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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 v oddílu Pr, vložce čís. 17. 

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace je plátce DPH. 

 

telefon: +(420) 541 321 287 

e-mail@hvezdarna.cz 

www.hvezdarna.cz 

 

zeměpisná šířka: 49° 12´ 14,9″ 

zeměpisná délka: 16° 35´ 1,8″ 

nadmořská výška: 305 m n. m. 

 

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem. 
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We are a contributory organization of the city of Brno. Thanks to a financial contribution from the city as 

well as grants from the EU funds we carried out large reconstruction and finishing of our building in 2011 

and 2012 and changed into a modern centre for popularization of natural sciences. The year 2012 was 

the first year in a new building, in which it was open for the whole 12 months. 

In 2012 we had 127,508 visitors and we prepared 2,009 shows for them. There were 8 premiers for 

schools and the public on in the hall of the big planetarium with a projection device Carl Zeiss Jena, 

which is coming to the end of its service life. This has ranked us among the most visited cultural institu-

tions not only in the city of Brno, but also in the South-Moravian Region. We are the most visited obser-

vatory and planetarium in the Czech Republic. 

The new building of the Brno Observatory and Planetarium got an award of the Building of the Year of the 

Czech Republic 2012, a nomination for the Mies van der Rohe Award 2013 and the first prize in the cate-

gory of expositions of the SCIAP (Science, Approach) Competition organized by the Academy of Sciences 

of the Czech Republic. 

Our budget was CZK 16,179,000 and the city of Brno contributed CZK 6,623,000. At the end of the year 

we achieved a profit of CZK 526,000 and economic self-sufficiency of 60.87 percent. The contribution to a 

ticket for one visitor of the Brno Observatory and Planetarium from the Founder – the statutory city of 

Brno – was CZK 52 in 2012. The whole building was run by 18.4 employees and approximately the same 

number of volunteers, especially university students. 

In 2012 we established excellent cooperation with the CEITEC Project, South-Moravian Innovation Centre 

and South-Moravian Centre for International Mobility. There was an extraordinary interest in commercial 

renting of our spaces. In 2012 we had three visitors of Central European Cosmonauts - Sigmund Jähn, 

Vladimír Remek and Miroslaw Hermaszewski. An important achievement was also reconstruction of the 

last part of the so far untouched object, a cupola with a diameter of 7 meters from 1954. And a once-in-

life experience was the observation of the transit of Venus across the Sun on June 6, 2012, which is a 

phenomenon we definitely won’t see again in our lives. 

A novelty of 2012 was a public performance of the movie Hair by the director Miloš Forman within the 

festival Theatre World 2012. We considered the event to be a (successful) test of the summer cinema 

project, which could take place in our grounds in the summer 2013. A new format was a program for the 

senior citizens Adults Over Sixty Only, which was very popular among the senior citizen clubs. The inter-

est of the public was raised by the exhibition Beauty of Physics / Physics of Beauty by Tomáš Tyc from 

the Faculty of Science of the Masaryk University. We also continued with organizing various cultural 

activities. For example a guest of the show Spring Afternoon with Antonín Dvořák was the director of the 

Czech Philharmonics David Mareček. 

For the nearest future it is important that at the end of 2011 the city of Brno became an investor and 

during 2012 selected the contractor for another big project: hybrid planetarium. The winning offer was 

submitted by the consortium Nowatron Elektronik, s.r.o. and RSA Cosmos. The unique audiovisual de-

vice will be put into operation towards the end of 2013. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

127 508 návštěvníků, 2 009 uvedených pořadů, 9 premiér nových představení v sále velkého planetária. 

Titul Stavba roku České republiky 2012, nominace Mies van der Rohe Award 2013, první místo 

v kategorii expozice soutěže SCIAP organizované Akademií věd České republiky. Hospodářský výsledek 

526 tisíc Kč, koeficient ekonomické soběstačnosti 60,87 procent. Navázání spolupráce s projektem  

CEITEC, Jihomoravským inovačním centrem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Mi-

mořádný zájem o komerční pronájmy našich prostor.  

Padesátitisící návštěvník nové budovy – 3. dubna 2012. Stotisící návštěvník nové budovy – 14. září 2012. 

Třímiliontý návštěvník (počítáno od 16. října 1954) – 22. listopadu 2012. Dokončení rekonstrukce 

7metrové kopule, nejstarší části hvězdárny. Internetový kurz základů astronomie pro tři tisíce účastníků. 

Nové způsoby propagace (reklamní tramvaj, tištěný čtvrtletník), spojení se silnými marketingovými part-

nery (SNIP & Co., Turistické informační centrum města Brna, Dopravní podnik města Brna, HC Kometa). 

Efektivní provoz, rozumný nárůst provozních nákladů. Faktické zahájení realizace projektu Přírodovědné 

digitárium – návštěvnické centrum, který si klade za cíl zařadit naši organizaci mezi technologicky nejvy-

spělejší planetária na světě. 

Příjemný a stěží opakovatelný výčet dokazuje, že jsme v roce 2012 uspěli. Naši zaměstnanci odvedli 

skvělou práci, ohlasy na novou dramaturgickou nabídku, programové prostory i budovu jako celek jsou 

veskrze pozitivní a spokojený může být také zřizovatel. Na druhou stranu, ale výše uvedené úspěchy 

představují i velký závazek do budoucnosti. Není obtížné nastavit laťku hodně vysoko, těžké je ji dlouho-

době udržet. Natožpak pomalu posouvat dál vzhůru. 

ÚSPĚCH PROJEKTU PŘÍRODOVĚDNÉ EXPLORATORIUM 

„Malá, ale šikovná,“ tak lze parafrázovat pocity z Hvězdárny a planetária Brno. Jsme drobnou organizací, 

co do počtu zaměstnanců i rozpočtu. Díky unikátnímu týmu pracovníků, jejich kreativitě i pečlivě odvádě-

né práci ale máme v kulturním dění města Brna, Jihomoravského kraje a přírodovědném vzdělávání 

v České republice velmi silný hlas.  

Naše dlouhodobě budovaná pověst je vynikající. Představení, která uvádíme pod umělou oblohou plane-

tária, interaktivní expozice i astronomické pozorovatelny jsou nejen hojně navštěvovány, ale také chvá-

leny. Zařadili jsme se mezi nejnavštěvovanější kulturní instituce nejen ve městě Brně, v roce 2012 jsme 

byli nejnavštěvovanější hvězdárnou a planetáriem v České republice. Běžně u nás vítáme výjimečné 

osobnosti – nejen z oboru, ale také na pozvání zřizovatele, statutárního města Brna. Několik našich akcí 

osobně zahajoval primátor statutárního města Roman Onderka a náměstkyně primátora Jana Bohuňov-

ská. 

V mnoha případech jsme se stali inspirací pro jiná science centra či projekty modernizace stávajících 

hvězdáren a planetárií. V září 2012 u nás proběhla část konference synergických projektů Operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace, stejně jako dvě návštěvy Asociace hvězdáren a planetárií. Srov-

nání sneseme s podobně zaměřenými organizacemi i za hranicemi Evropy. Velmi milé zjištění, obzvlášť 

se zřetelem na umístění naší organizace v relativně malém městě (v porovnání se světem), navíc 

v mantinelech, v nichž se musíme pohybovat a rozvíjet. 
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Musíme být hrdí také na to, že jsme zvládli komplikovaný provoz celé budovy Hvězdárny a planetária 

Brno s novými programovými prostory a inovovaným repertoárem. Jak obtížné to může být, ilustruje 

víkendový provoz v prvních měsících roku 2012. V sobotu 25. února 2012 odpoledne k nám například 

zavítalo 973 návštěvníků, kteří vyprodali všechny pořady, vč. těch operativně zařazených a nikde neinze-

rovaných. O Brněnské muzejní noci jsme zase čelili téměř nezvladatelnému davu několika tisíc zájemců 

o speciální prohlídky budovy.  

Samozřejmě, že jde především o kvalitu nabízených aktivit. Nicméně v řeči „suchých“ čísel obsloužil 

v roce 2012 jeden zaměstnanec (bez rozdílu pracovního zaměření) 6 917 návštěvníků. To je 1,4krát více 

než v roce 2009 (poslední rok, kdy jsme byli bez významného přerušení v provozu). 

Výčet připravených premiér a realizovaných pořadů by mohl být téměř „nekonečný“. Za všechny jmenuj-

me představení pro sál velkého planetária: Jak se Slunce uzdravilo (režie Zuzana Kuljovská, David Ko-

val), Zpráva o konci světa (Jiří Dušek), Poznej svůj vesmír (Jan Píšala), Splněná přání (Zuzana Kuljovská), 

Vesmír za zrcadlem (Jan Píšala), Kouzelný ohňostroj (Zuzana Kuljovská, David Koval), Po setmění (Jan 

Píšala), Hvězda jménem Slunce (Jan Píšala) a Neuvěřitelné Brno s anglickými titulky (Pavel Gabzdyl). 

Například školní pořad Poznej svůj vesmír, který měl premiéru 2. února 2012, zhlédlo 17 787 žáků. 

Z pořadů pro dospělou veřejnost bylo nejúspěšnější představení Zpráva o konci světa s 5 752 návštěvní-

ky. 

V únoru 2012 jsme do Brna opět přivedli středoevropské kosmonauty – Sigmunda Jähna, Vladimíra 

Remka a Miroslawa Hermaszewského, kteří oficiálně odstartovali projekt digitalizace sálu velkého pla-

netária a zúčastnili se workshopu Jaderná anergie a vesmír, organizovaného pod záštitou společnosti 

Skupina ČEZ. Významná návštěva zavítala i za náměstkem primátora města Brna Oliverem Pospíšilem a 

kosmonauty pozval na slavnostní večeři také hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek. 

 

Počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno na vzdělávacích pořadech pro školy (tmavá část sloupce) a na představeních pro 

veřejnost (světlá část sloupce) v letech 1992 až 2011. Propad v letech 2010 a 2011 je způsoben uzavřením provozu kvůli rekon-

strukci. Prudký nárůst v roce 2012 je důsledkem otevření nové budovy Hvězdárny a planetária Brno. 
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Neopakovatelným zážitkem bylo pozorování přechodu planety Venuše přes sluneční disk 6. června 2012, 

tedy úkazu, který již za našich životů zcela jistě nezahlédneme. Díky mimořádně příznivému počasí se 

v brzkých ranních hodinách komentovaného pozorování zúčastnilo asi 500 nadšenců, včetně několika 

významných osobností města Brna. 

V souvislosti s pozorováním denní i noční oblohy je nezbytné zmínit, že jsme ve velké pozorovatelně 

zprovoznili speciální dalekohled s Hα filtrem pro sledování Slunce (realizoval Zdeněk Řehoř a Michal 

Dvorský). Od dubna 2012 jsme začali o sobotních odpoledních nabízet komentované prohlídky naší denní 

hvězdy, v prosinci jsme se také vrátili k oblíbenému formátu podvečerního pozorování pro děti. Nevadilo 

nám ani špatné počasí – v sále malého planetária, kde v takovém případě probíhají náhradní pořady, jsou 

od konce jara instalovány nové, vpravdě „startrekovské“ sedačky. 

Považujeme si za velikou čest, že se u nás v roce 2012 uskutečnila trojice workshopů projektu CEITEC, 

středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence, které v Brně společně připravují místní uni-

verzity a výzkumná pracoviště. Velký význam měly akce STAR CUBE, podporující vznik start up firem, 

organizované Jihomoravským inovačním centrem. Nebo setkání talentovaných studentů pod záštitou 

Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. Tyto aktivity zvyšují všeobecnou povědomost o naší 

organizaci jako o místě, kde se lidé mohou setkávat s vědou a vědci. Navíc využívaly unikátní audiovizu-

ální systém velkého planetária. 

Pozitivní odezvy jsme zaznamenali ze strany pedagogů – jak na naši programovou nabídku, tak celkové 

prostředí. Expozice Příběh Sluneční soustavy obdržela první místo v soutěži SCIAP 2012 (kategorie expo-

zice) organizované Akademií věd České republiky (autorem výstavy je Pavel Gabzdyl). S povděkem byl 

přijat nový model vodního víru, který výstavu obohatil (energii si na něm vybíjejí především menší děti), 

cizojazyčné popisky, stejně jako speciální pracovní list pro studenty, kteří navštíví právě sál exploratoria. 

Vydán byl i průvodce exploratoriem pro veřejnost, který lze koupit v pokladně. 

Budovu Hvězdárny a planetária Brno několikrát pro akce ve své režii využil i zřizovatel, tj. statutární 

město Brno. Ať už se jednalo o Ohňostrojný den Nostalgie anebo premiéru dokumentárního filmu Cesta 

snů Petra Koukala. Samozřejmostí byla účast nejvyšších představitelů města na mnoha jiných našich 

akcích – setkání s kosmonauty, výročí prvního otevření nové Hvězdárny a planetária Brno či předvánoč-

ního koncertu. 

Novinkou roku 2012 byla veřejná projekce filmu Vlasy v rámci festivalu Divadelní svět 2012. Akci jsme 

považovali za (úspěšný) test projektu letního kina, které by u nás mohlo promítat v létě 2013. Novým 

formátem byl pořad pro seniory Mládeži do šedesáti let nepřístupno (autorka Jana Britzmannová), 

s nímž jsme měli úspěch mezi kluby seniorů. To nás ostatně inspirovalo k přípravě Kulturní univerzity 

třetího věku na první polovinu roku 2013. 

Zájem ze strany veřejnosti, ale později i našich kolegů a kolegyň z jiných hvězdáren, vyvolala výstava 

Krása fyziky / fyzika krásy Tomáše Tyce z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pokračovali 

jsme v organizaci nejrůznějších kulturních aktivit – především pak koncertů skupin využívajících jedineč-

né prostory sálu velkého planetária. Na Jarním odpoledni s Antonínem Dvořákem například vystoupil 

ředitel České filharmonie David Mareček. S opakovaným zájmem se setkaly koncerty skupiny Distant 

Bells (vesměs zajišťoval Pavel Karas). 

Máme také pocit, že jsme úspěšně restartovali odborné přednášky (zajišťoval Jaroslav Luner, Zuzana 

Kuljovská, Josef Forman), které čelily „konkurenci“ jiných organizací, nabízejících podobná témata 

v podobných časech (bez vstupného). S mimořádným zájmem se již tradičně setkalo vystoupení Jiřího 

Grygara (přednáška Žeň objevů 2011), příjemným překvapením byl Petr Kulhánek (Jak vypadá vesmír – 
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milníky současné kosmologie), Martin Rybář (Hon na Higgsův boson) a Dana Drábová (Jaderné techno-

logie – přínosy a rizika). 

Programovou nabídku obohatilo několik workshopů – věnovaných fyzikálním experimentům (realizovaly 

Barbora Mikulecká, Zuzana Kuljovská) a astronomické optice (autor Zdeněk Řehoř). Financování Interne-

tového kurzu základů astronomie prostřednictvím Operačního programu vzdělávání pro konkurence-

schopnost sice skončilo v polovině roku 2012, nadále ale v projektu pokračujeme a doposud se do něj 

přihlásilo na tři tisíce zájemců. Celkem 54 absolventům byl vydán certifikát znalce oblohy, 12 z nich do-

konce dorazilo na Hvězdárnu a planetárium Brno osobně, aby složili ústní zkoušku před odbornou komi-

sí. Provoz Internetového kurzu základů astronomie, který je největším počinem svého druhu v České 

republice, zajišťoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Pavel Karas, Zuzana Kuljovská a Jan Píšala.  

Budova Hvězdárny a planetária Brno má za sebou více než jeden rok ostrého provozu. Je zřejmé, že ne 

všechno se podařilo navrhnout nebo realizovat bez chyby. Generální dodavatel stavby – Skanska, a. s., 

divize Pozemní stavitelství Brno se ale ke všem reklamacím staví čelem a snaží se je k naší spokojenosti 

vyřešit. Nedostatečná klimatizace v 2. NP byla posílena a instalace přívodu čerstvého vzduchu do kotelny 

zabránila jejímu bezúčelnému přehřívání.  

Od února 2012 zdobí fasádu nad hlavním vchodem budovy Hvězdárny a planetária Brno světelná insta-

lace Roj od Jiřího Suchánka. Je alegorií fascinace souběžností dějů ve světě, vznikajícími a zanikajícími 

paralelními toky dat, myšlenek, pocitů, vln, částic, memů a bitů… Audiovizuální dílo se rychle stalo vý-

znamným doplňkem, který podtrhuje jedinečný pocit z návštěvy naší organizace. I když bylo na fasádu 

umístěno pouze dočasně, nakonec zde zůstalo po celý rok 2012, dokonce jsme začali uvažovat o jeho 

rozšíření. 

O úspěchu architektonické koncepce i stavebního provedení budovy Hvězdárny a planetária Brno svědčí 

již zmíněný titul Stavba roku České republiky 2012 a nominace na Mies van der Rohe Award 2013. Soutěž 

Stavba roku organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na podporu kvalitních realizací sta-

veb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Hvězdárna a planetárium Brno 

tento prestižní titul získala za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé 

kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště. 

Cílem mezinárodní přehlídky realizací Mies van der Rohe Award 2013 je najít a ocenit významné tvůrčí 

počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění no-

vých konceptů a technologií. Ze stovek doručených prací na jaře 2013 vybere odborná mezinárodní poro-

ta v Barceloně finalisty – nejlepších 30 až 35 evropských staveb, které jsou následně představeny 

v katalogu a na putovní výstavě.  

Významným počinem byla rekonstrukce kopule o průměru 7 metrů, která stojí odděleně od hlavní budo-

vy. Tu jsme zvládli zrekonstruovat vlastními silami a z vlastního rozpočtu (především Michal Dvorský, 

Zdeněk Řehoř, Jiří Severin). Jedná se o část vybudovanou v letech 1948 až 1954, která nikdy neprošla 

významnou obnovou. Nyní zde návštěvníci naleznou výstavu o dějinách Hvězdárny a planetária Brno, 

včetně Kraví hory, renovovaný dalekohled o průměru objektivu 20 centimetrů a ohniskové délce 3 metry, 

který doplnil sluneční dalekohled s průměrem objektivu 10 cm s tzv. Hα filtrem pro sledování Slunce a 

slunečních protuberancí. Kopule je přístupná při mimořádných příležitostech a jako „posila“ při plném 

obsazení velké pozorovatelny. 

Na podzim 2012 jsme zatím neoficiálně představili projekt Přírodovědné stelárium – Sluneční věž, který 

může být dalším obohacením vzdělávacích, kulturních i turistických aktivit Hvězdárny a planetária Brno. 

Základem je tzv. Sluneční věž postavená v blízkosti stávající budovy s tematicky zaměřenou expozicí, 
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vyhlídkou na panorama města, pozorovací terasou s astronomickými dalekohledy, exteriérovou expozicí 

a audiovizuální instalací. Architektonický návrh pochází z ateliéru Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. (Martin 

Komárek, Martin Rudiš, Alena Stehlíková), takže je v souladu s řešením nové budovy Hvězdárny a plane-

tária Brno. 

Jsme nejmenší kulturní organizací města Brna, proto jsou naše marketingové a PR projekty značně 

omezeny finančními i personálními mantinely. Mezi úspěchy řadíme pokračování mediálního partnerství 

s rádiem Kiss Hády Brno, tištěným Brněnským deníkem, agenturou SNIP & Co. Nově jsme se v roce 

2012 propojili s Dopravním podnikem města Brna, časopisem Tajemství vesmíru a začali vyjednávat 

s HC Kometa Brno. I nadále spoléháme na ekonomicky výhodnou internetovou reklamu, pečlivě budova-

né osobní kontakty i barterovou spolupráci. Portfolio našich produktů doplnil čtvrtletní zpravodaj a pla-

cená reklama ve vyhledávači Google a sociální síti Facebook. Naše www stránky obohatila virtuální pro-

hlídka budovy a pokračovali jsme ve vytváření záznamů odborných přednášek, které jsou následně 

zdarma k dispozici na Internetu. 

Užitečnou se jeví i aktivní zpětná vazba, kterou jsme zavedli ve druhé polovině roku 2012: Pedagogové 

od nás po návštěvě Hvězdárny a planetária Brno obdrží e-mail, ve kterém jsou žádáni o názor na pořad, 

vystupování moderátorů i celkový dojem z naší organizace. Tímto prostřednictvím získáváme kladné  

i záporné reakce, které pak využíváme ke zlepšování našeho provozu. Ze stejného důvodu jsme setrvali 

v projektu Top výletní cíle Jižní Moravy, kde je taktéž testována úroveň našich služeb. 

Stejně tak si považujeme založení partnerského programu, jehož cílem je nabídnout jednotlivcům i spo-

lečnostem možnost podpořit – finančně, ale také na základě barterové smlouvy – naše aktivity. Fundrai-

sing je běh na dlouhou trať, první „vlaštovky“ se sice objevily už v roce 2012, doufáme však, že naplno se 

program projeví až v letech následujících. 

V roce 2012 se podařilo oživit odborná pozorování hvězdné oblohy. Kombinací našeho zázemí v podobě 

nové pozorovatelny a astronomických přístrojů Masarykovy univerzity vzniklo pracoviště, kde se opět za 

příznivého počasí provádí fotometrie vybraných proměnných hvězd. Jsme také rádi, že jsme normalizo-

vali naše vztahy s Českou astronomickou společností, jejíž pobočka u nás upořádala 44. konferenci 

o výzkumu proměnných hvězd. Ve spolupráci s polskými kolegy jsme dokonce začali zvažovat založení 

Středoevropské asociace planetárií. 

