagaci a zahradnické práce ve výši 239 tisíc Kč.

Soupis dokladů souvisejících s čerpáním účelového neinvestičního příspěvku v roce 2017:
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finanční částka
účetního případu

z toho finanční
částka hrazená
z účelového
neinvestičního
příspěvku

10 860 Kč

10 860 Kč

opravy a udržování Přírodovědného kognitoria

10 860 Kč

10 860 Kč

FD17/00510

20. 6. 2017

propagace vědecké stezky

28 500 Kč

28 500 Kč

FD17/00388

9. 5. 2017

úpravy terénu – kognitorium – bez DPH

29 488 Kč

24 370 Kč

FD17/00389

9. 5. 2017

úpravy ploch trávníků – kognitorium – bez DPH

26 989 Kč

22 305 Kč

FD17/00397

10. 5. 2017

zahradnické práce – kognitorium – jen část – bez DPH

13 939 Kč

5 885 Kč

FD17/00408

16. 5. 2017

provedení závlahy svahu – kognitorium – bez DPH

29 864 Kč

24 681 Kč

FD17/00803

30. 10. 2017

odhlučnění kognitoria – výsadba keřů – bez DPH

47 934 Kč

39 615 Kč

FD17/00804

30. 10. 2017

doplnění rostlin – kognitorium – bez DPH

39 053 Kč

32 275 Kč

FD17/00829

9. 11. 2017

zavlažování – kognitorium – bez DPH

45 673 Kč

37 746 Kč

ID17/00279

31. 12. 2017

neuplatněné DPH (70 %), týkající se výše uvedených FD – hrazeno částečně

27 471 Kč

23 763 Kč

služby – propagace, zahradnické práce

288 911 Kč

239 140 Kč

Celkem

299 771 Kč

250 000 Kč

číslo
účetního
dokladu

FD17/00435

datum
uskutečnění
účetního
případu
31. 5. 2017

věcná náplň

elektro práce – kognitorium – bez přenesené DPH
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MAJETEK ORGANIZACE
FINANČNÍ MAJETEK
č. ú.

název účtu

stav k 1. 1. 2017 (v Kč)

stav k 31. 12. 2017 (v Kč)

241

běžný účet

5 222 474,98

4 788 609,94

243

běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb

129 106,29

222 422,29

261

pokladna

323 367,00

404 533,44

263

ceniny

2 104,00

55 457,00

5 677 052,27

5 471 022,67

celkem

STAV ZÁVAZKŮ
účet

název účtu

stav k 1. 1. 2017 (v Kč)

stav k 31. 12. 2017 (v Kč)

321

dodavatelé

606 397,88

654 631,77

331

zaměstnanci

461 611,00

584 954,00

333

jiné závazky vůči zaměstnancům

3 100,00

3 100,00

336

sociální zabezpečení

171 155,00

225 419,00

337

zdravotní pojištění

73 661,00

97 325,00

342

jiné přímé daně

58 349,00

100 150,00

343

daň z přidané hodnoty

1 038 723,00

146 893,00

374

krátkodobé přijaté zálohy na transfery

94 415,17

0,00

378

ostatní krátkodobé závazky

108 532,00

10 708,00

383

výdaje příštích období

296 638,86

290 971,80

384

výnosy příštích období

130 152,00

364 136,00

389

dohadné účty pasivní

224 766,00

32 881,00

3 267 500,91

2 511 169,57

závazky celkem

STAV POHLEDÁVEK
č. ú.

název účtu

stav k 1. 1. 2017 (v Kč)

stav k 31. 12. 2017 (v Kč)

311

odběratelé

182 759,25

51 260,00

314

poskytnuté provozní zálohy

87 669,44

165 860,80

335

pohledávka za zaměstnanci

0,00

2 000,00

377

ostatní krátkodobé pohledávky

49 769,94

98 949,02

381

náklady příštích období

385 492,93

215 890,58

388

dohadné účty aktivní

139 832,71

717 904,50

pohledávky celkem

845 524,27

1 251 864,90
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PODROZVAHOVÁ EVIDENCE PODMÍNĚNÝCH ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK
č. ú.

název účtu

stav k 1. 1. 2017 (v Kč)

stav k 31. 12. 2017 (v Kč)

973

krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

1 086 125,00

0,00

podmíněné závazky

1 086 125,00

0,00

933

krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

117 750,00

0,00

953

dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních
transferů

378 669,09

178 863,89

podmíněné pohledávky

496 419,09

178 863,89

DLOUHODOBÝ MAJETEK
K 31. prosinci 2017 eviduje Hvězdárna a planetárium Brno dlouhodobý svěřený majetek v celkové pořizovací ceně 213 079 tisíc Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 200 933 tisíc Kč:
pozemky v pořizovací ceně 2 191 tisíc Kč;
stavby v pořizovací ceně 121 010 tisíc Kč;
samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně 73 342 tisíc Kč;
drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 2 909 tisíc Kč;
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 886 tisíc Kč;
dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji přeceněný reálnou cenou ve výši 595 tisíc Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 12 146 tisíc Kč:
software v pořizovací ceně 3 346 tisíc Kč;
ocenitelná práva v pořizovací ceně 2 072 tisíc Kč;
drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 686 tisíc Kč;
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 6 042 tisíc Kč.