Samozřejmě jsme spolupracovali i s brněnskými kulturními institucemi. Zmínit je třeba především velmi 

dobré vztahy s Turistickým informačním centrem města Brna, Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Muze-

em města Brna, resp. jeho pobočky Vily Tugendhat. Za velikou čest považujeme i spolupráci se soukro-

mými subjekty, především se společnostmi ALTA, a.s. a Skupinou ČEZ, a.s., které nám pomáhaly napří-

klad s organizací návštěvy středoevropských kosmonautů. 

Z provozního hlediska se nám v roce 2012 podařilo zredukovat personální nároky na obsluhu celé budo-

vy – exponovaný víkendový provoz zvládnou tři lidé. Stejně tak jsme se snažili, aby ve stejný čas probíha-

lo více akcí v několika programových prostorách. Oproti stavu před rekonstrukcí máme o 4,5 přepočte-

ného pracovníka méně, počet odbavených pořadů i absolutní množství návštěvníků ale narostlo na při-

bližně jeden a půl násobek. 

Personální situace byla v roce 2012 stabilní, k žádným podstatným výkyvům nedošlo. Základní tým před-

stavují odborní, techničtí i ekonomičtí zaměstnanci, v přepočteném počtu 18,3 úvazku. Dále nám vypo-

máhá srovnatelný počet spolupracovníků, především z řad vysokoškolských studentů. V souvislosti 

s chystanou digitalizací sálu velkého planetária a představám o budoucí dramaturgii jsme ale na sklonku 
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roku začali uvažovat o rekonfiguraci některých pracovních pozic a další optimalizaci, resp. přeměně pra-

covního týmu. 

Důraz jsme kladli na odborný růst našich zaměstnanců. V roce 2012 se Hvězdárna a planetárium Brno 

stala partnerem projektu Spolupráce pro budoucnost realizovaným Vysokou školou báňskou – Technic-

kou univerzitou Ostrava, resp. Hvězdárnou a planetáriem Johanna Palisy v Ostravě (reg. číslo 

CZ.1.07/2.4.00/31.0035). Díky tomu se naši zaměstnanci mohli zúčastnit několika akcí zaměřených na 

propagaci vědy nebo moderní, digitální technologie. Například FullDome Festival Jena, Escite Annual 

Conference Toulouse a Communicating Astronomy with the Public Beijing. Klíčovou se pro nás stala 

především konference International Planetarium Society. Nikdy v historii jsme tak intenzivně necestovali 

a nesbírali zkušenosti na obdobných pracovištích v Evropě i zbytku světa. Jedná se o velmi významný 

pokrok, který je nezbytný pro rozvoj budoucího digitálního planetária. 

I přes počáteční skeptický přístup se nám osvědčil outsourcing některých služeb. Na prvním místě zajiš-

tění pravidelného úklidu všech prostor. Architektonické řešení nové Hvězdárny a planetária Brno je prá-

vem obdivováno, údržba bílých podlah, rozsáhlých skleněných ploch i dalších designových doplňků je 

však náročná a vyžaduje prakticky nepřetržité zásahy vyškolených pracovníků. Externisté se osvědčili při 

dálkové ostraze budovy, bezpečnostní kontrole výtahu a elektronické požární signalizace. Spolupráci 

jsme nepřerušili ani s kanceláří Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o., která navrhovala rekonstrukci a dostavbu 

Hvězdárny a planetária Brno. Z jejich dílny vyšla podoba nového prodejního pultu, provozních úprav  

i úpravy sálu velkého planetária během plánované digitalizace. 

Úspěch projektu Přírodovědné exploratorium, jak označujeme nejen kompletní přestavbu objektu 

Hvězdárny a planetária Brno, ale především celkovou změnu filozofie naší organizace, nebyl nikdy zaru-

čen. I když jsme se nechali inspirovat podobnými projekty realizovanými v zahraničí, jistotu, zda podobný 

přístup vyvolá pozitivní reakci také u místních obyvatel, jsme neměli. Z tohoto úhlu pohledu považujeme 

za velikou odvahu zřizovatele, především pak nejvyšších představitelů města, do takového projektu in-

vestovat nemalé finanční prostředky.  

A nejen to. Statutární město Brno se na sklonu roku 2011 stalo investorem a v průběhu roku 2012 vy-

soutěžilo dodavatele dalšího velkého projektu. Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2013 zprovozní 

hybridní planetárium, tedy unikátní audiovizuální nástroj – určený nejen k propagaci vědy, ale také jako 

kulturní i konferenční centrum. Princip celého projekčního systému je současně velmi jednoduchý i ne-

smírně komplikovaný. V podstatě se jedná o několik datových projektorů, které s pomocí speciální optiky 

promítnou obraz na celou plochu ve tvaru polokoule s průměrem 17 metrů. Ty pak doplňuje několik 

přídavných zařízení a nezbytný software.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro ino-

vace, Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky projekt Přírodovědné digitárium – návštěv-

nické centrum podpořilo dotací ve výši 49,9 milionu Kč (100 % nezbytné částky). Dodavatelem celého 

systému se stalo konsorcium Nowatron Elektronik, s.r.o. a R.S.A. Cosmos. Již nyní je zřejmé, že půjde 

o velmi náročný projekt. Finančním objemem je srovnatelný s rekonstrukcí budovy Hvězdárny a plane-

tária Brno, proběhne však za kratší dobu, je logisticky mnohem komplikovanější (komponenty dodávají 

české, francouzské, americké a japonské firmy) a veškerý technický dozor padá na naše bedra. Realitou 

je, že nás tento projekt může katapultovat mezi nejlepší instituce tohoto druhu na světě. 

V souvislosti s faktickým zahájením realizace Přírodovědného digitária – návštěvnického centra a 

s předstihem před budoucím provozem, došlo v roce 2012 k několika organizačním změnám. Především 

byl založen zárodek Dramaturgického oddělení, do jehož kompetence bude spadat provoz a další rozvoj 

digitálního projekčního systému. Začali jsme také testovat a formovat budoucí programovou tvorbu, vč. 
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komunikace s produkčními společnostmi a nákupem licencí. Ve všech těchto případech se jedná o zcela 

nové zkušenosti, které se učíme za pochodu. 

Dobře si uvědomujeme, jak významná je komunikace se zřizovatelem. Tedy pracovníky odboru kultury 

magistrátu města Brna, komisí pro kulturu rady města Brna, členy rady města Brna i dalšími reprezen-

tanty politického a veřejného života. Považujeme si v této souvislosti za velikou čest, že jsme se mohli 

aktivně vyjadřovat ke koncepčnímu materiálu Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace, 

který se v průběhu roku 2012 nadále doplňoval a přepracovával. Strategické je, že se náš názor promítá i 

do poradního sboru náměstkyně pro kulturu. Ceníme si veřejné podpory Vladimíra Remka, jediného 

československého kosmonauta, stejně jako pracovníků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

Ministerstva kultury. Pro budoucnost je důležité, že jsme v roce 2012 navázali osobní vztahy 

s vrcholnými představiteli Techmania Science Center v Plzni, IQ Park v Liberci, Pevnosti poznání 

v Olomouci a Niebo Kopernika ve Varšavě. 

KLADY I ZÁPORY NAŠEHO HOSPODAŘENÍ 

Celkové výnosy v roce 2012 dosáhly 16 179 tisíc Kč. Vlastní výnosy organizace (bez dotací) činily 

9 486 tisíc Kč. Celkové náklady dosáhly v roce 2012 výše 15 653 tisíc Kč. Hospodaření Hvězdárny a plane-

tária Brno za rok 2012 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 526 tisíc Kč. Koeficient 

soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů bez nákladů na projekt Internetový kurz 

základů astronomie – dosáhl v roce 2012 téměř neuvěřitelné výše 60,87 %. I na těchto málo číslech je 

patrné, jak efektivně pracujeme a jak nabýváme na ekonomické síle. 

V roce 2012 jsme hospodařili s příspěvkem ze strany zřizovatele o 20 % menším než v roce 2011. Navíc 

jsme disponovali pouze odhady provozních nákladů v neověřené, nové budově, které měly být každopád-

ně výrazně větší než kdykoli v předcházejících letech. Kromě toho bylo zřejmé, že náš rozpočet zatíží 

řada plateb za vynucené služby – zákonnými nařízeními, bezpečnostními předpisy, designovým prosto-

rem. Zmínit lze povinné, pravidelné revize elektronického požárního systému, výtahu, plynové kotelny, 

nouzového osvětlení, strojové čištění podlah anebo výměnu filtrů v systému klimatizace. Stejně tak jsme 

museli posílit dramaturgickou tvorbu a mediální i PR aktivity. 

Velmi nepříjemnou a pro naši malou organizaci riskantní situaci nakonec zažehnaly tři výrazně pozitivní 

faktory: Ten první je, že se na většinu zařízení po celý rok 2012 vztahovala záruka od generálního doda-

vatele. Druhou výhodou byla prvotní vlna návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno, kteří byli navíc 

ochotni uhradit zvýšené vstupné. Třetím, nečekaným faktorem, byl nebývalý zájem o komerční pronájmy 

budovy. Tato pravděpodobně neopakovatelná konstelace nejen zažehnala krach našeho rozpočtu, ale 

dokonce vytvořila mírný „polštář“ pro rok 2013. 

S ohledem na rekonstrukci objektu Hvězdárny a planetária Brno porovnáváme v následujícím detailněj-

ším přehledu všechny ekonomické ukazatele nejen s rokem 2011, ale také 2010 a 2009. Rok 2009 byl 

přitom poslední, během něhož jsme byli v provozu standardních 12 kalendářních měsíců. 

Celkové výnosy v roce 2012 dosáhly 16 179 tisíc Kč (10 115 tisíc Kč v roce 2011, 11 102 tisíc Kč v roce 

2010, 12 290 tisíc v roce 2009). Vlastní výnosy organizace (bez dotací) celkem činily 9 486 tisíc Kč, což je 

58,6 % z celkových výnosů (v roce 2011 to bylo 8,5 %, v roce 2010 22,5 %, v roce 2009 31,1 %).  

Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2012 zajištěna příspěvkem na provoz od zřizovatele – 

statutárního města Brna ve výši 6 623 tisíc Kč (v roce 2011 to bylo 8 279 tisíc Kč, tj. o 20 % více, v roce 
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2010 8 279 tisíc Kč, v roce 2009 8 424 tisíc Kč). Dále jsme obdrželi finanční prostředky od Jihomoravské-

ho kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na pokrytí nákladů na projekt 

Internetový kurz základů astronomie ve výši 70 tisíc Kč. 

Výnosy ze vstupného a z prodeje zboží v roce 2012 dosáhly 8 041 tisíc Kč (681 tisíc Kč v roce 2011, 

1 648 tisíc Kč v roce 2010, 3 584 tisíc Kč v roce 2009). Průměrná cena 1 vstupenky se v roce 2012 pohy-

bovala ve výši 64,84 Kč (68,53 Kč v roce 2011 – tehdy jsme ale neuváděli pořady pro školy, 36,90 Kč 

v roce 2010, resp. 36,10 Kč v roce 2009).  

Základní vstupné na pořad za jednoho návštěvníka bylo v roce 2012 stanoveno na 90,- Kč, resp. zvýhod-

něné vstupné (návštěvníci ve věku do 26 let, nad 74 let a ZTP) na 60,- Kč. Návštěvníci starší 75 let měli 

výši vstupného 5,- Kč a majitelé průkazu ZTP-P měli vstup zdarma. Ostatní vlastní výnosy (krátkodobé 

užívání majetku, propagace, apod.) činily 1 445 tisíc Kč (183 tisíc Kč v roce 2011, 125 tisíc Kč v roce 2010, 

242 tisíc Kč v roce 2009).  

Pro posílení prodeje zboží jsme se ve druhé polovině roku 2012 rozhodli vyrobit novou sestavu prodejní-

ho nábytku, která ve vstupní hale tvoří astronomický „kiosek“. Ve vlastní produkci jsme v roce 2012 také 

připravili a vydali několik klíčových produktů podporujících „dobrý pocit“ z návštěvy Hvězdárny a plane-

tária Brno. Z prodávaného zboží jsou nejžádanější astronomické 3D pohlednice a drobné vzorky pozem-

ských i vesmírných minerálů. 

Příspěvek na vstupenku na jednoho návštěvníka Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutární-

ho města Brna – v roce 2012 dosáhl výše 52,- Kč (914- Kč v roce 2011, 177,- Kč v roce 2010 a 87,- Kč 

v roce 2009).  

Celkové náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2012 výše 15 653 tisíc Kč (10 113 tisíc Kč 

v roce 2011, 11 100 tisíc Kč v roce 2010, 11 293 tisíc Kč v roce 2009). 

 

Vývoj celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2012. Tmavá část sloupce odpovídá příspěvku na pro-

voz poskytnutého zřizovatelem – statutárním městem Brnem, světlá část sloupce vlastním výnosům organizace. Uvedeny 

jsou absolutní částky v Kč bez ohledu na inflaci. Propad v letech 2010 a 2011 je způsoben uzavřením provozu kvůli rekon-

strukci. Prudký nárůst v roce 2012 je naopak důsledkem otevření nové budovy Hvězdárny a planetária Brno. 
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Náklady na mzdy v roce 2012 dosáhly výše 5 285 tisíc Kč (3 813 tisíc Kč v roce 2011, 4 645 tisíc Kč v roce 

2010, 5 455 tisíc Kč v roce 2009), hrubá průměrná mzda se pohybovala ve výši 24 066,- Kč (23 706,- Kč 

v roce 2011, 23 588,- Kč v roce 2010, 23 289,- Kč v roce 2009). Opět je nezbytné zdůraznit, že si naši 

odborní zaměstnanci s převážně vysokoškolským vzděláním a disponující jazykovými znalostmi i komu-

nikačními schopnostmi zaslouží patřičné finanční ohodnocení. Snažili jsme se proto v roce 2012 udržet 

průměrnou hrubou měsíční mzdu na úrovni průměrné hrubé měsíční mzdy uváděnou Českým statistic-

kým úřadem. Významným motivačním faktorem byly i odměny za tvůrčí aktivity a realizaci komerčních 

pronájmů. 

Celkově skončilo hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2012 se zlepšeným hospodářským 

výsledkem ve výši 526 tisíc Kč (v roce 2011 to byly 2 tisíce Kč, v roce 2010 2 tisíce Kč, v roce 2009 

997 tisíc Kč). Z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 355 tisíc Kč a doplňková činnost se zlepšeným hos-

podářským výsledkem ve výši 881 tisíc Kč.  

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů bez nákladů na projekt Interne-

tový kurz základů astronomie – dosáhl v roce 2012 60,87 % (v roce 2011 9,45 %, v roce 2010 25,43 % a 

v roce 2009 34,00 %). 

Díky příjmům z vedlejší činnosti se Hvězdárna a planetárium Brno ve druhé polovině roku 2012 stala 

plátcem daně z přidané hodnoty. Přechod účetnictví hravě zvládly Hana Šimšová a Marie Ivanovová. Je 

vhodné také připomenout, že i když neustále narůstá administrativní zátěž, počet zaměstnanců věnující 

se těmto činnostem zůstává několik posledních roků konstantní. 

NAD ČÍM SE VÁŽNĚ ZAMÝŠLÍME 

V roce 2012 – díky usilovné práci, obezřetnému chování i štěstí – jsme nemuseli řešit žádný zásadní pro-

blém. Přesto všechno se nám tu i tam něco nezdařilo. V souvislosti se zahájenou digitalizací sálu velkého 

planetária jsme se také začali zamýšlet nad krátkodobým i dlouhodobým rozvojem Hvězdárny a plane-

tária Brno. A v tomto směru jsou jistá ohrožení zřetelná. 

Nejvíc ze všeho máme obavy, zda dlouhodobě udržíme vysoký zájem veřejnosti o naše aktivity. Výjimeč-

ný počet návštěvníků, ale také komerčních pronájmů, byl v roce 2012 generován novou, velmi zdařilou 

podobou omlazené budovy. Je tedy logické, že tato vlna zájmu ochabne. Ostatně, pokles zájmu byl zjevný 

již v posledním čtvrtletí roku 2012. Nechceme se podbízet, či sklouzávat k bulváru, ale na druhou stranu 

musíme reflektovat představy stávajících i potenciálních návštěvníků, stejně jako strukturu hospodaření 

naší organizace. Jelikož přitom není pravděpodobné, že by se zvyšovala dotace zřizovatele na náš pro-

voz, je jedinou šancí získávat finanční prostředky nezbytné k našemu provozu z jiných zdrojů – především 

ze vstupného, prodeje zboží a komerčních pronájmů. Donátorské projekty jsou v České republice jen 

málo rozvinuté, prostředky z úřadů Jihomoravského kraje či státního rozpočtu jen stěží dosažitelné. 

Rozhodně se ale nejedná o pesimistický postoj, ale střízlivý popis faktické situace, kterou se samozřejmě 

budeme snažit změnit. 
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Vývoj počtu návštěvníků obsloužených 1 zaměstnancem (bez rozdílu pracovního zamření) Hvězdárny a planetária Brno v letech 

1992 až 2012. Propad v letech 2010 a 2011 je způsoben uzavřením provozu kvůli rekonstrukci. Prudký nárůst v roce 2012 je 

naopak důsledkem otevření nové budovy Hvězdárny a planetária Brno. 
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Proto je pozitivní, že se měnila struktura našich návštěvníků: zatímco před deseti roky dominovali stu-

denti základních a středních škol, nyní je podíl veřejnosti a skupin na vzdělávacích pořadech prakticky 

srovnatelný. V budoucnosti se ale musíme vypořádat s demografickým vývojem – klesajícím počtem dětí. 

Obrovskou, ne-li fatální komplikací, mohou být legislativní překážky, resp. narůstající odpovědnost peda-

gogů za žáky při cestách mimo školu. Důsledkem bude nechuť pořádat externí akce a tedy i další pokles 

návštěv školních výprav. Naše situace není jednoduchá ani proto, že propagujeme přírodovědné a 

technické obory, které nejsou všeobecně populární, v mnoha případech i značně abstraktní. Dle posled-

ních prohlášení představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se však v následujících rocích 

můžeme dočkat jejich podpory – nejen morální. V tomto případě ale nezbývá nic jiného než doufat v milé 

překvapení. 

Čelit musíme i všeobecné finanční krizi. Ať již se jedná o reálnou hrozbu, anebo částečně o mediální bub-

linu, dochází ke všeobecnému „utahování opasků“, které se projevuje také ve výdajích za kulturu. Nehle-

dě na náklady za dopravu (tj. pronájem autobusu) – což je obzvlášť zřetelné u školních, mimobrněnských 

výprav. Nikoho nepřekvapí, že lidé mnohem víc přemýšlí, za co utratí své peníze, a mnohdy očekávají 

nějakou službu či aktivitu navíc. Jinak řečeno, ani pedagogové již na Hvězdárnu a planetárium Brno ne-

dochází ze setrvačnosti anebo proto, aby si usnadnili výuku.  

Naše vstupné je sice srovnatelné s jinými podobně zaměřenými organizacemi, současně je Hvězdárna a 

planetárium Brno vystavena zesilující konkurenci podobně zaměřených organizací. Posledních několik 

roků jsme dokonce svědky rozvoje různých forem edutainmentu, tj. kombinace vzdělávání, zábavy a 

výchovy, jaký probíhal v rozvinutých evropských zemích několik desetiletí. Přímo v našem městě vznikne 

velké Moravian Science Center Brno, v dojezdové vzdálenosti malé planetárium (avšak ve velkém 

science centru) v Olomouci a možná v Uherském Brodě. Svůj potenciál má Technické muzeum v Brně a 

Moravské zemské muzeum. 

Abychom návštěvníky neztratili, budeme nuceni neustále přinášet nové pořady i aktivity. I když s tím 

nemusíme souhlasit, většina tvorby bude spadat do kategorie „masové zábavy“. To ovšem není hanlivé 

zařazení, základem mnoha projektů budou zážitky „maskující“ vzdělávání. Organizovat bychom měli 
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jedinečné, neopakovatelné happeningy a klást důraz na vizuální složku, formáty našich pořadů (tzv. en-

tertainizace), stejně jako interaktivitu, aktuálnost a českou lokalizaci.  

Ze všech těchto důvodů představuje budoucí digitárium, tedy realizovaný projekt hybridního planetária, 

obrovskou výhodu. Jeho projekční schopnosti jsou téměř neuvěřitelné a navíc nám umožní neustále 

přicházet s novými představeními. Počítáme také s tím, že tuto audiovizuální pomůcku využijeme 

k popularizaci jiných oborů, než u nás dosud bylo zvykem. Například z mikrosvěta nebo biologie. 

Digitárium s sebou přinese i další nárůst provozních výdajů, mj. za údržbu špičkových audiovizuálních 

komponent. Také náklady na výrobu nových představení – především pak speciálních vizualizací – stoup-

nou oproti minulosti mnohonásobně. Pokud ale tuto fázi vývoje naší dramaturgické tvorby zvládneme, 

otevřou se nám opět nové možnosti – můžeme se dostat na středoevropský, ne-li celosvětový trh tvorby 

pořadů pro digitální planetária. 

Velké nároky budou kladeny na způsoby komunikace s veřejností a souboj o její pozornost. S našimi 

aktivitami se nejspíš vrátíme do plenéru města Brna. Současně se ale musíme vyvarovat syndromu 

„ubavení se k smrti“. Už nyní máme pocit, že je kadence novinek, které Hvězdárna a planetárium Brno 

přináší, v některých obdobích příliš velká. V záplavě informací se pak naši návštěvníci mohou ztrácet.  

V roce 2012 jsme sice zlepšovali a zpřehledňovali způsoby informování našich návštěvníků, nicméně 

stále jsme se ještě nedopracovali k jednoduchým aplikacím pro smartphony. Stejně tak si uvědomujeme 

ne vždy dostatečně kapacitní možnost telefonických rezervací. V tomto případě ale musíme hledět i na 

ekonomickou stránku rozšíření takové služby. 

Dalším ohrožením se jeví závislost organizace na několika málo kreativních pracovnících: dramaturgií 

Hvězdárny a planetária Brno, resp. technickým rozvojem, se zabývá pouze několik specialistů. Ti se navíc 

musí věnovat také běžnému provozu. Malý pracovní kolektiv ale skýtá i výhody. Naše porady probíhají 

v neformálním prostředí, aniž bychom ale ignorovali základní manažerské postupy, komunikaci nezdržu-

je komplikovaný organizační řád. Kompetence i zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců jsou jedno-

značně určeny, samostatnost rozhodování na svěřeném úseku je samozřejmostí. 

Vyvarovat se musíme i provozní slepotě: neustále dbát na úroveň našich služeb, nezapomínat na „čisto-

tu“ budovy (nejen ve smyslu úklidu a průběžné údržby, ale i „desénové“ čistoty), nejvyšší možnou úroveň 

našich pořadů, korektní vystupování nebo jednotný vizuální styl všech našich dokumentů. 

V průběhu roku 2012 se nám nepodařilo dokončit přestavbu heliostatu v přednáškovém sále, na hraně 

životnosti jsou kamery snímající dění na brněnském nebi. Potenciál těchto zařízení je veliký, v průběhu 

roku 2013 je chceme nahradit kamerou s HD rozlišením a celooblohovou kamerou s automatickou ana-

lýzou obrazu vyhledávající zajímavé jevy. Není vyloučeno, že bychom na budovu v budoucnu instalovali 

speciální detektory „lovící“ jasné meteory. Plně nevyužíváme ani možnosti projekční koule v exploratoriu, 

která nabízí vizualizace sférických objektů.  

Na zřeteli musíme mít i fakt, že v polovině roku 2013 vyprší záruční lhůty mnohých elektrických a elek-

tronických zařízení, které byly dodávány spolu s rekonstrukcí objektu Hvězdárny a planetária Brno. Jeli-

kož si uvědomujeme výjimečnou kvalitu architektonické realizace stavby Hvězdárny a planetária Brno, 

hodláme v součinnosti s městskou částí Brno-střed pečovat o nejbližší okolí naší budovy. Bohužel, v roce 

2012 jsme všechny zamýšlené parkové úpravy nestihli (průřez náletových dřevin, zlepšení výhledu z 7m 

kopule, revitalizace trávníků). 

V roce 2012 jsme neuspěli s žádostí o financování projektu Příběh kraje aneb podpora zatraktivnění výu-

ky přírodovědných oborů prostřednictvím zavádění nových metod do výuky, na který jsme z Operačního 
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programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost žádali částku 6 918 582,- Kč. Globálním cílem předklá-

daného projektu bylo zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů v oblasti počátečního vzdělávání  

(2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia) v Jihomoravském kraji. I přes veškerou pečlivost byl ale projekt vyřa-

zen z dalšího hodnocení, pokusíme se jej proto realizovat při jiné příležitosti.  

Jsme příspěvková organizace zřízená statutárním městem Brnem, které si u nás objednává „službu“ a 

díky dotaci zajišťuje příznivé vstupné pro všechny naše návštěvníky. Přesto všechno se nemůžeme cho-

vat neekonomicky. Z tohoto úhlu pohledu nemůžeme být spokojeni s průměrnou obsazeností a vytíže-

ností některých našich programových prostor. V dalších letech se budeme snažit, aby v jeden okamžik 

probíhalo v našem objektu více akcí, avšak zajišťovaných stejným počtem zaměstnanců. 

Poměrně dost nás vytěžuje i nadměrná administrativní zátěž – nejen ze strany zřizovatele, ale především 

v souvislosti s EU dotacemi a také ze strany orgánů státní správy (např. Českého statistického úřadu). 

Zatímco u jiných organizací je na řešení podobných úkolů mnohačlenné oddělení, u nás veškeré analýzy 

spadají na bedra dvou zaměstnanců. Svým způsobem jsme v problematické situaci: Musíme se chovat 

téměř jako soukromá firma, ale ruce nám svazují mantinely příspěvkové organizace. 

Velkým ohrožením Hvězdárny a planetária Brno je rozhodnutí zřizovatele snížit v roce 2012 a 2013 svůj 

příspěvek na náš provoz o 20 procent oproti stavu v roce 2011.  Hospodaříme sice vyrovnaně, avšak 

napjatě a bez rezerv. Bez takové stability jsou však naše možnosti střednědobého strategického pláno-

vání výrazně omezeny. Na druhou stranu ale považujeme za samozřejmé, že je svrchovaným právem 

statutárního města Brna investovat do našeho provozu dle vlastního uvážení. Našim úkolem je přesvěd-

čit vrcholné představitele i veřejnost, že prostředky vkládané do naší činnosti se bohatě vrací na rostoucí 

kultivovanosti obyvatel, celkové atraktivitě města i zájmu o vysokoškolské studium přírodních věd. 

 

Rok 2012 jsme každopádně zvládli skvěle. A jelikož je vesmír báječné místo pro život – Hvězdárna a 

planetárium Brno obzvlášť – bude to úžasné i v dalších letech. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, 

příspěvkové organizace 

 

V Brně dne 20. února 2013 
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PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno představuje multivizuální centrum pro popularizaci nejrůznějších věd, 

především z oblasti neživé přírody. Na prvním místě je samozřejmě astronomie, ale nevyhýbáme se ani 

geologii, chemii, fyzice, matematice, geografii a mnoha dalším. To vše v laikům srozumitelné, zábavné a 

také interaktivní podobě.  

Nejsme vědeckým pracovištěm, ale s vědou se u nás setkáte na každém kroku. Věnujeme se také pro-

pagaci brněnských univerzit a velkých vědeckých projektů realizovaných na území města Brna. Naše 

prostory jsou ideální pro středně velké kulturní aktivity, stejně jako akce kongresové či incentivní turisti-

ky. K dispozici přitom máme následující programové prostory: 

Velké planetárium 

Na kopuli o průměru necelých 18 metrů promítáme několik tisíc hvězd a objektů blízkého i vzdáleného vesmíru, v libo-

volný okamžik z kteréhokoli místa na Zemi. Projekční zařízení doplňují speciální projektory, stejně jako netradiční seda-

dla. Jedinečný sál planetária lze využít také pro kulturní a kongresové akce. 

 

Exploratorium 

Interaktivní exponáty, vzorky mimozemských hornin, čarokrásné reprodukce vesmírných objektů, jedinečný projekční 

systém, stejně jako planetární váhy jsou připraveny v podzemním, mnohoúčelovém sále. Prožijete zde neuvěřitelný pří-

běh Sluneční soustavy, fascinujícího koutu vesmíru, který tvoří náš svět. 

 

Astronomická pozorovatelna 

Už jste na vlastní oči spatřili sluneční skvrny, krátery na Měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře a satelity, srpek 

Venuše, barevné dvojhvězdy, jiskřivé hvězdokupy, jemné mlhoviny anebo galaxie vzdálené miliony světelných roků? To 

všechno lze pohodlně ukázat pomocí moderních dalekohledů s průměrem objektivu až 35 cm. 

 

Malé planetárium 

Malé planetárium dokáže na klenbě o průměru 8 metrů vykouzlit iluzi hvězdné oblohy s několika nápadnými planetami a 

Měsícem. Na rozdíl od modernějšího a většího protějšku však nabízí intimní atmosféru s příjemným posezením. 

 

Pozorovací terasa 

Z pozorovací terasy se nabízí téměř magický pohled na denní i noční Brno. Pouhýma očima, ale také s pomocí přenos-

ných dalekohledů, se odtud podíváte na oblohu. Není sice příliš tmavá, ale Slunce, Měsíc, planety Sluneční soustavy a 

nejnápadnější souhvězdí odtud určitě uvidíte. 

 

Vstupní hala 

Prodej i rezervace vstupenek s malým astronomickým obchůdkem, stejně jako posezení u jednoduchého občerstvení a 

výstavy, to vše nabízí foyer Hvězdárny a planetária Brno. Snad nejzajímavější je obrovský snímek malé části souhvězdí 

Plachty, ve kterém před 11 tisíci roky explodovala jedna velmi hmotná hvězda. 

 

V následujících přehledech jsou uvedeni pouze ti návštěvníci, kteří prošli bránou Hvězdárny a planetária 

Brno, nikoli uživatelé našich internetových projektů nebo účastníci externích akcí. Roční hodnocení čin-

nosti Hvězdárny a planetária Brno přitom dělíme do několika tematických kategorií: 

Individuální návštěvníci přicházející na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblohou velkého planetária, vč. dět-

ských představení, prohlídky exploratoria, cestopisných pořadů, veřejných pozorování, odborných přednášek, koncertů). 

Organizované výpravy žáků a studentů mateřských, základních, středních i vysokých škol docházející na vzdělávací před-

stavení v sále velkého planetária, exploratoria a některé experimentální pořady. 
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Virtuální návštěvníci, tj. uživatelé počítačové sítě Internet, pro které vytváříme naše elektronické produkty. 

Specializované skupiny zaměřené na zvláštní skupiny návštěvníků. 

Projekt Přírodovědné digitárium, jehož cílem je digitalizace sálu velkého planetária. 

Projekt Přírodovědné stelárium, který si klade za cíl vytvořit nový multimediální prostor Hvězdárny a planetária Brno. 

Marketing a public relations naší instituce a všech našich produktů. 

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

ZÁKLADNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ 

V desetiletém přehledu jsou uvedeni všichni návštěvníci a všechny pořady v daném roce v celém objektu 

Hvězdárny a planetária Brno. Bez ohledu na to, ve kterém programovém prostoru se takové představení 

odehrálo a pro kterou cílovou skupinu bylo určeno: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101 20112 2012 

počet všech 
návštěvníků 

78 186 79 997 78 011 76 082 81 480 92 181 97 037 46 790 10 064 127 508 

počet všech 
uvedených 
pořadů 

1 172 1 168 1 225 1 202 1 244 1 318 1 392 618 247 2 009 

počet pra-
covníků

3
 

23,0 23,0 23,0 23,0 21,0 21,0 18,95 10,2 16,8 18,4 

STATISTICKÝ PŘEHLED AKTIVIT TVŮRČÍHO CHARAKTERU 

 20104 20115 2012 

multivizuální představení ve velkém planetáriu  3 4 9 

krátké audiovizuální pořady, speciální prezentace  3 3 3 

audiovizuální záznamy odborných přednášek  6 1 27 

výstavy  2 2 3 

mimořádné akce, semináře apod.  11 5 11 

 

  

                                                                 

1
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.  

2
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. Navíc ve 

zkušební podobě, bez vzdělávacích pořadů pro školy.  

3
 Přepočtené úvazky, stav k 31. prosinci daného roku. 

4
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.  

5
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. Navíc ve 

zkušební podobě, bez vzdělávacích pořadů pro školy.  
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STATISTICKÝ PŘEHLED POŘADŮ V SÁLE VELKÉHO PLANETÁRIA 

 
premiéra reprízy diváci 

celkem  
repríz 

celkem  
diváků 

Copak děláš Sluníčko? 12. 11. 2011 58 7 231 76 9 757 

Neuvěřitelné Brno6 12. 11. 2011 47 3 847 89 6 215 

Hvězdy pod mikroskopem  3. 11. 2004 / 3. 2. 20107 47 4 320 161 13 617 

Cesta za správným směrem  24. 3. 2009 59 6 178 100 10 248 

Hledá se Polárka  7. 3. 2009 35 4 138 92 9 947 

Hvězda jménem Slunce 3. 10. 2012 33 2 400 33 2 400 

Měsíc 5. 1. 2012 22 2 101 22 2 101 

Návštěva z vesmíru  6. 2. 2010 51 5 438 86 9 576 

Není drak jako drak 10. 1. 2009 6 858 64 7 309 

Poznej svůj vesmír 2. 2. 2012 141 17 787 141 17 787 

Splněná přání  3. 3. 2012 62 7 312 62 7 312 

Zpráva o konci světa  1. 2. 2012 57 5 752 57 5 752 

Živá planeta 3. 4. 2003 44 3 388 194 16 059 

Jak se Slunce uzdravilo8  1. 1. 2012 14 1111 14 1111 

Kouzelný ohňostroj 25. 5. 2012 22 1 435 22 1 435 

Po setmění  2. 7. 2012 53 3 442 53 3 442 

Saturn 1.1. 2009 16 570 82 6 539 

 

                                                                 

6
 Uváděna byla verze s kratší i delší stopáží, a také verze s anglickými titulky. 

7
 Obnovená premiéra. 

8
 Uváděna byla verze s kratší i delší stopáží. 
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INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 

Za individuální návštěvníky považujeme ty, kteří navštívili naše multivizuální představení v planetáriu, 

komentované prohlídky exploratoria, pozorování večerní oblohy a Slunce, odborné přednášky, autorské 

výstavy, koncerty a další akce určené veřejnosti (nikoli např. školní výpravy na vzdělávacích pořadech). 

Za hlavní počin roku 2012 vnímáme udržení vlny zájmu o novou Hvězdárnu a planetárium Brno. Podařilo 

se nám logisticky zvládnout poměrně komplikovaný provoz, uvést řadu nových pořadů pro děti i dospělé, 

pokračovali jsme v rozvoji interaktivní expozice v exploratoriu. Máme pocit, že jsme úspěšně restartovali 

odborné přednášky, naopak zájem o cestopisné pořady je evidentně na sestupu. Důležitou provozní 

změnou bylo otevření nového programového prostoru – vlastními silami zrekonstruované kopule o prů-

měru 7 metrů.  

V roce 2012 jsme uspořádali 1 107 pořadů pro 61 594 individuálních návštěvníků (222 pořadů pro 9 043 

návštěvníků v roce 2011, 311 pořadů pro 22 304 návštěvníků v roce 2010, 685 pořadů pro 41 999 ná-

vštěvníků v roce 2009), tj. každý týden proběhlo 21,2 pořadu s průměrnou návštěvností
9
 55,8 osob na 

jeden pořad (13,1 pořadu s průměrem 62 osob na jeden pořad v roce 2009).  

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY 

 2009 201010 201111 2012 

 akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci 

pozorování  
hvězdné oblohy 

273 4 001 144 1 840 26 393 262 4 808 

pozorování Slunce  70 812 18 220 - - 18 177 

pořady pro dospělé  139 9 470 57 4 165 50 2 591 221 16 735 

pořady pro děti  124 9 363 53 5 332 18 2 526 134 13 973 

exploratorium - - - - 116 2 553 325 8 756 

astronomické přednášky 21 1 215 9 645 4 265 34 1 909 

nestandardní pořady 58 17 138 30 10 102 8 715 113 15 236 

celkem 685 41 999 311 22 304 222 9 043 1 107 61 594 

                                                                 

9
 Hodnotu průměrné návštěvnosti zkresluje obsazenost sálu exploratoria a astronomické pozorovatelny, ve kterých je 

nejvyšší přípustná kapacita 50, resp. 25 míst. 

10
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010. 

11
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. Navíc ve 

zkušební podobě, bez vzdělávacích pořadů pro školy.  
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BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 

V sobotu 19. května 2012 jsme se zúčastnili již v pořadí osmé Brněnské muzejní noci. Přibližně každých 

25 minut jsme mezi 18. a 23. hodinou přivítali dvě stě návštěvníků na speciální prohlídkové trase objek-

tem Hvězdárny a planetária Brno. V sále velkého planetária bylo možné zhlédnout krátký pořad Vesmír 

za zrcadlem (autoři Jan Píšala, Pavel Gabzdyl), ve foyer zajímavý fyzikální experiment (realizovaly Bar-

bora Mikulecká, Zuzana Kuljovská), na pozorovací terase se návštěvníci mohli podívat na Brno a 

s dalekohledy na Venuši, Mars či Saturn. Připravena byla také řada informačních materiálů, hudebně-

světelná instalace Roj a možnost přihlásit se do Internetového kurzu základů astronomie. Zájem o Br-

něnskou muzejní noc byl extrémní – v průběhu šesti hodin prošlo budovou Hvězdárny a planetária Brno 

asi 4 tisíce návštěvníků! Bohužel, na stejný počet se nedostalo, k nelibosti zklamaných. Dokonce jsme 

byli nuceni z bezpečnostních důvodů celou akci zhruba o 1 hodinu dříve ukončit. S ohledem na narůstající 

„masovost“ této akce budeme účast a formu naší organizace v následujících letech velmi zvažovat. Koor-

dinoval Jan Píšala. 

 

Rozložení počtu individuálních návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno v jednotlivých kalendářních měsících v letech 1995 až 

2012. Uvedeni jsou pouze ti, co prošli branami organizace, nejsou započítáni účastníci externích akcí nebo virtuální návštěvníci. 

Patrný je sezónní charakter. Výrazné odskoky v květnu, jdou na vrub Brněnské muzejní noci, v září Evropské noci vědců. Na 

jaře 1997 a 1998 přilákala na hvězdárnu tisíce lidí dvojice jasných komet. 
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DEN VĚDCŮ 

Tradiční akce pořádaná 22. září 2012 byla součástí tzv. Festivalu vědy, do kterého se zapojuje většina 

vzdělávacích i vědeckých institucí města Brna. Den vědců probíhal formou happeningu na zahradě Au-

gustiniánského opatství na Starém Brně, kde se předváděly zajímavé a inspirativní pokusy, měření či 

ukázky z výzkumů realizovaných brněnskými univerzitami. Náš stánek se orientoval na tradiční pozoro-

vání Slunce, tentokrát zkomplikované velmi nepříznivým počasím (zajistil Stanislav Kováč).  

DIVADELNÍ SVĚT 2012 – PROJEKCE FILMU VLASY 

Od 8. do 16. června 2012 proběhl již třetí ročník festivalu Divadelní svět. Tradičně ho zahájila Noc kejklířů, 

která proměnila Zelný trh a okolí v bujarý divadelní jarmark, a uzavřela Slavnost Masek, která zaplňuje 

město nejen maskovanými účastníky, ale především zcela mimořádnou atmosférou. Hlavním tématem 

byl „režisér Miloš Forman“ a fenomén prolínání i vzájemné inspirace dvou uměleckých disciplín – divadla 

a filmu pohnutými 60. lety minulého století. V sobotu 9. června 2012 se v sále velkého planetária (zajistil 

Jiří Dušek) uskutečnila mimořádná projekce filmového muzikálu Vlasy (170 návštěvníků). V podstatě se 

jednalo o logistickou zkoušku, zda bude možné v našem areálu v následujících letech provozovat letní 

kino. 

JARNÍ PRÁZDNINY 

Mezi 6. a 12. únorem 2012 jsme v období jarních prázdnin brněnským školákům připravili mimořádné 

odpolední reprízy pořadu Návštěva z vesmíru. Celkem se uskutečnila 3 představení pro 471 diváků. 

FYZIKÁLNÍ KOKTEJL 

Důvtip, inteligence, krása. Atributy vlastní nejen ideálním ženám, ale i královně mezi vědami, fyzice. Nový 

typ interaktivního pořadu navrhly a realizovaly Barbora Mikulecká a Zuzana Kuljovská. Ve všech přípa-

dech se jednalo o přibližně devadesátiminutová, tematicky zaměřená show určená jak dospělým, tak 

nejmenším dětem. Celkem se uskutečnily 3 vystoupení pro 100 diváků. Konkrétně na tato témata: 

5. dubna 2012, téma tlak 

3. května 2012, téma bubliny 

7. června 2012, téma chlad 

 

S odchodem Barbory Mikulecké k jinému zaměstnavateli se bohužel tento zajímavý formát vzdělávacích 

pořadů dále nerozvíjel.  

KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST 

V roce 2012 se na Hvězdárnu a planetárium Brno – telefonicky, e-mailem, facebookem, twittrem i pí-

semně – obrátila řada osob a organizací s nejrůznějšími dotazy z oblasti astronomie, přírodních věd a 

občas i z astrologie. Na sklonku roku 2012 se jednalo především o poskytování informací k domnělému 
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„konci světa“ 21. prosince 2012. Dotazy byly zodpovídány neprodleně a kvalifikovaně odbornými pracov-

níky. Zajišťovali všichni odborní zaměstnanci. 

KRÁSA FYZIKY / FYZIKA KRÁSY 

Fyzikální jevy jsou všude kolem nás a ovlivňují náš život na každém kroku, ať jsme si toho vědomi nebo 

ne. Kromě toho jsou fyzikální jevy krásné. V úterý 13. března 2012 proběhla netradiční vernisáž, doplně-

ná sérii zajímavých experimentů, výstavy Krása fyziky/fyzika krásy sestavená Tomášem Tycem 

z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výstava byla od března do konce školního roku volně 

přístupná ve foyer Hvězdárny a planetária Brno. 

KULTURNÍ AKCE 

Součástí naší programové nabídky jsou nejrůznější kulturní akce. Moderní prostory Hvězdárny a plane-

tária Brno nabízíme – ve formě spoluorganizace – k hudebním či dramatickým počinům. Nejsme a nebu-

deme klasickým koncertním sálem, tyto aktivity ale podporují „dobrý pocit“ veřejnosti z naší organizace. 