FONDY ORGANIZACE
název fondu

stav k 1. 1. 2017
(v Kč)

zdroje v roce 2017
(v Kč)

použití v roce 2017
(v Kč)

stav k 31. 12. 2017
(v Kč)

fond odměn

97 713,00

0,00

0,00

97 713,00

134 343,29

149 229,00

49 912,00

233 660,29

2 337 039,06

753 258,13

1 971 167,25

1 119 129,94

538 588,46

152 335,63

473 588,46

217 335,63

fond investic

2 256 883,79

3 559 488,67

2 398 171,00

3 418 201,46

celkem

5 364 567,60

4 614 311,43

4 892 838,71

5 086 040,32

fond kulturních a sociálních potřeb
rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku
rezervní fond – z ostatních titulů
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Všechny fondy byly k 31. prosinci 2017 finančně kryty, jak vyplývá z rozvahy.
Fond odměn nebyl v roce 2017 čerpán.
Prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2017 tvořeny i čerpány ve shodě s vyhláškou
č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán
jako příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců (33 tisíc Kč) a na stravování zaměstnanců (17 tisíc
Kč).
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl čerpán na další rozvoj činnosti organizace
ve výši 1 218 tisíc Kč.
Rezervní fond – z ostatních titulů byl na počátku roku 2017 snížen o nespotřebovanou zálohu na transfer
z rozpočtu EU ve výši 474 tisíc Kč na projekt Erasmus+, která zde byla přeúčtována na konci roku 2016 a
naopak ke konci roku 2017 zvýšen o novou nespotřebovanou výši zálohy ve výši 152 tisíc Kč na uvedený
projekt.
Zdrojem fondu investic byly odpisy hmotného investičního majetku ve výši 15 496 tisíc Kč poníženy
o transferové podíly investic spolufinancovaných EU ve výši 11 936, tj. 3 560 tisíc Kč. Na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo čerpáno celkem 1 098 tisíc Kč z vlastních zdrojů:
technické zhodnocení počítačové sítě ve výši 156 tisíc Kč;
digitální fotoaparát ve výši 56 tisíc Kč;
projektovou dokumentaci investice „Sluneční věž“ ve výši 236 tisíc Kč;
projektovou, realizační dokumentaci, stavebně-technické, zeměměřické práce, administraci VZ investice „Rekonstrukce
nosné stěny v okolí dvou kopulí“ ve výši 650 tisíc Kč.

Dne 16. května 2017 nám na ZMB Z7/28. byl schválen investiční účelový příspěvek od zřizovatele ve výši
3 500 tisíc Kč na realizaci investice Hvězdárna a planetárium Brno – rekonstrukce nosné stěny v okolí
dvojice kopulí, který byl však ke konci roku 2017 zrušen a přesunut na rok 2018. Důvodem bylo zrušení
výběrového řízení na dodavatele této investiční akce, do kterého se přihlásil pouze jeden uchazeč, a jeho
nabídková cena skoro jednonásobně převyšovala výši investiční dotace od zřizovatele.
V roce 2017 bylo z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. odvedeno zřizovateli 1 000 tisíc Kč a
300 tisíc Kč bylo čerpáno na pokrytí nákladů na opravu a udržování svěřeného majetku.
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KONTROLNÍ ČINNOST
Na základě řídicí kontroly interního auditu byl vnitřní kontrolní systém v roce 2017 zhodnocen jako přiměřený a dostatečně účinný. Roční plán zahrnoval pět auditů – dva audity finanční a tři audity výkonu,
které byly během roku 2017 uskutečněny. Jednotlivé audity se týkaly:
kontroly inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016;
úplnosti a správnosti faktur přijatých a jejich zaúčtování;
kontroly výpočtů a vyplácení cestovních náhrad;
povinnosti zveřejňování v Registru smluv MF ČR;
prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Účelem všech prováděných auditů bylo ověřit dodržování nastaveného kontrolního sytému, zákonných
norem, vnitřních předpisů a hospodaření s veřejnými prostředky.
V průběhu roku 2017 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.
V období 24. - 31. října 2017 proběhla následná veřejnosprávní kontrola dle ust. §11 ods. 4 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, Oddělením spolupráce
a rozvoje MMB se zaměřením na:
prověření kritérií efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti vybraných položek hospodaření za období 1 – 12/2016;
prověření odstraňování nedostatků zjištěných kontrolou provedenou Odborem kultury MMB č. j. MMB/0375676/2016.

Z protokolu o kontrole č. j. OSR/0520090/2017 ze dne 20. 12. 2017 vyplývá, že nebylo zjištěno porušení
zákonných ustanovení.
Dne 1. února 2017 proběhla kontrola Městské správy sociálního zabezpečení Brno – kontrola plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky.
Jiné kontroly v roce 2017 v naší organizaci neproběhly.
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INVENTARIZACE
Na základě zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci
majetku a závazků, v platném znění a příkazu ředitele organizace č. 1/2017 ze dne 15. listopadu 2017
byla k 31. prosinci 2017 provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace.
Inventarizace proběhla dle stanoveného harmonogramu a byly inventarizovány všechny položky majetku
a závazků organizace.
Na základě provedených inventur nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, byly 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 2017 je poslední příležitostí poděkovat
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, Mgr. Pavla Gabzdyla a Mgr. Jana Píšalu za
doplnění, komentář i kontrolu zprávy.
Obrovský dík patří našemu zřizovateli, všem spolupracovníkům i přátelům Hvězdárny a planetária Brno a
především návštěvníkům. Bez nich by existence naší organizace neměla smysl.

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

V Brně dne 22. února 2018
Č.j.