Podmínkou je, aby využívaly netradiční prostory sálu velkého planetária. Celkem se uskutečnilo 13 akcí, 

které navštívilo 1 624 posluchačů. Konkrétně se v roce 2012 jednalo o následující akce (vesměs zajišťo-

val Pavel Karas): 

15. ledna 2012 

koncert SHIVANA.LIVE 

19. března 2012 

koncert Distant Bells 

23. dubna 2012 

koncert Distant Bells 

13. května 2012 

Jarní odpoledne s Antonínem Dvořákem 

18. května 2012 

koncert v rámci Tmavomodrého festivalu 

10. června 2012 

Jaroslav Dušek v planetáriu 

18. června 2012 

koncert skupin Japka a Blues2 

22. června 2012 

TMA – audiovizuální představení studentů klasické a multimediální kompozice JAMU 

8. října 2012 

koncert Distant Bells 

5. listopadu 2012 

koncert skupin Hladolet a Quanti Minoris 

2. prosince 2012 

koncert skupin Journeys to Fungalvaz a Lu 

18. prosince 2012 

Vánoce s Rosamundou, koncert Komorní dechové harmonie Brno 
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MLÁDEŽI DO 60 LET NEPŘÍSTUPNO 

Nový formát pořadů cílený především na menší skupinky seniorů, během kterého se seznámí 

s nejrůznějšími zákoutími budovy Hvězdárny a planetária Brno. Nahlédnou do sálu velkého i malého 

planetária, interaktivního exploratoria, astronomické pozorovatelny, přednáškového sálu, pozorovací 

terasy a technického zázemí. Seznámí se s historií organizace, její nejbližší budoucností. Autorkou kon-

cepce je Jana Britzmannová. Celkem se uskutečnilo 17 pořadů pro 507 návštěvníků. 

MENDEL 190 

V neděli 3. června 2012 proběhla v prostorách Augustiniánského opatství na Starém Brně jedna z akcí 

oslav 190. výročí narození Gregora Johanna Mendela (zastřešovala Masarykova univerzita a Augustini-

ánské opatství na Starém Brně). Naše organizace, v souvislosti s Mendelovým pozorováním Slunce, 

v areálu zorganizovala odpolední, komentované pozorování slunečních skvrn. Mezi 14. a 16. hodinou,  

i přes poměrně nepříznivé počasí, navštívilo naše stanoviště několik desítek zájemců. Zajistil Stanislav 

Kováč. 

NOC VĚDCŮ 

Tradiční akce pořádaná 28. září 2012 byla součástí tzv. Festivalu vědy, do kterého se zapojuje většina 

vzdělávacích i vědeckých institucí města Brna. Noc vědců probíhala formou happeningu na pracovištích 

Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a také na půdě naší 

organizace. Program na Hvězdárně a planetáriu Brno vesměs zajistili pracovníci a studenti Masarykovy 

univerzity. S ohledem na rozkolísanou úroveň některých přednášek jsme se ale rozhodli v příštích roční-

cích do programu více zasahovat. Součástí byla soutěž o astronomický dalekohled poskytnutý Českou 

astronomickou společností. Akci, kterou navštívilo celkem 2200 návštěvníků, zpestřil příjezd Městské 

policie Brno, kvůli rušení nočního klidu. Vše bylo samozřejmě ihned urovnáno. Konkrétně se během Noci 

vědců odehrála následující vystoupení (koordinoval Pavel Gabzdyl): 

sál velkého planetária 

Dr. Kuželka a její kousky z Katedry cirkusových studií (interaktivní klauniáda); Opravník omylů o mikrobech (netradiční 

přednáška s písničkami a kvízy); Mendel 190 – slavíme narození génia (populárně-naučná přednáška); Expedice Antark-

tida (promítání z vědecké výpravy); Jak fungují léky proti bolesti? (populárně-naučná přednáška); Opravník omylů o mi-

krobech (netradiční přednáška pro velké); Po setmění (program Hvězdárny a planetária Brno). 

 

předsálí planetária 

Taneční ukázka argentinského tanga; Argentina – země mnoha protikladů (tvořivé a výtvarné aktivity, vědomostní kvíz 

pro děti a pro dospělé, ukázka argentinského tanga, zajímavosti vzdálené Argentiny: domorodé kmeny a jejich mýty, le-

gendy a pověry, příležitost vyzkoušet si tradiční argentinská řemesla, literární minidílny napříč žánry); Žonglérská dílna – 

výuka žonglování aneb „jak na to“, výroba pomůcek pro žonglování. 

 

přednáškový sál 

Ekonomické experimenty – zkoumáme lidské rozhodování (vybrané experimenty zkoumající motivy pro rozhodování 

osob v souvislosti s finanční motivací: motivy ke spolupráci či nespolupráci při přispívání na veřejný statek tj. na „společ-

nou věc“, pravděpodobnost a motivy korupčního jednání, motivy daňových úniků, volební experimenty). 
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sál malého planetária 

I vědci si hrají – desková hra GO (výuka hry GO, lektoři vysvětlí pravidla a zahrají si s vámi). 

 

venkovní areál 

Vystoupení mažoretek Masarykovy univerzity; Světelná žonglérská show; Ohňová žonglérská show; Hrajeme a zpíváme 

s vědci (cimbálová muzika Spolek odvážných); instalace obřích modelů kosmických sond a raket. 

 

pozorovatelna 

Pozorování hvězdné oblohy. 

NOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST V SÁLE VELKÉHO PLANETÁRIA 

Výpravná představení v sále velkého planetária považujeme za jednu z klíčových aktivit Hvězdárny a pla-

netária Brno. V roce 2012 jsme dle dramaturgického plánu vytvořili celkem 8 multivizuálních pořadů. 

V případě pohádkového příběhu Jak se Slunce uzdravilo vznikla varianta s kratší i delší stopáží (autoři 

Zuzana Kuljovská, David Koval), v případě Neuvěřitelného Brna byla jednak připravena sestříhána vari-

anta s poloviční délkou a také varianta s anglickými titulky (zajistil Pavel Gabzdyl). Konkrétně jsme 

v roce 2012 v premiéře uvedli následující představení pro veřejnost v sále velkého planetária. 

Jak se Slunce uzdravilo 

V zimě, když napadne sníh a udeří tuhé mrazy, nemůžeme bez čepice nebo pořádného kabátu vystrčit nos. Chytnout rý-

mu anebo se nachladit může i Sluníčko. Zvlášť, když si nedává pozor a koupe se ve studené vodě. Naštěstí má Sluníčko 

na obloze dobré kamarády, kteří v takovém případě zavolají na pomoc pana doktora Hamouzka. Jak a čím se takové 

Sluníčko vlastně léčí? Připraveno speciálně pro akci Novoroční Brno – PF 2012. Režie Zuzana Kuljovská a David Koval, 

namluvil František Derfler, ilustrovala Veronika Sochorová, premiéra 1. ledna 2012, celkem 14 repríz pro 1 111 diváků 

(kráká i dlouhá stopáž). 

 

Zpráva o konci světa 

Blíží se skutečně konec světa? Mohou z vteřiny na vteřinu zmizet všechny naše jistoty? Zaniknou hudební partitury, vý-

pravné obrazy, jemná sochařská díla, veškeré lidské poznání? A pokud takové nebezpečí skutečně hrozí, není v naší mo-

ci truchlivý konec odvrátit? Scénář a režie Jiří Dušek, namluvili Jana Musilová, Petr Štěpán a Zdeněk Junák, premiéra 

1. února 2012, celkem 57 repríz pro 5 752 diváků. 

 

Splněná přání 

Byli byste rádi, kdyby se vám splnilo nějaké přání? Určitě ano. To si mysleli i malá Terezka s bratrem Honzíkem než se 

ocitli na neznámé planetce Mlask. Zprvu se zdálo, že konečně mohou dělat, jen co se jim zlíbí a nemusí nikoho poslou-

chat. Děti však záhy pochopily, že není vše tak úžasné, jak se na první pohled zdálo. Scénář a režie Zuzana Kuljovská, 

namluvili Vendula Hájková, Dominik Brychta, Petr Štěpán, hudbu složil Jiří Mottl, grafické ztvárnění studio B4U Pu-

blishing, premiéra 3. března 2012, celkem 62 repríz pro 7 312 diváků. 

 

Vesmír za zrcadlem 

Co se děje na obloze a jak vypadá vesmír za zrcadlem. Kratší pořad připravený speciálně pro Brněnskou muzejní noc. 

Scénář a režie Jan Píšala, premiéra 19. května 2012, celkem 12 repríz pro 2 400 diváků. 

 

Kouzelný ohňostroj 

Dokážete si představit noční oblohu bez hvězd? Lidé o tuto krásu málem přišli. Přestali se na ni dívat, a proto se Pán 

hvězd rozhodl, že hvězdy schová. Když už si na ně nikdo ani nevzpomněl, našel malý Toník na půdě poklad, mapu noční 

oblohy. Ta ho zavedla až do podivného světa, kde měl možnost splnit úkol a prokázat tak, že si lidé přece jen zaslouží 
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vrátit hvězdy zpět na noční oblohu. Scénář a režie Zuzana Kuljovská, David Koval, namluvil Petr Štěpán, grafické ztvár-

nění studio B4U Publishing, premiéra 25. května 2012, celkem 22 repríz pro 1 435 diváků. 

 

Po setmění 

Hoďte město i vrtkavé počasí na chvíli za hlavu a užijte si jednu opravdu temnou letní noc. Ukážeme vám, co všechno 

umí naše planetárium a provedeme vás po těch nejzajímavějších objektech blízkého i vzdáleného vesmíru. Průvodci vám 

budou naši zkušení moderátoři, v jejichž doprovodu zjistíte, že planetárium i prázdninové nebe mají po setmění své oso-

bité kouzlo. Scénář a režie Jan Píšala, namluvil Zdeněk Junák, premiéra 2. července 2012, celkem 53 repríz pro 3 442 di-

váků. 

 

Hvězda jménem Slunce 

Hvězdy má naprostá většina lidí spojeny s noční oblohou a s nepředstavitelně vzdálenými končinami vesmíru. To je ale 

omyl. Ta nejvýznamnější hvězda, tedy alespoň z pohledu nás pozemšťanů, se nachází blíž, než si myslíme. Zdobí totiž 

naše denní nebe. Říkáme ji Slunce a zpravidla ji vnímáme pouze jako oslňující disk. Za žlutobílou září se ale skrývá mno-

hem víc. Nahlédněte na Slunce prostřednictvím nejmodernějších astronomických přístrojů a odhalte jeho skryté podoby. 

Prozkoumejte vařící sluneční povrch s výrony žhavého plazmatu, pekelně horké jádro i nebesky krásnou sluneční koró-

nu, zažijte ničivou magnetickou bouři a nechte se unášet slunečním větrem vstříc polárním zářím. Autorem scénáře, 

speciálních vizualizací i režisérem je Jan Píšala, namluvil Zdeněk Junák, premiéra 3. října 2012, celkem 33 repríz pro 

2 400 diváků. 

 

Neuvěřitelné Brno – verze s anglickými titulky 

Představení Neuvěřitelné Brno mělo premiéru již 10. listopadu 2011. Pro svůj velký úspěch vytvořil autor Pavel Gabzdyl 

jeho druhou, zkrácenou verzi ve stopáži 25 minut, kterou jsme poté využívali v mimořádných případech, např. při ko-

merčních pronájmech. Na sklonku roku 2012 vznikla i verze s anglickými titulky a také anglickými popisky přímo v ob-

razu. I když nešlo o premiéru v pravém slova smyslu, objem práce při přípravě takové verze se vyrovnal tvorbě zcela 

nového představení. Premiéra 26. listopadu 2012, zajistil Pavel Gabzdyl. 

NOVOROČNÍ BRNO – PF 2012 

Hvězdárna a planetárium Brno otevřela své brány již 1. ledna 2012. Mezi 14. a 17. hodinou jsme v sále 

velkého planetária uváděli speciální pohádkový příběh Jak se Slunce uzdravilo. Celkem 6 repríz zhlédlo 

550 návštěvníků. Přístupná byla i vyhlídková terasa. 

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY / BÁJEČNÁ VĚDA 

Výjimečné myšlenky, výjimečné přístroje. Na počátku 21. století jsme svědky úžasných objevů – nejen na 

poli astronomie. Po celé planetě – a také mimo ni – se staví nové observatoře, jejichž technologie bývají 

za hranicí představivosti obyčejného smrtelníka. Abychom se v záplavě objevů i událostí neztratili, orga-

nizuje Hvězdárna a planetárium Brno cyklus přednášek známých popularizátorů i odborníků, kteří pre-

zentují některé z mnoha vědeckých témat. Délka těchto pořadů často závisí na zájmu tazatelů, ale nepře-

výší 90 minut. Přednášky se konají zpravidla v úterý od 18.00 hodin buď ve velkém planetáriu, anebo  

v  komornějším přednáškovém sále. Zajišťovala Zuzana Kuljovská a Josef Forman. Ze všech přednášek 

vzniká audio a video záznam dostupný na www stránkách Hvězdárny a planetária Brno (pořizoval Jaro-

slav Luner). V roce 2012 jsme zorganizovali celkem 34 přednášek, které navštívilo 1 909 zájemců. Kon-

krétně se uskutečnila tato vystoupení: 

17. ledna 2012 

Petr Scheirich, Podivuhodné příběhy malých těles Sluneční soustavy 
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24. ledna 2012 

Alexander Ač, Je změna klimatu největší hrozbou lidstva? 

7. února 2012 

Zdeněk Řehoř, Atmosféra Země …vždyť je to jenom vzduch 

14. února 2012 

Tomáš Přibyl, Když padají rakety 

21. února 2012 

Natália Martínková, Jan Zukal, Je plesnivý netopýr mrtvý netopýr? 

28. února 2012 

Pavel Gabzdyl, Jak se dotknout Měsíce 

6. března 2012 

Leoš Ondra, Obyčejné světlo – záhada moderní fyziky 

20. března 2012 

Jiří Chudoba, Kosmické záření s největší energií 

13. března 2012 

Tomáš Tyc, Krása fyziky – fyzika krásy 

27. března 2012 

Lenka Dziková, Když prší sklo 

3. dubna 2012 

Jiří Grygar, Žeň objevů 2011 

10. dubna 2012 

Miloš Tichý, Ochráníme se před vražednými planetkami? 

17. dubna 2012 

Kamil Hornoch, Výbuchy nov aneb (dvoj)hvězdné ohňostroje 

15. května 2012 

Miloslav Druckmüller, Stále záhadná sluneční koróna 

29. května 2012 

Michal Švanda, Bouřící Slunce: Čeká nás globální katastrofa? 

4., 11., 18., 25. října 2012 

Zdeněk Řehoř, Optický workshop 

9. října 2012 

Petr Kulhánek, Jaký je náš vesmír – milníky moderní kosmologie 

16. října 2012 

Martin Rybář, Hon na Higgsův boson 

23. října 2012 

Jakub Rozehnal, Až vybuchne supernova 

30. října 2012 

Dana Drábová, Jaderné technologie – přínosy a rizika 

5. listopadu 2012 

Eliška Maršálková, Energie řas a sinic 

6. listopadu 2012 

Bohumil Frantál, Energie, krajina, udržitelnost 

8. listopadu 2012 

Petra Celá, Jak vzniká obličej a co způsobuje poruchy jeho vývoje? 

9. listopadu 2012 

Alexandr Ač, Jsou změny klimatu pro rostliny příliš rychlé? 
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13. listopadu 2012 

ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky 

20. listopadu 2012 

Milan Šálek, Jak se dělá počasí 

27. listopadu 2012 

Jan Palouš, 5 z 50: Česká republika a Evropská jižní observatoř 

4. prosince 2012  

Zuzana Marie Kostićová, Hvězdy, čas a staří Mayové 

11. prosince 2012 

Tomáš Přibyl, Quo proboha vadis, americká kosmonautiko? 

20. prosince 2012 

Jan Píšala, Konec světa z pohledu astronomie 

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY STAVBA ROKU 2012 

V úterý 30. října 2012 byla na budově Hvězdárny a planetária Brno odhalena pamětní plaketa s oceněním 

Stavba roku České republiky 2012. Malé slavnosti se zúčastnili zástupci Nadace pro rozvoj architektury a 

stavitelství Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. (předseda správní rady nadace), PhDr. Jiří Kučera (časopis Stavitel 

společnosti Economia, a. s.), stavitele Skanska, a.s. (Roman Havlín, Petr Kadič), statutárního města Brna 

(Mgr. Radek Řeřicha) a Hvězdárny a planetária Brno. 

OHŇOSTROJNÝ DEN NOSTALGIE 

V pátek 25. května 2012 ve večerních hodinách posloužila budova Hvězdárny a planetária Brno k setkání 

významných brněnských osobností, které z pozorovací terasy sledovaly ohňostrojné prelude na téma 

Poznání přírody a člověka – pocta Gregoru Johannovi Mendelovi – 190. výročí narození zakladatele gene-

tiky. Za Hvězdárnu a planetárium Brno zajišťoval Jiří Dušek, hlavním producentem akce byla společnost 

SNIP & Co. 

PADESÁTITISÍCÍ NÁVŠTĚVNÍK 

Po více než čtyřech měsících od otevření přivítala nově zrekonstruovaná Hvězdárna a planetárium Brno 

již 50 000. návštěvníka. Stalo se tak v úterý 3. dubna 2012 v odpoledních hodinách, kdy do hvězdárny 

zavítal Dušan Ráček z Brna, který z rukou ředitele Hvězdárny a planetária Brno Jiřího Duška a předního 

českého popularizátora astronomie Jiřího Grygara obdržel pamětní list a drobné dárky. 

PODVEČERNÍ POZOROVÁNÍ PRO DĚTI 

Od 1. do 22. prosince 2012 – každý den kromě neděle – vždy od 17.00 do 18.00 hodin jsme organizovali 

pro malé i velké hvězdáře pozorování podvečerní oblohy. Návštěvníci si prohlédli kopuli s velkým daleko-

hledem a za příznivého počasí se podívali na několik objektů blízkého i vzdáleného vesmíru – třeba na 

dvojhvězdy, hvězdokupy anebo Měsíc. Celkem se uskutečnilo 19 pozorování pro 215 návštěvníků (vstup 

zdarma). 
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Ve čtvrtek 25. října a v pátek 26. října 2012 měli všichni školou povinní žáci podzimní prázdniny. Brány 

Hvězdárny a planetária Brno se jim ale nezavřely. Naopak, do běžného programu se zařadilo hned něko-

lik mimořádných pořadů. Ve čtvrtek i pátek v 10.00 a ve 14.00 hodin to byl pohádkový pořad Copak děláš 

Sluníčko?, v 11.00 a v 15.00 hodin prohlídka exploratoria s Příběhem Sluneční soustavy. Celkem k nám 

zavítalo 423 návštěvníků. 

PŘECHOD VENUŠE PŘES SLUNCE 

Ve středu 6. června 2012 v ranních hodinách proběhl úkaz, který již za našich životů zcela jistě nezahléd-

neme. Planeta Venuše přešla přes sluneční kotouč a způsobila malé, ale o to unikátnější zatmění Slunce. 

Na další takové představení budeme čekat 105 let. Díky mimořádně příznivému počasí byla Hvězdárna  

a planetárium Brno otevřena od 4.30 až 7.00 hodin. Komentovaného pozorování se nakonec zúčastnilo 

500 zájemců. Součástí bylo i speciální setkání osobností města Brna. Organizoval Jan Píšala, Jiří Dušek. 

PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

V sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno se pomocí velkoplošných ilustrací, jedinečného audiovi-

zuálního systému, interaktivních a mnoha dalších vzácných exponátů vydáte na cestu Sluneční sousta-

vou. Unikátní je také speciální projekční koule o průměru 1,2 metru, na kterou lze promítnout nejrůznější 

textury planet i jiných těles Sluneční soustavy. A nejen to – je možné ukázat jejich změny v čase. Ná-

vštěvníci si mohou za asistence odborných pracovníků Hvězdárny a planetária Brno pohrát i s kinetickými 

experimenty, díky kterým pochopí, jak obíhají umělé družice kolem Země, kolik by vážila ta stejná kra-

bice džusu na různých tělesech Sluneční soustavy, anebo jak rozhoupat Foucaultovo kyvadlo. Pozornost 

upoutají i jedinečné planetární váhy. Autorem expozice je Pavel Gabzdyl, architektonický návrh připravil 

Martin Rudiš. V průběhu roku 2012 jsme expozici dále rozvíjeli – instalací nového modelu vodního víru, 

tiskem pracovních listů pro školní výpravy i veřejnost a přípravou cizojazyčných průvodců. V roce 2012 se 

uskutečnilo celkem 325 organizovaných prohlídek exploratoria pro 8 756 individuálních návštěvníků.  

ROJ 

Od 1. února 2012 zdobí fasádu nad hlavním vchodem budovy Hvězdárny a planetárium Brno světelná 

instalace Roj. Je alegorií fascinace souběžností dějů ve světě, vznikajícími a zanikajícími paralelním toky 

dat, myšlenek, pocitů, vln, částic, memů a bitů… v nás i kolem nás… a také posunem-offsetem v tako-

výchto neustále se rojících proudech. Výsledkem je šestiminutová kompozice, kterou lze zhlédnout kaž-

dou půlhodinu, vždy od 15. a 45. minuty. Autorem instalace je Jiří Suchánek. 

STOTISÍCÍ NÁVŠTĚVNÍK 

Pouze devět a půl měsíce od otevření zrekonstruované Hvězdárny a planetária Brno dorazil 100 tisící 

návštěvník. Stalo se tak 14. září 2012 v 9 hodin a 58 minut. Shodou náhod se o tuto poctu podělilo 12 

žáků doprovázených paní profesorkou Mgr. Zdeňkou Říhovou z EKO Gymnázia Brno na ulici Labská. 

Každý z nich se stal pomyslnou třináctinou stotisícího návštěvníka. 
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TŘÍMILIONTÝ NÁVŠTĚVNÍK 

Dne 22. listopadu 2012 prošel branami Hvězdárny a planetária Brno 3 000 000. návštěvník, počítáno od 

otevření 16. října 1954. Nositelem tohoto pěkného pořadového čísla se stal Marek Žák ze Základní školy 

Zachar v Kroměříži, který spolu se svojí třídou zavítal na vzdělávací pořad Měsíc. 

TUDY SE KRÁČÍ KE HVĚZDÁM 

Zrekonstruovaná kopule o průměru 7 metrů byla pozvaným hostům – ve velké míře bývalým pracovní-

kům Hvězdárny a planetária Brno – poprvé předvedena 2. října 2012. Během slavnostního aktu byla od-

halena pamětní deska čtveřici nejdůležitějších zakladatelů metropolitní observatoře (tj. Oto Obůrka, Alois 

Peřina, Karel Raušal a František Šotola) s latinským nápisem Hac Via Itur Astra (tj. Tudy se kráčí ke 

hvězdám). V předsálí je umístěna výstava o dějinách hvězdárny se zřetelem na okolní Kraví horu (autor 

Jiří Dušek).  

Od otevření je 7metrová kopule využívána k pozorování Slunce, v případě mimořádného zájmu k večer-

ním procházkám noční oblohou, event. dalším akcím. Po technické stránce celkovou rekonstrukci zajistil 

Michal Dvorský, Zdeněk Řehoř a Jiří Severin. Byly vybourány zbytečné příčky, zpevněna a natřena podla-

ha, vyměněna elektroinstalace, přidáno noční osvětlení, repasován stávající dalekohled s objektivem 

o průměru 20 cm a ohniskové vzdálenosti 3 metry, který doplnil nový sluneční dalekohled s Hα filtrem a 

hledáčkem. Venkovní osvětlení navíc reaguje na světelné podmínky, takže za soumraku a v noci zvyšuje 

bezpečnost docházejících návštěvníků. 

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 

Od 5. do 9. listopadu 2012 (s přesahem do dalších dní) se konal již 12. ročník nejrozsáhlejšího vědeckého 

festivalu v České republice pořádaného Akademií věd České republiky. Vstup na všechny akce Týdne 

vědy a techniky byl zdarma, celkem jej navštívilo 330 návštěvníků. Na Hvězdárně a planetáriu Brno za-

zněly následující přednášky: 

5. listopadu 2012 

Eliška Maršálková, Energie řas a sinic 

6. listopadu 2012 

Bohumil Frantál, Energie, krajina, udržitelnost 

8. listopadu 2012 

Petra Celá, Jak vzniká obličej a co způsobuje poruchy jeho vývoje? 

9. listopadu 2012 

Alexandr Ač, Jsou změny klimatu pro rostliny příliš rychlé? 

13. listopadu 2012 

ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky 

Pokusy nejen se světlem laserů pro zvídavé děti i dospělé. Vlastnosti a zvláštnosti laserového světla. K čemu se hodí 

monochromatické světlo. Jak vypadá laser uvnitř. Laserem zviditelněné umělé hologramy. Lom a ohyb světla, jak se ve 

fyzice neučí. 
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VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI 

Dne 23. prosince 2012 se Hvězdárna a planetárium Brno zúčastnila již 20. Vánoc na brněnské radnici. Po 

celý den jsme v Mikulkově sále v Křížové chodbě předváděli audiovizuální pořad Kouzelný ohňostroj. 

Organizačně zajišťoval Josef Forman (přibližně 100 návštěvníků). 

VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍ DECHOVÉ HARMONIE BRNO 

Předvánoční koncert Komorní dechové harmonie Brno se uskutečnil 18. prosince 2012 s programem 

nazvaným Vánoce s Rosamundou – v obsazení zdvojeného dechového kvinteta. Neformální setkání přá-

tel Hvězdárny a planetária Brno a astronomie vůbec pokračovalo vánočním občerstvením, nebeskými 

perníčky a vesmírným punčem. Organizovala Jana Britzmannová a Jiří Dušek. 

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ SLUNCE 

Od počátku května 2012 jsme obnovili komentovaná pozorování Slunce. Do října 2012 tyto pořady probí-

haly o sobotních odpoledních z přístupné pozorovací terasy, poté ze zrekonstruované kopule o průměru 

7 metrů, jejíž součástí je i expozice věnovaná dějinám Hvězdárny a planetária Brno i Kraví hoře. Pořad je 

– na rozdíl od minulosti – koncipován jako překvapení. Nemá pevný začátek, ani konec, záleží pouze na 

zájmu návštěvníků. Celkem se uskutečnilo 18 pozorování pro 177 zájemců. Počet organizovaných pozo-

rování Slunce i jejich návštěvnost ovlivňovalo především počasí – viz také následující desetiletý přehled: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201012 201113 201214 

počet  
návštěvníků 

825 1121 529 485 390 804 812 220 - 177 

počet  
pořadů 

42 42 43 43 45 64 70 18 - 18 

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY 

Od roku 2011 se pod odsuvnou střechou velké pozorovatelny ukrývá hned několik moderních astrono-

mických dalekohledů. Tím největším přístrojem je tzv. katadioptrický dalekohled konstrukce Schmidt-

Cassegrain se zrcadlovým objektivem o průměru 356 mm a ohniskové vzdálenosti 3910 mm (dalekohled 

vyrobila firma Celestron a je největším zástupcem řady EdgeHD). V roce 2012 přístrojový park doplnil  

i H dalekohled pro sledování horkého vodíku na povrchu Slunce a slunečních protuberancí, několik 

menších přístrojů a jejich doplňků.  

Veřejná pozorování noční oblohy patří mezi klíčové aktivity Hvězdárny a planetária Brno a zajišťují je 

především proškolení demonstrátoři z řad vysokoškolských studentů. V roce 2012 se uskutečnilo 262 

pozorování večerní oblohy pro 4 808 návštěvníků (26 pozorování pro 393 návštěvníků v roce 2011). Ná-

                                                                 

12
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010. 

13
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. Navíc ve 

zkušební podobě, bez vzdělávacích pořadů pro školy.  

14
 Veřejná pozorování Slunce byla obnovena od dubna 2012. Navíc jsou v režimu, kdy za „krátký pohled do dalekohledu“ 

nevybíráme vstupné. Proto je počet návštěvníků jen orientační.  
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vštěvnost na těchto pořadech byla z povahy věci značně rozkolísaná – závisela na přízni počasí, stejně 

jako na atraktivitě kosmických jevů. Dlouhodobý zájem o tento formát – tj. veřejná pozorování noční 

oblohy – dokumentuje následující desetiletý přehled: 

 200315 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201016 201117 2012 

počet  
návštěvníků 

7113 5801 4035 4996 5469 7717 4001 1840 393 4808 

počet  
pořadů 

251 233 224 235 255 274 273 144 26 262 

VÝSTAVY 

V prostorách Hvězdárny a planetária Brno – především pak ve vstupní hale probíhají nejrůznější, volně 

přístupné výstavy. Zpravidla doplňují jiné naše projekty, např. nové představení v sále velkého planetária 

či odbornou přednášku. V roce 2012 jsme připravili následující expozice: 

leden až únor 2012 

Svět dírkovou komorou (různí autoři) 

březen až září 2012 

Fyzika krásy/krása fyziky (Tomáš Tyc) 

říjen až prosinec 2012 

Evropská jižní observatoř (Josef Forman) 

  

                                                                 

15
 Mimořádná návštěvnost v roce 2003 byla způsobena přílivem návštěvníků v  červenci a srpnu v souvislosti 

s medializovaným přiblížením planety Mars k Zemi. 

16
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.  

17
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. Navíc ve 

zkušební podobě, bez vzdělávacích pořadů pro školy. 
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ZA POZNÁNÍM MODRÉ PLANETY 

V roce 2012 pokračoval cyklus cestopisných přednášek a pořadů, připravovaných částečně ve spolupráci 

s cestovní kanceláří Kudrna (spolupráce byla ukončena v létě 2012). Celkem se jednalo o 28 akcí pro 

1 294 návštěvníků.  

Desetiletý přehled ale ukazuje, že zájem o tyto přednášky klesá. Pravděpodobně se jedná o důsledek 

větší zcestovalosti našich občanů i nárůstem konkurenčních přednášek organizovaných jinými subjekty. 

Navíc jsme v polovině roku 2012 ukončili spolupráci s CK Kudrna, která zajišťovala přibližně polovinu 

všech akcí. Tento formát pořadů v budoucnu nehodláme ukončit, zcela jistě jej ale přehodnotíme. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18

 2011
19

 2012 

počet  
návštěvníků 

3032 2908 4061 2673 3222 3346 2531 1779 223 1294 

počet  
pořadů 

33 28 35 31 36 32 37 25 8 28 

osob/ 
1 pořad  

91,9 103,9 116,0 86,2 89,5 104,6 68,4 71,16 27,8 46,2 

 

Cyklus Za poznáním modré planety organizoval Jaroslav Luner. Konkrétně se v roce 2012 uskutečnily 

následující přednášky: 

5. ledna 2012 

Dalibor Mahel, Arménie a výstup na Ararat 

Putování Arménií až ke stále citlivé a velmi ostře střežené hranici s Tureckem, přes kterou smutní Arméni vzhlíží 

k posvátné hoře Ararat. Místo, kde údajně přistál Noe, mají již dlouho zapovězeno. Dalibor Mahel však na tuto horu vy-

stoupal a zprostředkoval prostřednictvím fotografií své zážitky. 

 

12. ledna 2012 

Robert Bazika – Slavnosti indického Himálaje 

V západním cípu masivu nejvyššího pohoří světa žijí vedle sebe bez problémů muslimové, buddhisté a hinduisté. Kde jin-

de by měli sídlit jejich bohové než na vrcholcích těchto velehor. Kde jinde mohla vzniknout prastará učení, z nichž čerpají 

všechna náboženství této pestrobarevné části světa. 

 

19. ledna 2012 

Ruda Růžička, Marokem na kole 

Výprava na kole přes rozeklané hory, kamenité pouště, písečné duny a palmové oázy až k pobřeží Atlantického oceánu. 

Po cestě Ruda Růžička potkal původní berberskou architekturu, nakoukl do nomádského života, ochutnal kuskus i ber-

berskou whisky. 

 

26. ledna 2012 

Marek Šalanda, Madeira 

Hledáte-li ráj na zemi, je provoněná a rozkvetlá Madeira přesně to pravé. Každého určitě okouzlí neopakovatelná ro-

mantika vavřínových lesů a sopečných pohoří, ve kterých na vás za každým kopcem čeká nový rozkvetlý ráj.  

 

                                                                 

18
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.  

19
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. V přechá-

zejícím období jsme spoluorganizovali přednášky s Turistickým informačním centrem města Brna v  sále Břetislava Bakaly 
(nejsou započítány). 
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2. února 2012  

Jaroslav Luner, Bretaň – Dcera oceánu 

Emotivně laděné hudebně obrazové vyprávění pod hvězdnou oblohou planetária o zemi na konci světa vzniklo na motivy 

stejnojmenné knihy Františka Kožíka. Kdo by si nezamiloval drsnou i něžnou zemi druidů, menhirů, divokých skal a ještě 

divočejšího oceánu, romantických přístavů, svérázných prostých katedrál, i jedinečných kamenných křížů a kalvárií.  

 

9. února 2012 

Honza Vlasák, Srí Lanka 

Podle pověsti se to stalo Adamovi poté, co ho bůh vyhnal z ráje. Dostal se na Srí Lanku a myslel si, že ho bůh vzal na mi-

lost, že je opět v ráji. Na důkaz pokání stál na jedné noze tisíc pět set let na nejšpičatějším kopci ostrova. Zanechal tam 

půldruhého metru hlubokou stopu v žulovém kameni. Hinduisté říkají, že je to stopa Šivy a Budhisté, že otisk patří Bud-

hovi. A podle křesťanů je to stopa svatého Tomáše. Tak si vyberte. 

 

16. února 2012 

Dan Přibáň, Historickou Tatrou deštným pralesem 

Cestovatel, který projel Afriku Trabantem, vypráví o cestě, jež posunula hranice dobrodružství zase o kus dál. Historic-

kou Tatrou projel Venezuelu, Brazílii i liduprázdnou britskou Guyanu, zapomenutou perlu Jižní Ameriky. Vydal se 

v období dešťů přes prales zaplavený přívaly vody bez zajištění a bez větších příprav. 

 

23. února 2012 

Jaromír Krejčí, Řecká Odyssea – Peloponés a Kréta ze sedla kola 

Putování jarní přírodou poloostrova Peloponés a ostrova Kréty za perlami mezi starověkými památkami, i za poznáním 

života místních lidí. Vše viděno ze sedla kola, očima nezávislého cykloturisty. 

 

1. března 2012 

Marie Klementová, Španělsko – Pouť do Santiaga 

Svatojakubská cesta patří už více než tisíc let mezi nejvýznamnější křesťanské poutě v Evropě. I když vyrazíte sami, na 

stezce značené mušlí hřebenatkou sami rozhodně nebudete. Města i vesnice, romantické stezky i asfaltové silnice, hory i 

údolí, slunce i déšť. Pouť se zkrátka musí zažít, v planetáriu jsme se snažili ji pouze přiblížit. 

 

15. března 2012 

Dalibor Mahel, Ekvádorské pětitisícovky 

Putování přes vysokohorskou křovinatou a travnatou oblast párama na zasněžené vulkány vypínající se až do šestitisí-

cových výšek a výstup na nejznámější a nejatraktivnější vrcholky Illiniza Norte, Cotopaxi a Chimborazzo. Kromě nádher-

ných horských scenérií nabízí Ekvádor také pastvu pro oči na indiánských trzích ve vesnicích andského podhůří. Své 

kouzlo má i pohled do všedního života ekvádorských indiánů. 

 

22. března 2012 

Martin Mitáš – Vilda Dvořák ml., Vodácké výpravy nejen na Balkán – Podkarpatská Rus, Rumunsko, Černá hora… 

Trochu netradičně představená nádherná, místy až panenská příroda lokalit, stále více oblíbených našimi turisty. Foto-

grafie i krátké filmy pořízené z paluby lodi během sjíždění úžasných řek.  

 

29. března 2012 

Michael Stanovský, Finské národní parky 

Finsko proslulo jako země (sta)tisíců jezer, nekonečných lesů a nejsevernějších evropských končin. Zajímavosti a bizar-

nosti své země chrání Finové ve více než třiceti národních parcích, které považují doslova za rodinné stříbro, ne li zlato.  
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5. dubna 2012 

Marek Holeček, Hra o žraločí ploutev – Garhwarské Himálaje 

Na severu Indie, v Garhwarských Himálajích vykonal známý horolezec prvovýstup na bizarní útvar ve tvaru žraločí plout-

ve, který krášlí vrcholové partie jednoho ze zdejších impozantních štítů – Mt. Meru. Unikátní filmové záběry z výstupu je-

ho severní stěnou do výše 6310 metrů. 

 

12. dubna 2012 

Eliška Pastuzsková, Švýcarsko – Bernské Alpy 

Bernské Alpy v srdci Švýcarska nabízejí vše, po čem srdce dobrodruha touží. Smíchali jsme pár lžiček turistiky, špetku 

lezení, okořenili vodopády a ledovcovými jezery a vše posypali trochou horských bylinek. 

 

19. dubna 2012 

Lucie Kovaříková – Michal Jon, Patagonií na kole 

Během téměř tříměsíčního cykloputování po Chile a Argentině našlapali Lucie a Michal 4548 kilometrů. Třikrát přejeli 

Andy, šlapali po chilské cestě cest Carreteru Austral, pekli se ve vyprahlé pustině kolem Mendozy, obdivovali sopky, le-

dovce, deštné pralesy, jezera, dravé řeky i vodopády. Mnohdy až moc drsnou pouť přežili a tak se s námi mohli podělit 

o své jedinečné zážitky.  

 

26. dubna 2012 

Jaroslav Luner, Maroko – Žhavá perla Afriky 

Hudebně obrazové vyprávění o zemi Berberů a Arabů pod magickou umělou oblohou planetária. Uprostřed nekonečných 

kamenných i písečných pouští, ve vysokých horách, u hliněných pevností, minaretů ale i na orientálních tržištích se člo-

věk může přesvědčit, že čas neplyne všude stejně rychle. Tady plyne zvolna a je zbytečné snažit se jej předhonit. Nejlepší 

je zastavit se a plnými doušky nasávat atmosféru a barvy orientálního světa. 

 

4. října 2012 

Jaroslav Luner, Turecko – Omamná vůně Orientu 

Multivizuální pořad pod magickou hvězdnou oblohou planetária o exotické zemi na pomezí dvou kontinentů. Procházka 

rušným orientálním Istanbulem, historie dávná i nedávná, mešity i arménské křesťanské kostelíky, jedinečná skalní 

města, nejkrásnější přírodní šperky, prastará království i skvostné antické památky, pobřeží Jónského moře a povídání 

o hvězdách a starověké astronomii. 

 

11. října 2012 

Jaroslav Luner, Maroko – Žhavá perla Afriky 

Multivizuální pořad o zemi Berberů a Arabů. Uprostřed nekonečných kamenných i písečných pouští, ve vysokých horách, 

u hliněných pevností, minaretů ale i na orientálních tržištích se člověk může přesvědčit, že čas neplyne všude stejně 

rychle. Tady plyne zvolna a je zbytečné snažit se jej předhonit. Nejlepší je zastavit se a plnými doušky nasávat atmosféru 

a barvy orientálního světa.  

 

18. října 2012 

Jaroslav Luner, Bretaň – Dcera oceánu 

Emotivně laděný multivizuální pořad pod hvězdnou oblohou planetária o zemi na konci světa vznikl na motivy stejno-

jmenné knihy Františka Kožíka. Vyprávění o drsné i něžné zemi druidů, menhirů, divokých skal a ještě divočejšího oceá-

nu, zemi přístavů a rybářů, kalvárií, svérázných katedrál a křížů. Z tajemného kraje plného záhad stále ještě vyzařuje je-

ho keltská duše. 

 

25. října 2012 

Jaroslav Luner, Martin Mitáš, Podkarpatská Rus – Země beze jména 

Multivizuální pořad o zemi divokých říček, větrných hor i hlubokých údolí na motivy knih Ivana Olbrachta. Svoboda a vol-

nost vysokých polonin stejná jako v dobách Nikoly Šuhaje je vykoupena bídou obyvatel romanticky položených horských 
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vesnic. Druhou část večera věnována vyprávění Martina Mitáše o mnoha jeho cestách po Podkarpatské Rusi, doplněné-

ho originálními fotografiemi a hudbou. 

 

1. listopadu 2012 

Zuzana Druckmüllerová, Manaslu — Zasněžená perla v srdci Himálaje 

Výprava do oblasti centrálního Himálaje, která byla ještě nedávno zakázaná z důvodu blízkosti hranice s Tibetem. Prů-

chod více než pětitisícovým sedlem a pohledy na jednu z nejkrásnějších osmitisícovek Manaslu patří k nezapomenutel-

ným zážitkům. Pohled na místní černou oblohu se záplavou třpytivých hvězd je pro středoevropana také již velmi vzácný. 

 

8. listopadu 2012 

Roman Zajíček, Malajsie a Singapur — Země plné nej… 

Večer plný exotiky s netradičním cestovatelem a hlavně zoologem Romanem Zajíčkem. Unikátní fotografie a poutavé 

vyprávění ze světa zdejších podivuhodných živočišných a rostlinných druhů, chytání hadů v tropickém deštném pralese 

na ostrově Tionanu, potápění do moře nejen za korály a sasankami, ale také za žraloky a mořskými želvami, nádherná 

zoologická zahrada v Singapuru, místní kuchyně a praktické rady pro cestovatele. 

 

15. listopadu 2012 

Milan Jána, Tour du Mont Blanc aneb nejkrásnější cesta okolo nejvyšší hory Evropy  

Okolo majestátní nejvyšší hory Evropy Mont Blancu vede zřejmě nejkrásnější horský přechod v Evropě dlouhý téměř 

180 km. Putování v těsné blízkosti gigantických ledovců, monumentálních štítů, kolem ledovcových jezer, mezi rozkvet-

lými horskými loukami i zelenými lesy. Stará poutnická stezka Via Francigena, a také sedlo Velkého Svatého Bernarda, 

odkud pocházejí slavní záchranářští psi bernardýni se soudkem rumu na krku. 

 

22. listopadu 2012 

Karin Pavlosková, Nejkrásnější ostrovy severního Pacifiku 

Na své cestě kolem světa proplula devítimetrová plachetnice O.K. netradiční trasou přes Marshallovy ostrovy, ostrovy 

Kiribati a Mikronésii. Dvoučlenná posádka na malé lodi bez jakéhokoli zázemí prožila nejedno dobrodružství a vyvázla 

z mnoha nebezpečí, než zakotvila u těchto izolovaných ostrovů, které splňují všechny sny o tichomořských rájích. Dosud 

zde vládnou náčelníci, ženy chodí nahoře bez a nádherné pohledy skýtá i temně černá noční obloha. 

 

29. listopadu 2012 

Pavel Svoboda, Grónsko – Zima v Kulusuku 

Zima v Grónsku – mráz, sníh, nekonečné ledové pustiny, ale také Inuité a jejich malebné barevné domky. Vesnice Kulu-

suk na jihovýchodním pobřeží největšího ostrova světa, si alespoň částečně zachovala svoji původní loveckou tvář. Na-

hlédnutí do života lovců tuleňů žijících v drsné a fascinující krajině, izolované od okolního světa a vyjížďka psím spřeže-

ním po zamrzlé mořské hladině. 

 

6. prosince 2012 

Michael Stanovský, Finské Laponsko — Po stopách starých sámských sídel 

Vyprávění o expedicích Severských listů do Laponska. Putování pustou krajinou za polárním kruhem, kde chybí cesty, 

zato přebývá divočina. Po poslední válce se tato krajina téměř vylidnila, přesto se tu dají nalézt místa, kde kdysi stála lid-

ská obydlí a rybářské vesnice. Dojít k nim však znamená brodit se močály a řekami, přejít skalnaté kopce a obcházet ob-

rovská jezera… 

 

13. prosince 2012 

Honza Vlasák, Albánie — Stezkami albánských oslů 

Jen málo Evropských lokalit může konkurovat Albánii krásou a fotogeničností krajiny. Zcela bezkonkurenční je Albánie 

v neuvěřitelném množství vojenských betonových bunkrů umístěných mnohdy na nečekaných místech a množstvím 

útočných pušek zvaných „kalašnikov“ v domácnostech. Nenechme se tím však zmást, cykloputování Honzy Vlasáka ved-

lo naprosto bezpečnou zemí plnou přátelských a vstřícných lidí. 



42 |   zpráva o činnosti hvězdárny a planetária brno za rok 2012  
 

  



zpráva o činnosti hvězdárny a planetária brno za rok 2012   | 43 

 

ORGANIZOVANÉ VÝPRAVY 

Hvězdárna a planetárium Brno nabízí pro mateřské, základní, střední i vysoké školy řadu komplexních 

pořadů, které přiměřeným způsobem odpovídají věku i znalostem žáků a doplňují, resp. rozšiřují moderní 

představy o planetě Zemi, Sluneční soustavě a vesmíru. Hlavním cílem je pozitivní motivace. Snažíme se 

ukázat, že má smysl investovat do vědy a věnovat se jejímu studiu na vysoké škole. Pořady vycházejí 

z rámcových vzdělávacích programů a zahrnují vzájemné souvislosti celé řady vědních oborů – astrono-

mie, fyziky, matematiky, meteorologie, geologie apod. Hvězdárna a planetárium Brno je rovněž akredi-

tovanou institucí k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících. 

Pro nejmladší návštěvníky z mateřských a základních škol (tj. děti od čtyř do osmi roků) máme připrave-

ny speciální pořady pod umělou oblohou velkého planetária, jejichž součástí jsou pohádkové příběhy 

o nebeských tělesech a souhvězdích, Měsíci i planetách. Představení jsou sestavena z automatických 

částí s originálním obrazovým i hudebním doprovodem, které prokládají živé vstupy moderátora. 

U vzdělávacích pořadů pro žáky a studenty základních i středních škol klademe důraz na osobní zkuše-

nosti, pozorování reálné oblohy a objasňování základních přírodních jevů, s nimiž se setkáváme v každo-

denním životě. Všechny vzdělávací pořady jsou průběžně aktualizovány tak, aby odrážely nejnovější ast-

ronomické poznatky. K většině z nich jsou navíc pro žáky zdarma k dispozici pracovní listy, které slouží  

k prohloubení získaných znalostí. Žáci i pedagogové se mohou zapojit do Internetového kurzu základů 

astronomie. 

Konkrétně nabízíme představení pod umělou oblohou velkého planetária, která jsou sestavena z auto-

matických částí s obrazovým i hudebním doprovodem a živých vstupů moderátora s astronomickým 

vzděláním. Nedílnou součástí je základní orientace na aktuální hvězdné obloze, ukázka zajímavých objek-

tů blízkého i vzdáleného vesmíru a hledání odpovědí na otázky, které si každý zvídavý člověk klade 

v souvislosti s výzkumem vesmíru. 

Žáci vyšších ročníků základních škol a samozřejmě všech stupňů škol středních mohou navštívit také sál 

exploratoria, ve kterém je připravena interaktivní expozice Příběh Sluneční soustavy, představující podo-

bu nejbližšího vesmírného prostoru kolem nás na základě nejmodernějších vědeckých poznatků. Důraz 

je v tomto případě kladen na aktivní zapojení všech žáků/studentů, kteří za asistence odborného pracov-

níka prozkoumávají expozici. 

Třetí možností je zavítat na experimenty z geometrické či vlnové optiky předváděné ve speciálně uprave-

ném přednáškovém sále s jedinečnými zařízeními. Celý pořad je živě veden školeným moderátorem, 

předpokládá se aktivní účast žáků/studentů. 

V roce 2012 jsme uspořádali 902 pořadů pro 65 914 žáků mateřských, základních a středních škol, tj. 

každý týden proběhlo 17,3 pořadu s průměrnou návštěvností 73,1 osob. V roce 2011 to bylo 25 pořadů 

pro 1 021 žáků (průměr 40,8), v roce 2010 370 pořadů pro 24 483 žáků (průměr 66,2), v roce 2009 707 

pořadů pro 55 038 žáků (průměr 77,8). Tato čísla ale zkresluje obsazenost sálu exploratoria a přednáš-

kového sálu (nejvyšší přípustná kapacita v obou programových prostorách je 50 míst). 

Za hlavní úspěch považujeme především pozitivní odezvu ze strany pedagogů na nové pořady, expozice  

i prostory Hvězdárny a planetária Brno. Poněkud omezenější nabídka vzdělávacích pořadů byla důsled-

kem chystané digitalizace a přechodem na zcela nový repertoár. Expozice Příběh Sluneční soustavy ale 

obdržela 1. místo v soutěži SCIAP 2012 (kategorie expozice) organizovaného Akademií věd České repub-

liky. S povděkem byl přijat i speciální pracovní list pro studenty, kteří navštíví právě sál exploratoria. 
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STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY 

 2009 2010
20

 2011
21

 2012 

 akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci 

výukové pořady 474 47 950 243 21 087 1 174 435 48 701 

pokusy z optiky 137 3 790 88 2 328 - - 101 3 255 

exploratorium - - - - 2 68 366 13 958 

prohlídka dalekohledů  96 3 298 39 1 071 - - - - 

nestandardní pořady - - - - 22 779 - - 

celkem 707 55 038 370 24 483 25 1 021  902 65 914 

DOBRODRUŽNÁ OPTIKA 

Experimenty z geometrické či vlnové optiky předvádíme ve speciálně upraveném přednáškovém sále 

s jedinečnými zařízeními. Celý pořad je živě veden školeným moderátorem, předpokládá se aktivní účast 

žáků/studentů. V roce 2011 vznikla nová třídílná série na sebe navazujících pořadů (sestavila Barbora 

Mikulecká), která byla do nabídky zařazena od ledna 2012. Konkrétně se jedná o představení: 

Geometrická optika 

Aneb světlo jako paprsek. Nebudeme si o paprscích pouze vyprávět, ale uvidíme chod jednotlivých paprsků na vlastní 

oči. Na sérii experimentů předvedeme především důsledky zákona odrazu a lomu, jako součást každodenního života  

a jeho využití v praxi. Žáci pochopí funkci optických vláken, rozložení a složení bílého světla, zhlédnou reálnou pitvu pra-

sečího oka. Chybět nebude ani malá laserová show. Délka pořadu 50 minut, vhodné pro žáky a studenty ve věku od 12 

let, tj. žáky 6. třídy ZŠ a starší. 

 

Vlnová optika 

Aneb světlo jako vlnění. Vlnová optika je velmi abstraktní částí fyziky. Série předváděných experimentů je ale koncipová-

na tak, aby podala co nejlepší představu o světle na základě podobnosti s mechanickým vlněním na hladině vody, ale  

i akustickým vlněním ve vzduchu. Žáci vlnění přímo ucítí. Experimenty postupně odhalí základní principy vlnové optiky 

jako je Huyghensův-Fresnelův princip, interference (skládání) vlnění, difrakce (ohyb) vlnění. Na vlastní oči žáci uvidí 

slavný Youngův pokus s dvojštěrbinou, polarizované světlo i model atmosféry, pomocí něhož vysvětlíme, proč je obloha 

modrá. Délka pořadu: 50 minut, vhodné pro žáky a studenty ve věku od 13 let, tj. žáky 7. třídy ZŠ a starší. 

 

Moderní optika 

Aneb světlo jako elektromagnetické vlnění. Světlo je jen malou součástí elektromagnetického spektra, ale vlastnosti 

všech barev spektra jsou podobné. Na začátku si představíme svět v infračerveném záření, žáci uvidí sami sebe v tomto 

dlouhovlnném světle. Zastavíme se také u viditelného záření a ukážeme, co jsou to barvy a jak je vnímá naše oko. Vy-

zkoušíme spektroskopii a podíváme se na spektra různých zdrojů světla, ohně, výbojek, zářivek, žárovek, diod. Navá-

žeme ultrafialovým zářením a fluorescencí, která má široké využití nejen jako ochranný prvek u bankovek. Nakonec se 

pokusíme podnítit v žácích zvědavost tím, že světlo může být ve skutečnosti částice a vysvětlíme tzv. fotoefekt. Délka 

pořadu 50 minut, vhodné pro žáky a studenty ve věku od 15 let, tj. středoškoláky. 

 

                                                                 

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

21
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. Navíc ve 

zkušební podobě, bez vzdělávacích pořadů pro školy.  
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Dlouhodobý zájem o tento typ vzdělávacích pořadů – tj. pokusů z optiky – dokumentuje následující dese-

tiletý přehled:  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201022 201123 2012 

počet stu-
dentů 

2937 4109 4691 3463 3508 3834 3790  2328 - 3255 

počet pořadů 108 141 163 126 132 138 137 88 - 101 

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ POŘADY V SÁLE VELKÉHO PLANETÁRIA 

Vzdělávací pořady uváděné pod umělou oblohou velkého planetária jsou jednou z hlavních priorit naší 

organizace. Během zkušebního provozu v roce 2011 jsme žádné takové nenabízeli, všechny byly zaháje-

ny v lednu 2012.  Není tedy divu, že o ně byl zpočátku enormní zájem. V průběhu roku 2012 jsme 

v premiéře připravili jediné vzdělávací představení, které doplnilo portfolio již stávajících: 

Poznej svůj vesmír 

Seznamte se s podobou planety Země a jejím místem ve Sluneční soustavě. Při virtuální prohlídce navštívíte také Měsíc, 

ostatní planety a některé další, menší objekty brázdící náš planetární systém. Jednotlivá tělesa přitom budete moci vní-

mat „očima“ kosmických sond anebo obřích dalekohledů. Nebude samozřejmě chybět ani komentovaná procházka noč-

ní oblohou s popisem nejnápadnějších hvězd a souhvězdí. Putování vesmírem zakončí prohlídka naší Galaxie. Vzdělávací 

pořad pro 3. až 5. třídu základních škol. Scénář a režie Jan Píšala, namluvil Zdeněk Junák, premiéra 2. února 2012, cel-

kem 141 repríz pro 17 787 diváků. 

PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

V sále exploratoria jsme pro žáky a studenty ve věku od 11 let, tj. žáky 5. třídy ZŠ a starší, vč. středoško-

láků, na sklonku roku 2011 připravili speciální pořad Příběh Sluneční soustavy, který byl do nabídky zařa-

zen od počátku roku 2012. Žáci a studenti se během něj seznámí s moderním pohledem na okolí naší 

planety, sáhnou si na meteorit starý 1 milión roků, k dispozici je série mechanických exponátů demon-

strujících různou tíži stejných předmětů na různých tělesech ve vesmíru, model Foucaultova kyvadla, 

vlivu odstředivé síly na tvary kosmických těles, model atmosfér plynných planet či telurium. Zblízka je 

možné studovat také různé zkameněliny, meteorická skla či vzácné druhy meteoritů. Po celý pobyt 

v exploratoriu je k dispozici moderátor, který zodpoví zvídavé otázky. Od září 2012 výklad doplňuje spe-

ciální pracovní list, díky kterému se žáci a studenti ještě intenzivněji zapojí do výuky. Expozici také ve 

druhé polovině roku 2012 obohatil model vodního víru, na kterém se rádi vybíjejí především menší děti. 

Realizovali Pavel Gabzdyl, Zuzana Kuljovská a Jan Píšala.  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

S ohledem na vysoké hygienické i organizační nároky k pořádání dětských táborů, rozhodli jsme se 

v roce 2012 vyzkoušet model programového balíčku pro „univerzální“ příměstský tábor. Pod názvem 

Léto na konci vesmíru jsme v průběhu července a srpna nabízeli komentovaný pořad pro děti ve věku od 

                                                                 

22
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce ukončen 20. června 2010.  

23
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl z důvodu rekonstrukce pouze od 12. listopadu do 31. prosince 2011. Navíc ve 

zkušební podobě, bez vzdělávacích pořadů pro školy.  
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Rozložení počtu návštěvníků organizovaných výprav na vzdělávacích pořadech v jednotlivých kalendářních měsících v letech 

1995 až 2012. Patrná je sezónnost provozu a naše velká vytíženost v první polovině roku 2012, tedy po 1,5 roku od uzavření 

naší organizace.  
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7 do 15 let, během kterého zhlédli pořad pod umělou oblohou planetária, doplněný o komentovanou 

procházku aktuální oblohou a interaktivní výstavu Příběh Sluneční soustavy v exploratoriu/anebo expe-

rimentální show, za pěkného počasí také probíhalo pozorování Slunce. Celá sestava proběhla během 

dopoledne pracovního dne. Celkem se uskutečnilo 14 akcí pro 323 návštěvníků. 
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VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 

Síť Internet považujeme pro rozvoj Hvězdárny a planetária Brno za strategickou. Umožňuje nám efektiv-

ně a za nízkých nákladů propagovat nabízený program i realizované aktivity. Do kategorie virtuální ná-

vštěvníci řadíme uživatele našich IT produktů – záznamů přednášek, speciálních pořadů s astronomickou 

tématikou apod., avšak v této zprávě o činnosti uvádíme pouze jejich výčet, počty virtuálních návštěvníků 

ve statistických přehledech jinak nefigurují.  

Za hlavní počin roku 2012 považujeme úspěšnou realizaci Internetového kurzu základů astronomie, 

rozvoj sociální sítě Facebook a logistické zvládnutí Internetového kurzu základů astronomie, který je 

pravděpodobně největším počinem svého druhu v České republice. Naopak jsme zaznamenali úpadek 

zájmu o službu Foursquare. 

ASTRONOMICKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY 

Na internetových stránkách http://mapa.hvezdarna.cz byla v roce 2006 zprovozněna Astronomická mapa 

České republiky, ve které jsou vyznačeny všechny hvězdárny a planetária zřízené krajskými či obecními 

úřady, soukromé pozorovatelny, zaniklé observatoře, výjimečné sluneční hodiny, místa pádů meteoritů, 

pamětní desky astronomů, vysoké školy, na kterých lze studovat astronomii, muzea, kde se můžete 

setkat s meteority či vltavíny, orloje a další astronomické zajímavosti (spojené s pevným stanovištěm). 

V roce 2012 proběhla rozsáhlá aktualizace informací o hvězdárnách (zajistil Jiří Dušek). 

FACEBOOK 

Na sociální síť Facebook na adrese http://www.facebook.com/hvezdarna.brno působíme od roku 2009. 

Zatímco 1. ledna 2012 jsme měli 2 783 registrovaných uživatelů, 31. prosince 2012 již 7 480. Na výraz-

ném nárůstu se podílelo zprovoznění nové budovy Hvězdárny a planetária Brno, placená reklama a uni-

kátní snímek blesků, který 1. července 2012 pořídil Pavel Gabzdyl. Tzv. „like“ vyjádřilo 11 084 uživatelů, 

7 229krát byl snímek sdílen a objevilo se u něj 892 komentářů. Portrét byl také publikován na prvních 

stránkách celostátních novin MF Dnes a Deník. Síť Facebook používáme jako ideální kanál pro interaktiv-

ní komunikaci se zpětnou vazbou. Vystavujeme zde fotografie z našich akcí, upoutávky na pořady, každý 

den jej doplňujeme astronomickými informacemi. O náplň se staral především Jiří Dušek a Pavel Ga-

bzdyl. 

FENOMÉN KRAVÍ HORA 

Na adrese http://kravihora.hvezdarna.cz provozujeme stránky, které shrnují odborné pohledy na vrchol 

Kraví hory, kde se nachází Hvězdárna a planetárium Brno. V průběhu roku 2012 zde došlo pouze ke 

kosmetickým změnám, posloužily však jako základ pro mnohé jiné aktivity – např. stálou expozici 

v 7metrové kopuli nebo dočasnou výstavu v podzemí pod Zelným trhem. Autorem je Jiří Dušek. 
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HTTP://WWW.HVEZDARNA.CZ 

Oficiální internetové stránky Hvězdárny a planetária Brno na adrese http://www.hvezdarna.cz kladou 

důraz na poskytování relevantních informací rozhodnutým či nerozhodnutým návštěvníkům. Vše 

v maximálně jednoduché a přehledné podobě. Podobu www stránek v roce 2012 průběžně optimalizoval 

Pavel Karas. Novinkou se staly on-line měření meteorologické stanice, záběr z kamer instalovaných na 

střeše velkého planetária a virtuální prohlídka budovy. V průměru jsme na www stránkách registrovali 

779 návštěv denně (nejvíce 6. června 2012 během přechodu Venuše přes Slunce). 

INTERNETOVÝ KURZ ZÁKLADŮ ASTRONOMIE 

Hvězdárna a planetárium Brno je od roku 2010 realizátorem projektu Internetový kurz základů astrono-

mie financovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomoravského 

kraje (projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky). 

Cílem je rozvoj a zkvalitnění klíčových kompetencí žáků a studentů základních a středních škol pro moti-

vaci k dalšímu vzdělávání, obohacení výuky přírodovědných předmětů a zvýšení konkurenceschopnosti.  

Náš projekt zdůrazňuje návaznost přírodovědných předmětů na praktické aplikace a nové poznatky 

v této oblasti. Je zaměřen na vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Matematika a její aplikace a Informační 

a komunikační technologie. Věnuje se také podpoře pracovníků škol zapojených do inovace školních 

vzdělávacích plánů, zavádění vyučovacích metod s důrazem na mezipředmětové vztahy a rozvoj klíčových 

kompetencí. 

V roce 2011 byla vytvořena dvojice na sebe logicky navazujících e-learningových kurzů základů astrono-

mie prezentovaná pod souborným názvem Internetový kurz základů astronomie ve verzi pro Internet a 

off-line (pro DVD, mobilní zařízení, tablety). Kurz je k dispozici na adrese 

http://www.hvezdarna.cz/astrokurz.  

Odborní konzultanti, pod dohledem supervizora a manažera projektu, v roce 2012 průběžně kontrolovali 

vypracovávané úkoly, odpovědi a pozorování, komunikovali s účastníky buď prostřednictvím elektronic-

ké pošty nebo redakčního systému, vypracovávali odpovědi na zadané dotazy a rozesílali alerty upozor-

ňující na zajímavé dění na obloze. Zajišťoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Pavel Karas, Zuzana Kuljovská a 

Jan Píšala. 

Celkem se do projektu Internetový kurz základů astronomie v roce 2012 registrovalo téměř 3 tisíce zá-

jemců. Podmínky přijatelnosti z hlediska poskytnuté dotace (žák základní nebo střední školy v Jihomo-

ravském kraji ve věku od 13 do 19 let) splnilo 719 z nich. Vyhodnoceno bylo více než 33 tisíc odpovědí, 

z toho téměř deset tisíc za asistence odborných konzultantů (zbývající část byla vyhodnocována automa-

ticky).  

Odborní konzultanti, pod dohledem supervizora a manažera projektu, bezprostředně písemně odpověděli 

na dvě stě dotazů týkajících se odborných nebo technických problémů položených účastníky kurzu. 

Účastníkům kurzu bylo rozesláno sedm desítek upozornění na zajímavé dění na obloze, aby se takto 

podpořil jejich zájem o dění na reálném nebi.  

Obecně lze říci, že vytvořený Internetový kurz základů astronomie vzbudil zájem jak cílové skupiny, tak 

odborné veřejnosti. Celkem 54 absolventům byl v roce 2012 vydán certifikát znalce oblohy, 12 z nich 

dokonce dorazilo na Hvězdárnu a planetárium Brno osobně, aby složili ústní zkoušku před odbornou 

komisí. 



zpráva o činnosti hvězdárny a planetária brno za rok 2012   | 49 

 

PROHLÍDKA MĚSÍCE 

Měsíc je natolik nápadným objektem pozemské oblohy, že jej můžeme pohodlně sledovat i z přesvětle-

ných měst. Právě Měsíc se proto může stát vstupní bránou do vzdálenějších končin vesmíru, které zdale-

ka překračují velikost našeho malého obydleného světa. Z tohoto důvodu náš pracovník Pavel Gabzdyl 

průběžně tvoří výjimečné www stránky http://mesic.astronomie.cz Jejich průměrná návštěvnost se po 

celý rok 2012 pohybovala kolem 150 návštěv denně.  

TISKOVÉ ZPRÁVY 

Redakční systém www stránek Hvězdárny a planetária Brno umí rozesílat e-mailové zprávy s tiskovými 

informacemi či upozorněními na zajímavé události. Nejen přímo v naší organizaci, ale třeba i na nebi. 

Odběr těchto nepravidelně vydávaných newsletterů je zdarma. V roce 2012 jsme takto rozeslali 58 zpráv 

na 991 adres. 

TWITTER 

Na mikroblog twitter, pod adresou http://www.twitter.com/HvezdarnaBrno, jsme se připojili v roce 

2010. Je zřejmé, že nemá takový potenciál jako Facebook, nicméně nároky na jeho provoz jsou téměř 

minimální. Zatímco 1. ledna 2012 jsme měli 256 odběratelů, 31. prosince 2012 to bylo již 378 následovní-

ků. O provoz Twitteru se stará Jiří Dušek. 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA BUDOVY 

Od února 2012 je součástí www stránek http://www.hvezdarna.cz virtuální prohlídka exteriéru a interiéru 

budovy Hvězdárny a planetária Brno. Jedná se o 360°/180° záběry vytipovaných míst, které slouží jednak 

pro názornou představu uspořádání naší organizace, jednak jako důležitý dokument pro historii. Stejnou 

dokumentaci jsme ostatně provedli i před rekonstrukcí. Sestavil Michal Kroužel. 

ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK 

Z většiny odborných přednášek pořádaných Hvězdárnou a planetáriem Brno pořizujeme audio a videozá-

znamy, které jsou v různých formátech dostupné na našich internetových stránkách (připravoval Jaro-

slav Luner) na adrese http://astroradio.hvezdarna.cz. Zpravidla velmi pečlivě sestavené přednášky se tak 

dostanou i k dalším zájemcům, současně doplňují náš unikátní archiv. Statistiky ukazují, že se jedná  

o velmi oblíbené produkty. Již tradičně nejsledovanějším záznamem bylo vystoupení RNDr. Jiřího Gryga-

ra, CSc. Žeň objevů 2011, který jenom na kanálu http://www.youtube.com/brnoobservatory shlédlo 

4 882 diváků. V roce 2012 vznikly tyto záznamy přednášek: 

Petr Scheirich, Podivuhodné příběhy malých těles Sluneční soustavy 

Alexander Ač, Je změna klimatu největší hrozbou lidstva? 

Zdeněk Řehoř, Atmosféra Země …vždyť je to jenom vzduch 

Tomáš Přibyl, Když padají rakety 
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Natália Martínková, Jan Zukal, Je plesnivý netopýr mrtvý netopýr? 

Pavel Gabzdyl, Jak se dotknout Měsíce 

Leoš Ondra, Obyčejné světlo – záhada moderní fyziky 

Jiří Chudoba, Kosmické záření s největší energií 

Tomáš Tyc, Krása fyziky – fyzika krásy 

Lenka Dziková, Když prší sklo 

Jiří Grygar, Žeň objevů 2011 

Miloš Tichý, Ochráníme se před vražednými planetkami? 

Kamil Hornoch, Výbuchy nov aneb (dvoj)hvězdné ohňostroje 

Miloslav Druckmüller, Stále záhadná sluneční koróna 

Michal Švanda, Bouřící Slunce: Čeká nás globální katastrofa? 

Petr Kulhánek, Jaký je náš vesmír  

Martin Rybář, Hon na Higgsův boson 

Jakub Rozehnal, Až vybuchne supernova 

Dana Drábová, Jaderné technologie – přínosy a rizika 

Milan Šálek, Jak se dělá počasí 

Jan Palouš, 5 z 50: Česká republika a Evropská jižní observatoř 

Zuzana Marie Kostičová, Hvězdy, čas a staří Mayové 

Tomáš Přibyl, Quo proboha vadis, americká kosmonautiko? 

Jan Píšala, Konec světa z pohledu astronomie  
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SPECIALIZOVANÉ SKUPINY 

Kromě standardních pořadů pro individuální návštěvníky i organizované školní skupiny připravujeme 

řadu specializovaných akcí, které bývají zaměřeny na atypické skupiny návštěvníků. Některé byly realizo-

vány ve vlastní režii, jiné ve spolupráci s dalšími partnery (např. Akademie věd České republiky, Turistic-

ké informační centrum města Brna, Česká astronomická společnost, Jihomoravské centrum pro mezi-

národní mobilitu, Jihomoravské inovační centrum, International Planetarium Society). Až na naprosté 

výjimky přitom návštěvníci na těchto akcích ve statistických přehledech nefigurují. 

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE 2012 

Hvězdárna a planetárium Brno se již tradičně podílela na přípravě a organizaci Astronomické expedice 

2012, která se uskutečnila v termínu od 13. do 29. července 2012. Dalšími spolupořadateli bylo občanské 

sdružení Amatérská prohlídka oblohy a Východočeská pobočka České astronomické společnosti. Astro-

nomická expedice je v obecném slova smyslu určena všem zájemcům o astronomii a přírodní vědy ve 

věku od 15 do 25 let a lze ji bezesporu označit za letní školu astronomie.  

Astronomickou expedici 2012 absolvovalo 42 studentů středních i vysokých škol. Z našich pracovníků se 

jí aktivně zúčastnili Barbora Mikulecká, Pavel Karas a Jan Píšala, kteří přispěli vedením některých sku-

pin, přípravou nočních pozorování i odborných přednášek. Hvězdárna a planetárium Brno celou akci 

podpořila také svým technickým vybavením (zapůjčením pozorovací techniky). Současně je nezbytné 

konstatovat, že se bude náš vklad do této akce v následujících letech pravděpodobně zmenšovat. Důvo-

dem je především časová vytíženost a změna priorit našich pracovníků. 

BLÍZKÁ SETKÁNÍ 3 DRUHŮ  

V pondělí 26. listopadu 2012 uspořádalo Jihomoravské inovační centrum setkání pro všechny své příz-

nivce z řad středoškolských a vysokoškolských studentů, učitelů a vědců – českých i zahraničních. Akce 

se uskutečnila na Hvězdárně a planetáriu Brno, kde návštěvníky čekalo představení Neuvěřitelné Brno 

(poprvé s anglickými titulky), poté si mohli prohlédnout exploratorium a v průběhu večera jim zahrála 

také studentská balkánská kapela Avlija. 

CEITEC WORKSHOP 

Prostory Hvězdárny a planetária Brno posloužily k setkání odborníků soustředěných do ambiciózního 

projektu CEITEC – výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence, které v Brně 

společně připravují místní univerzity a výzkumná pracoviště (Masarykova univerzita, Vysoké učení tech-

nické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky 

materiálů Akademie věd, Výzkumný ústav veterinárního lékařství). Jedná se o laboratoře s prvotřídním 

přístrojovým vybavením a zázemím, které tvoří optimální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum 

v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.  

CEITEC se bezesporu stane významným evropským centrem vědy a vzdělanosti. Projekt přispěje ke 

koncentraci vědecko-výzkumných kapacit v České republice, a současně upevní vazbu české vědy na 
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špičkové zahraniční výzkumné instituce a podniky. Intenzivnější spolupráce také přinese výrazné pozitivní 

dopady jak pro Brno a Jihomoravský kraj, tak pro celý evropský výzkumný prostor. 

Ze všech těchto důvodů považujeme za velikou čest, že se v prostorách Hvězdárny a planetária Brno 

uskutečnily hned tři workshopy 25. dubna 2012, 19. září 2012 a 19. prosince 2012. Tuto aktivitu přitom 

vnímáme jako investici do budoucnosti – předpokládáme, že se k nám budoucí významní vědci vrátí.  

Ať už jako přednášející, mecenáši anebo při prezentaci svých objevů. 

CESTA SNŮ PETRA KOUKALA 

Večer 20. listopadu 2012 měl na Hvězdárně a planetáriu Brno premiéru dokument Cesta snů Petra Kou-

kala. Na film upozorňující na nebezpečí rakoviny varlete dorazilo přes sto pozvaných hostů z řad partne-

rů, sponzorů, politiků i novinářů. Film uvedl Petr Koukal, hosty přivítal také primátor statutárního města 

Brna Roman Onderka. 

DEMONSTRÁTORSKÁ SEKCE 

Členové Demonstrátorské sekce zajišťovali veřejná pozorování hvězdné oblohy, event. vypomáhali 

v jiných akcích. Každý demonstrátor musí složit teoretickou a praktickou zkoušku astronomických zna-

lostí před odbornou komisí. Na sklonku roku 2012 měla Demonstrátorská sekce 15 demonstrátorů, kteří 

se v roce 2012 sešli na desíti organizačních schůzích. Vedení zajišťovali Radek Žemlička a Jan Píšala. 

Všichni demonstrátoři se v roce 2012 učili zacházet s technickým vybavením rekonstruovaných pozoro-

vatelen, podíleli se na provádění návštěvníků v exploratoriu a také mimořádných pozorovacích akcích 

(přechod Venuše přes Slunce, externí aktivity). Mirek Dočekal, Klára Loukotová a Radek Žemlička se 

rovněž podíleli na organizaci večerního provozu hvězdárny. Členové demonstrátorské sekce jsou uvedeni 

v následujícím přehledu (stav k 31. prosinci 2012): 

Zbyněk Češka 

Mirek Dočekal 

Zbyněk Fědor 

Richard Jánov 

Matúš Kocka 

Ivo Křikava 

Elena Lindišová 

Klára Loukotová 

Jan Máchal 

Barbora Mikulecká 

Markéta Polášková 

Michal Prišegen 

Marek Skarka 

Adam Šugl 

Radek Žemlička 
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EXPEDICE MARS 2012 

Dne 12. dubna 2012 byla v prostorách Hvězdárny a planetária Brno zahájena soutěž Expedice Mars 2012. 

Po ochutnávce kosmické stravy byly promítnuty videoukázky se soutěžícími z minulých ročníků. Již 9. 

ročník Expedice Mars odstartoval Vladimír Remek slovy „Letu zdar!”. Expedici Mars pořádá Dětská tisko-

vá agentura. Posláním soutěže není dělat z dětí malé kosmonauty, ale umožnit jim seznámit se s vesmí-

rem. 

GLOBE AT NIGHT 2012 

Celosvětový projekt Globe at Night 2012 nabízel možnost zapojit se do jednoduchého pozorování, které 

pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě. Stačilo se kdykoli v intervalech 12. až 21. února, 

13. až 22. března a 11. až 20. dubna 2012 podívat na souhvězdí Oriona či Lva a s pomocí přiložených 

mapek určit, jak slabé hvězdy můžeme na obloze pozorovat. Díky propagaci ze strany naší organizace, 

která zajistila překlad nezbytných materiálů a jejich následné rozšíření mezi zájemce z řad veřejnosti, se 

přímo z České republiky podařilo získat několik set takových odhadů (organizoval Jan Píšala).  

Celkem bylo během Globe at Night 2012 pořízeno 16 880 měření světelného znečištění (z České republi-

ky přišlo 173 měření). Záměrem projektu ovšem není pouze mapování světelného znečištění napříč ce-

lým světem, ale také snaha přimět lidi podívat se občas na noční oblohu. 

HVĚZDY VE VILE TUGENDHAT 

Vila Tugendhat a Hvězdárna a planetárium Brno uspořádaly 28. listopadu 2012 pozorování večerní oblohy 

ze zahrady a teras vily Tugendhat. Součástí byla přednáška (zajistil Jiří Dušek) o astrofyzikálních souvis-

lostech památky UNESCO. Akce se zúčastnilo přibližně 50 návštěvníků. 

KONFERENCE INTERNATIONAL PLANETARIUM SOCIETY 

Ve dnech 21. až 31. července 2012 se Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl zúčastnili 21. konference Mezinárodního 

společenství planetárií (International Planetarium Society) organizované v Baton Rouge, ve státu Louisi-

ana (USA), s následnou post-conference tour v Houstonu, stát Texas. Část nákladů na cestu a pobyt 

Jiřího Duška byl hrazen z dotace projektu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Spoluprá-

ce pro budoucnost. Vysoké náklady na účast našich pracovníků na této konferenci byly vysoce převáženy 

zkušenostmi, které na této nejvýznamnější akci na světě získáváme.  

Konference International Planetarium Society se konají jednou za dva roky na různých místech světa a 

vždy se jedná o mimořádně významnou akci, kde se nejen diskutuje o současných problémech a tren-

dech, ale rovněž se zde prezentuje celá řada světových výrobců techniky do planetárií a science center. 

Naše účast v roce 2010 na konferenci v egyptské Alexandrii například jednoznačně nasměrovala 

Hvězdárnu a planetárium Brno k přechodu na plně digitální systém projekce, což vyústilo v právě realizo-

vaný projekt Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum.  

V hlavní hale Baton Rouge River Center bylo umístěno celkem 21 nafukovacích planetárií. Mezi přední 

vystavovatele patřily společnosti Evans & Suterland, Megastar, Sky-Skan, Carl Zeiss, Konica Minolta, 

NSC Creative, R.S.A. Cosmos, Spitz, Global Immersion, Go-Dome a GOTO. Prezentovala se zde i řada 
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menších společností, které se zabývaly vývojem různých aplikací. Na konferenci neprobíhaly jen prezen-

tace techniky, ale rovněž ukázky planetárních systémů (Sky Explorer 3, Digistar 5 nebo DigitalSky 3). 

Velmi přínosné byly i workshopy a přednášky. V rámci konference jsme se věnovali také navazovaní 

nových kontaktů – ať už s distributory pořadů nebo s pracovníky jiných planetárií. Na základě setkání 

s pracovníky Copernicus Science Center ve Varšavě vznikla myšlenka založit sdružení středoevropských 

planetárií, jehož zakládajícím členem by se mohla stát právě Hvězdárna a planetárium Brno. 

KONFERENCE O VÝZKUMU PROMĚNNÝCH HVĚZD 

Od 2. do 4. listopadu 2012 se v prostorách Hvězdárny a planetária Brno konala 44. konference o výzku-

mu proměnných hvězd s následujícím programem: 

pátek 2. listopadu 2012: 

Z. Mikulášek, Okamžiky minim z vizuálních pozorování: Brát či nebrat? 

M. Zejda, Dk154 – česká cesta do Chile 

M. Mašek, Robotický dalekohled FRAM 

 

sobota 3. listopadu 2012: 

P. Zasche, Několik zajímavých systémů 

L. Pilarčík, Tri príklady kataklyzmatických premenných hviezd 

E. Paunzen, The upcoming BRITE satellite milion 

M. Netopil, Variable stars observed with the STEREO satellites 

D. Motl, M. Mašek, Zpracování DSLR snímků v programu C-Munipack 2.0 

M. Kuba, M. Chrastina, MUNI FITS Photometric Archive 

P. Cagaš, Nové proměnné hvězdy v polích MR Aur a V1134 Her 

O. Pejcha, Modelování dvojité zákrytové dvojhvězdy CzeV343 a určování okamžiků minim 

Z. Mikulášek, Pozadí „fitovátka“ 

E. Plávalová, Taxonomy of extrasolar planets 

M. Skarka, TV Bootis – třikrát proměnná hvězda 

V. Přibýk, Netypické změny jasnosti u několika algolid 

M. Zejda, Zákrytové dvojhvězdy v otevřených hvězdokupách 

 

neděle 4. listopadu 2012:  

L. Brát, Zpráva o činnosti Sekce PHE ČAS za rok 2012 

udělení ceny Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2012 

L. Šmelcer, 10 let po vzplanutí V838 Mon 

M. Skarka, První rok české přehlídky hvězd typu RR Lyrae 

J. Soldán, SBIG – novinky 2012 

P. Cagaš, CCD kamery Moravských přístrojů 

J. Liška, Objev nového eruptivního trpaslíka 

H. Kučáková, Excentrické zákrytové dvojhvězdy 

KONFERENCE SYNERGICKÝCH PROJEKTŮ OP VAV PI 

Ve dnech 19. a 20. září 2012 proběhlo setkání příjemců synergických projektů Operačního programu 

Výzkum a vývoj pro inovace, mezi které se řadí také projekt Přírodovědné digitárium – návštěvnické 

centrum. První část konference se odehrávala v pavilonu D areálu Brněnských veletrhů a výstav, druhá 

na Hvězdárně a planetáriu Brno. Program, během kterého se setkali zástupci z Ostravy, Olomouce, 

Hradce Králové, Liberce a Plzně, byl následující: 

program 19. září 2012: 

prezentace MŠMT 
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prohlídka pavilonu „D” s výkladem o projektu Moravian Science Centre Brno 

vzor doplňkového programu Science Centra 

prezentace – Techmania Plzeň 

prezentace – Science Learning Center Liberec 

prezentace – Svět Techniky Ostrava 

prezentace – Vesmírná brána Ostrava 

prezentace – Pevnost poznání Olomouc 

prezentace – Přírodovědné digitárium Brno 

 

program 20. září 2012: 

úvod na Hvězdárně a planetáriu Brno 

program – Neuvěřitelné Brno 

prohlídka Hvězdárny a planetária Brno, vč. exploratoria 

KULTURNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Na sklonku roku 2012 jsme spolu s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, Muzeem města Brna a Turistickým  

informačním centrem města Brna začali připravovat Kulturní univerzitu třetího věku. Ta se ale uskuteční 

až v první polovině roku 2013. 

ODBORNÁ KNIHOVNA 

Do roku 2011 vedla Hvězdárna a planetárium Brno odbornou knihovnu s astronomickou, přírodovědnou 

a technickou tématikou. S ohledem na rychle postupující digitalizaci a rozvoj volně přístupných databází 

se však skladovaná literatura stala prakticky bezcennou. Nyní slouží pouze pracovníkům a spolupracov-

níkům Hvězdárny a planetária Brno, její fond obohacuje několik odebíraných časopisů a vzácně i zakou-

pení knihy. Odbornou knihovnu má na starosti David Koval. 

ODBORNÁ POZOROVÁNÍ 

V průběhu roku 2012 byl v odborné pozorovatelně ustaven dalekohled ÚTFA PřF MU o průměru objektivu 

35 cm vybavený CCD kamerou G2-4000 s fotometrickými filtry uvby Strömgrenova fotometrického sys-

tému. Po několik měsíců probíhalo ve spolupráci pracovníků Hvězdárny a planetária Brno a Ústavu teo-

retické fyziky a astrofyziky ustavování aparatury a hledání optimální konfigurace dalekohledu, zejména 

pak soustavy pro automatické pointování dalekohledu. Proběhla testovací fotometrická měření v několi-

ka nocích. Získaná data budou součástí doktorské práce Mgr. Jiřího Lišky. Realizoval Miloslav Zejda, Jan 

Janík, Jiří Liška, Tomáš Henych a Marek Skarka.  

Současně probíhala také odborná pozorování na hvězdárně ve Vyškově, kam byl v roce 2011 zapůjčen 

velký zrcadlový dalekohled s průměrem objektivu 400 mm (původně se nacházel v pozorovatelně 

hvězdárny, v roce 2011 byl však nahrazen modernějším přístrojem). Montáž dalekohledu je ale ve špat-

ném technickém stavu, takže uvažujeme o jeho definitivním vyřazení z provozu. 
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PRVNÍ NAROZENINY HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

U příležitosti prvního výročí otevření nové Hvězdárny a planetária Brno jsme 6. listopadu 2012 uspořádali 

happening pro naše příznivce a podporovatele, během kterého jsme naši organizaci představili 

v poněkud nezvyklém světle. Návštěvníci se totiž vydali na „dobrodružnou“ cestu útrobami naší budovy a 

zavítali do míst, které jsou pro ně jinak uzavřeny. Současně jsme představili projekt Přírodovědné ste-

lárium – Sluneční věž. Realizovali Jan Píšala, Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl,prováděli Zuzana Kuljovská, Da-

vid Koval. 

SEMINÁŘ ASTRO@BRNO.2012 

Amatérská prohlídka oblohy (sekce České astronomické společnosti) a Hvězdárna a planetárium Brno 

zorganizovaly 1. prosince 2012 jednodenní seminář ASTRO@BRNO.2012 určený zájemcům o pozorování 

hvězdné oblohy (celkem 42 účastníků). Program setkání byl následující: 

Jan Píšala, Hvězda jménem Slunce (pořad v planetáriu) 

Martin Rybář, Historie standardního modelu 

Jan Kodziolka, Beskydská oblast tmavé oblohy 

Barbora Mikulecká, The Story of Light Bulb 

Aleš Hečko, Astronomické vzdělávání na střední škole 

Leoš Ondra, Svět, kde není možné nakreslit čtverec 

Jiří Dušek, Zpráva o konci světa (pořad v planetáriu) 

SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ 

Dne 1. března 2012 v odpoledních hodinách proběhl pracovní seminář v rámci metodického vedení vý-

chovných poradců středních škol (asi 70 pedagogů) s následujícím programem: 

E. Blažková, Spolupráce s IPS ÚP 

J. Burešová, A. Trávníková, L. Mikulášek, Informace PPP Brno – změny v právních normách, maturity, PUP 

K. Spáčilová, Úspěchy i nezdary integrace studentů s dyslexií ve střední škole 

SPOLUPRÁCE PRO BUDOUCNOST 

V roce 2012 se Hvězdárna a planetárium Brno stala partnerem projektu (bez finanční spoluúčasti) Spolu-

práce pro budoucnost podaným Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, resp. 

Hvězdárnou a planetáriem Johanna Palisy v Ostravě (reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0035). Díky tomu se 

naši zaměstnanci mohli zúčastnit několika mimořádných akcí (v českých zemích i zahraničí): 

27. března 2013, seminář Základní charakteristika SciCom, přehled komunikačních prostředků a nástrojů 

zúčastnili se Jiří Dušek, Josef Forman, Tomáš Hladík, Zuzana Kuljovská 

 

21. až 25. května 2012, stáž v planetáriu Hamburg 

Zuzana Kuljovská 

 

8. až 12. května 2012, FullDome Festival Jena 

Pavel Gabzdyl, Jan Píšala 
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31. května – 2. černa 2012, Escite Annual Conference 

Jiří Dušek 

 

12. června 2012, workshop Tvorba elektronických komunikačních prostředků 

Jiří Dušek, Josef Forman, Pavel Gazdyl, Tomáš Hladík, Stanislav Kováč, Zuzana Kuljovská, Jan Píšala 

 

22. až 26. července 2012, International Planetarium Society Conference 2012 

Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl 

 

20. až 31. srpna 2012, Communicating Astronomy with the Public 

Jiří Dušek 

 

11. až 13. září 2012, AEDUCA – festival vzdělávání dospělých 

Zdeněk Řehoř 

 

17. až 23. září 2012, tour po vytipovaných evropských planetáriích a science centrech 

David Koval, Zuzana Kuljovská 

 

14. až 15. listopadu 2012, Scicom v přírodních vědách I. 

Jiří Dušek, Josef Forman, Stanislav Kováč, Zuzana Kuljovská 

 

Na všech výše uvedených akcích měli naši zaměstnanci aktivní příspěvky (formou diskuze, posteru anebo 

přednášky). Mnohem důležitější byl sběr zkušeností a porovnávání projektu Hvězdárny a planetária Brno 

s projekty jiných organizací. Ukazuje se, že dramaturgická nabídka, stejně jako moderní prostory, celko-

vá filozofie i budoucí plány mají srovnání s nejlepšími institucemi stejného druhu v Evropě i na světě. 

Projekt Spolupráce pro budoucnost bude pokračovat také v roce 2013. 

STAR CUBE 

Tříměsíční vzdělávací program StarCube podporuje vznik start-up firem. Znalosti a dovednosti, které 

účastníci programu získají, aplikují přímo na svůj projekt. Pod vedením předních odborníků z praxe smě-

řují k tomu, aby měli na konci programu základ vlastní firmy s inovativním potenciálem. Účastníci 

v průběhu tří měsíců absolvují semináře, workshopy a konzultace, po jejich skončení by měli založit 

start-up firmu a při splnění podmínek mohou vstoupit do Innovation Parku Jihomoravského inovačního 

centra, kde v současnosti sídlí 57 hi-tech firem. 

Jihomoravské inovační centrum, které StarCube organizuje, takto podporuje vzdělávání, rozvoj schop-

ností i podnikavost nejen studentů. StarCube je pro účastníky zdarma, je hrazen Jihomoravským inovač-

ním centrem a partnery projektu. V prostorách Hvězdárny a planetária Brno se v roce 2012 uskutečnily 

dva finálové dny tohoto výjimečného projektu. Dne 10. května 2012 vybrala mezinárodní porota nejdříve 

TOP 5 projektů (Joymind, Chlapská zásilka, Reservio, Gameful, Douč mě), první místo nakonec obsadila 

služba Reservio, která nabízí snadné vytvoření systému pro pohodlné rezervování restaurací nebo ná-

vštěv u lékaře. V dalším běhu 5. prosince 2012 publikum, zástupci IHNED.cz i odborná porota rozhodli, že 

vítězství patří více než nadějnému projektu CaverSoft, který již v současnosti využívají takové kapacity 

jako je Harvard, Oxford nebo Stanford. 
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STUDENTSKÝ FESTIVAL FILMŮ A KREATIVNÍ TVORBY 

Od 23. do 24. listopadu 2012 se v sále velkého planetária uskutečnil Filmový striptýz – studentský festi-

val filmů a kreativní tvorby organizovaný pedagogy z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty 

sociálních studií Masarykovy univerzity. Na festivalu se podíleli také studenti z katedry mediálních studií a 

žurnalistiky fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a katedry mediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně. Večerní část festivalu proběhla právě v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. 

Zajistil Jiří Dušek, David Koval, Josef Forman. 

TMA 

Dne 22. června 2012 se v prostorách velkého planetária uskutečnilo mimořádné, audiovizuální předsta-

vení studentů klasické a multimediální kompozice Janáčkovy akademie múzických umění. Ke zhlédnutí a 

poslechnutí byly skladby pro akustické nástroje a elektroniku, video a filmy v nesčetných kombinacích. 

Autoři Tereza Bulisová, Hana Minaříková, Darina Žurková, Martina Kachlová, Robin Schenk, Alexandra 

Cihanská Machová, Petr Pařízek a Nina Matoušková. Z naší strany zajistili Pavel Karas a Jan Píšala. 

VEČER JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA REGIONTOUR A GO 

Krajský úřad Jihomoravského kraje v rámci veletrhů Regiontour a GO uspořádal 13. ledna 2012 v pro-

storách Hvězdárny a planetária Brno přátelské setkání. Dorazili též hosté z partnerských měst Brna. 

Zajišťoval Jiří Dušek a Zuzana Kuljovská. 

VESMÍR@BRNO 

Ve čtvrtek 23. února 2012 do Brna opět přiletěli někteří středoevropští kosmonauti, konkrétně Sigmund 

Jähn (Německo), Vladimír Remek (Česko) a Miroslaw Hermaszewski (Polsko). Součástí akce byl 

workshop Jaderná energie a vesmír, na němž vystoupil Aleksandr Venjaminovič Semenkin (Výzkumné 

centrum Keldyš, Ruská akademie kosmonautiky), Milan Řípa (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.) a 

Karel Katovský (Vysoké učení technické v Brně). Program workshopu byl následující: 

Aleksandr Venjaminovič Semenkin, Výzkumné centrum Keldyš, Ruská akademie kosmonautiky 

Jaderná energie jako cesta k pokoření vzdáleného vesmíru 

 

Milan Řípa, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 

Od Slunce k tokamaku a zpět 

 

Karel Katovský, Vysoké učení technické v Brně 

Jaderná energie pro současné satelity 

 

Středoevropští kosmonauti se také setkali s náměstkem primátora města Brna Oliverem Pospíšilem a 

hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Veřejnost se s kosmonauty potkala v Knihovně 

Jiřího Mahena v Brně. Ve večerních hodinách kosmonauti položili – za účasti významných osobností br-

něnského veřejného života – na Hvězdárně a planetárium Brno základní kámen digitálního planetária. 
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Následující den kosmonauti absolvovali unikátní prohlídku, dosud veřejnosti nepřístupné vily Tugendhat. 

Hlavním partnerem akce BRNO@vesmír byla energetická Skupina ČEZ. Na produkci se podílela ALTA, 

a.s., SNIP & Co., s.r.o. Za přispění krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA ASTRONOMIE 

Kapitoly z předmětu Didaktika astronomie (přednáší Jiří Dušek), resp. předmětu Fyzika Sluneční sousta-

vy (Pavel Gabzdyl a Jan Píšala) nebyly v roce 2012 Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity vy-

psány, odehrají se opět až v jarním semestru 2013. Astronomická výuka je každopádně příkladem úzké a 

pro organizaci velmi užitečné spolupráce s univerzitními pracovišti, takže ji hodláme dále rozvíjet. Proto 

jsme vstřícně reagovali na některé požadavky pracovníků Masarykovy univerzity k využití sálu velkého 

planetária. 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno další vzdělávání svých zaměstnanců aktivně podporuje. Tento vstřícný 

krok považujeme za jednu z mála zaměstnaneckých výhod, které může naše organizace svým pracovní-

kům nabídnout. V roce 2012 se naši zaměstnanci zúčastnili těchto seminářů a školení (vyjma projektu 

Spolupráce pro budoucnost): 

12. ledna 2012, Marie Ivanovová, Souhrn hlavních změn v mzdové účtárně pro rok 2012 

17. února 2012, Marie Ivanovová, Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 

14. března 2012, Hana Šimšová, Aktualizace účetnictví příspěvkových organizací pro rok 2012  

18. dubna 2012, Zuzana Kuljovská, Tomáš Hladík, rada Asociace hvězdáren a planetárií 

10. května 2012, Hana Šimšová, DPH pro začátečníky a mírně pokročilé, vč. změn 2012 

13. září 2012, Jana Britzmannová, Exkurze do Dolního Rakouska v rámci projektu Top výletní cíle Jižní Moravy 

25. září 2012, Jana Britzmannová, Spisová a archivní služba 

31. října 2012, Marie Ivanovová, Důchodové a nemocenské pojištění – změny 2013 

22. listopadu 2012, Hana Šimšová, Odpisování dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací 

26. listopadu 2012, Jana Britzmannová, Školení ke standardům kvality a komunikaci se zákazníkem 

29. listopadu 2012, Hana Šimšová, DPH u příspěvkových organizací, vč. změn 2013 

10. prosince 2012, Jiří Dušek, Setkání zástupců Top výletních cílů Jižní Moravy 

12. prosince 2012, Hana Šimšová, Příprava a sestavení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012 u příspěvkových organizací 

17. prosince 2012, Marie Ivanovová, Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2013 

 

V roce 2012 probíhalo následující institucionální vzdělávání pracovníků Hvězdárny a planetária Brno: 

Tomáš Hladík pokračoval v bakalářském studiu na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Stanislav Kováč pokračoval v magisterském studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 

Barbora Mikulecká pokračovala v magisterském studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 
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WORKSHOP ASOCIACE HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ 

Dne 3. října 2012 se uskutečnil v prostorách Hvězdárny a planetária Brno workshop Asociace hvězdáren 

a planetárií na téma vizuální prezentace a autorské právo s následujícím programem: 

Martin Hrdina, Tvář  

Jednotný vizuální styl instituce je její tváří pro komunikaci s veřejností. Tváří, kterou si mají návštěvníci zapamatovat a 

těšit se, až ji znovu uvidí. Seminář o tom, jak je důležité neztratit se ve vizuálním šumu a jak se o svou tvář starat, pro-

běhne formou krátké prezentace ukázek firemních stylů a následné diskuze s účastníky.  

Pavel Foltán, Autorské právo 

Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bývalý tiskový mluvčí a mediální analytik Nejvyššího státního za-

stupitelství, přednášel autorské a mediální právo na Univerzitě Karlově v Praze. 

 

Setkání se zúčastnilo celkem 25 pracovníků českých hvězdáren a planetárií (Brno, České Budějovice, 

Ostrava, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Prostějov). Na workshop finančně přispělo Ministerstvo kultury 

České republiky. 

WORKSHOP – OPTIKA! JAK NA NI? 

Tematické workshopy pro vážnější zájemce o astronomii jsou formátem uváděným s odstupem několika 

roků. Prvním tématem byl cyklus Zdeňka Řehoře Optika! Jak na ni, který se věnoval astronomické opti-

ce, dalekohledům, montážím i dalšímu příslušenství. Uskutečnily se celkem 4 na sebe volně navazující 

workshopy, které navštívilo celkem 124 zájemců. Konkrétně se jednalo o následující témata: 

4. října 2012, Když se řekne dalekohled 

Dalekohled zná asi každý, víte ale, kolik existuje základních konstrukcí a jaký je mezi nimi rozdíl? K čemu je ten či onen 

typ vhodný? Na tyto otázky přináší odpověď úvodní seminář z cyklu optických workshopů. Seznámíte se také s nejrůz-

nějším astronomickým příslušenstvím a s možnostmi jeho běžného i méně obvyklého využití. K čemu je vhodný třeba 

obyčejný starý fotografický objektiv? 

 

11. října 2012, Amatérské astronomické dalekohledy 21. století 

Dalekohled, to nejsou jen skla. Dnes se již velmi často setkáváme s nejrůznějšími elektronickými doplňky. Přes jedno-

duché pohony až po robotizované systémy. Jak tyto prvky pracují a jak vlastně vypadají? Pohlédněte do útrob elektro-

nických pomůcek astronomů. 

 

18. října 2012, Vybíráme astronomické vybavení 

Který dalekohled bude ten správný? Musí stát astronomický dalekohled astronomické částky? Jaké k němu zvolit pří-

slušenství? Jak se orientovat v nabídkách prodejců? A co vlastně do začátku skutečně budete potřebovat? Nebo snad již 

doma máte sbírku optiky a tápete, co s ní? Odpovědi naleznete v zábavných demonstracích v průběhu workshopu. 

 

25. října 2012, Péče o dalekohled 

Máte doma dalekohled? A víte, jak s ním správně zacházet, aby nedošel k úhoně? Workshop s mírně destrukční ukáz-

kou pro všechny, kteří chtějí vidět nejen ničení optiky, ale i její čištění a seřizování. Tušíte vlastně, k čemu všemu lze pou-

žít dalekohled? Napadlo vás někdy, že v něm máte třeba i mikroskop, fotografický objektiv nebo dokonce svářečku plas-

tů? 
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ DIGITÁRIUM 

Součástí Hvězdárny a planetária Brno se na sklonku roku 2013 stane Přírodovědné digitárium – návštěv-

nické centrum, disponující jedinečným audiovizuálním nástrojem pro popularizaci a medializaci přírod-

ních věd (označovaný jako „digitárium“). Nejvýznamnější změnou bude instalace nového digitálního pro-

jekčního systému s projekční plochou o průměru necelých 18 metrů vestavěnou do stávající kopule pla-

netária. Soutěž na dodavatele celého systému vyhrálo konsorcium Nowatron Elektronik, s.r.o. a R.S.A. 

Cosmos. 

Faktická instalace digitária představuje téměř celoplanetární projekt. Nová projekční plocha NanoSeam, 

nejlepší svého druhu na světě, bude původem ze Spojených států amerických. Analogové planetárium 

Chronos II, které dokáže promítnout několik desítek milionů hvězd pozemské oblohy, vznikne v dílně 

renomované japonské společnosti. Software SkyExplorer 3 s prostorovým modelem vesmíru bude do-

dán z Francie. Celou instalaci zaštítí česká společnost a speciální sedadla typu SpaceSeat budou vyrobe-

na přímo na jižní Moravě. 

Digitárium nahradí projekční planetárium Spacemaster společnosti Carl Zeiss Jena, které má za sebou 

dvě desítky roků provozu a konstrukčně je dokonce ze 70. let dvacátého století. Celkem bylo v provozu 

15 tisíc hodin a pro 1 250 000 návštěvníků předvedlo jeden z 86 originálních pořadů.  

Budoucí návštěvníci Hvězdárny a planetária Brno se mohou těšit na astronomická představení, která je 

zavedou nejen do prostoru Sluneční soustavy, ale také do velmi vzdáleného i velmi mikroskopického 

vesmíru. Digitárium ale poslouží také ke kulturním projektům, využíváno bude u příležitosti přednášek, 

seminářů a konferencí. 

PŘÍPRAVNÁ SKUPINA 

Realizací projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum se v roce 2012 více či méně aktivně 

zabývali všichni zaměstnanci Hvězdárny a planetária Brno, ve spolupráci s řadou externích odborníků. 

Hlavní strategická rozhodnutí provádí zástupci dodavatele, investora i našich zaměstnanců. Nejdůležitější 

je lokální realizační skupina v následujícím složení:  

Hvězdárna a planetárium Brno: Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Jan Píšala  

Nowatron Elektronik, s.r.o.: Robert Odehnal, Petr Valehrach 

projektant: Martin Rudiš (Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.) 

Dále se na projektu významně podílí zástupci Investičního odboru (ing. Zdeněk Herodes) a Odboru im-

plementace evropských projektů (Hana Cikánková, Mgr. Radek Řeřicha, Mgr. Vladimír Petlach, Mgr. 

Radim Gold) magistrátu města Brna. Do celého procesu jsou zapojeni i pracovníci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, zejména Jan Kříž (vrchní ředitel Sekce řízení OP VaV PI), Jolana Hořejší (oddělení 

administrace projektů prioritní osy 3, 4 OP VaVpI) a Běla Mojžíšová. 

POSTUP REALIZACE V ROCE 2012 

Žádost o financování byla podána v červnu 2010. V listopadu 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělo-

výchovy oznámilo, že dle rozhodnutí výběrové komise řídícího orgánu operačního programu Věda a vý-

zkum pro inovace splnila naše projektová žádost všechna potřebná kritéria stanovená výzvou a projekt 
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byl zařazen do fáze upřesnění parametrů. Dne 13. prosince 2011 ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Josef Dobeš podepsal rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0160/09/01. Ihned poté byly zahájeny přípravy na 

sestavení zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. V průběhu roku 2012 byly realizovány následující 

kroky (v chronologickém pořadí): 

leden, únor 2012 

Dokončení technické specifikace zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 

 

23. února 2012 

Za účasti tří kosmonautů, nejvyšších představitelů města i kraje, stejně jako spolupracovníků a přátel byly položeny digi-

tální základy hybridního planetária. 

 

28. března 2012 

Zveřejnění výzvy k podávání nabídek. 

 

1. dubna 2012 

Ustavena Dramaturgická skupina, která má na starosti instalaci a budoucí provoz hybridního planetária. 

 

21. května 2012 

Ukončení podávání nabídek. 

 

červen 2012 

Zahájení procesu výběru nejlepší nabídky. 

 

5. prosince 2012 

Vybrán zhotovitel projektu: konsorcium Digitárium složené ze společností Nowatron Elektronik, s.r.o. a R.S.A. Cosmos. 

 

20. prosince 2012 

podpis smlouvy mezi zadavatelem (statutární město Brno) a realizátorem (konsorcium Digitárium). 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro ino-

vace, Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky projekt Přírodovědné digitárium – návštěv-

nické centrum podpořilo dotací ve výši 49,9 milionu Kč (100 % nezbytné částky). Projekt je identifikován 

jako ED3.2.00/09.0160. 

Je zřejmé, že realizace Přírodovědného digitária – návštěvnického centra bude zcela zásadně formovat 

náš provoz nejen v roce 2013, ale také v mnoha dalších letech. Jeho význam je stejný jako rekonstrukce 

objektu Hvězdárny a planetária Brno, která proběhla v letech 2010 a 2011.  
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM 

Projekt Přírodovědné stelárium – Sluneční věž může být dalším obohacením vzdělávacích, kulturních  

i turistických aktivit Hvězdárny a planetária Brno. Základem je tzv. Sluneční věž postavená v blízkosti 

stávající budovy s tematicky zaměřenou expozicí, vyhlídkou na panorama města, pozorovací terasou 

s astronomickými dalekohledy, exteriérovou expozicí a audiovizuální instalací. Architektonický návrh 

pochází z ateliéru Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. (Martin Komárek, Martin Rudiš, Alena Stehlíková), takže 

je v souladu s řešením nové budovy Hvězdárny a planetária Brno. 

Objekt má vzdělávací, estetický i umělecký obsah. Počítá s celoročním provozem financovaným ze 

vstupného. Expozice bude rozdělena na čtyři funkční části. Sál v suterénu, 17,5 metru vysokou věž, pozo-

rovatelnu a kamennou zahradu. Jedinečná instalace nemá na území města Brna obdoby. Poslouží při 

vzdělávacích programech pro základní a střední školy, animačních projektech určených veřejnosti, stejně 

jako turistům. Bezesporu bude také dalším výrazným, dominujícím prvkem oživujícím prostor Kraví hory 

a širší střed města. 

Sál v suterénu přístupný z budovy Hvězdárny a planetária Brno bude tmavý prostor bez oken. Návštěvníci 

zde najdou dětskou virtuální hernu. Do šestipatrového prostoru věže se vestaví vertikální expozice zamě-

řená na téma „hvězdy, Sluneční soustava, Slunce“. Pozorovací terasa nabídne unikátní vyhlídku na město 

Brno. V dohledu bude vrch Hády, vysílač Kojál, Babí lom, severozápadní část Brna, stejně jako pevnost 

Špilberk, chrám sv. Petra a Pavla, na jih od města Pavlovské vrchy a Slavkov u Brna. Ve večerních hodi-

nách budeme ze stejného místa sledovat noční oblohu – návštěvníci tak získají skvělý výhled především 

na astronomické jevy odehrávající se nízko nad obzorem. Geologická instalace zprostředkuje návštěvní-

kům parku Kraví hory prohlídku zajímavých vzorků hornin z území města Brna. Tato instalace bude navíc 

veřejně přístupná, vybavená i pro nevidomé návštěvníky. Součástí fasády Sluneční věže se stane scénické 

osvětlení, které bude reagovat na aktuální meteorologické podmínky (směr a intenzitu větru). 

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

Poloha Sluneční věže je zvolena tak, aby bylo zajištěno soukromí v okolní obytné zástavbě. Scénické 

osvětlení bude využíváno pouze tehdy, pokud nebude omezovat pozorování noční oblohy. Vnitřní expozice 

bude přístupná pouze přes budovu Hvězdárny a planetária Brno (výjimečně i nezávislým vstupem). Ze 

vstupného budou hrazeny provozní náklady, vč. údržby. Personální nároky budou zajištěny ze současné-

ho fondu zaměstnanců. Astronomická expozice bude jednou za 3 roky obměněna. Veškeré informace 

budou uváděny nejen v českém jazyce, ale také angličtině a němčině. 

Celý objekt je navržen jako bezbariérový. Exteriérový osobní výtah přisazený k předsazenému plášti věže 

zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater a na vyhlídkovou terasu. Suterénní část expozice je 

z budovy Hvězdárny a planetária Brno přístupná pomocí výtahové plošiny. 

S ohledem na předpoklad skalního podloží je suterén plánován jako prostor se železobetonovými stěna-

mi a stropem. Zelená střecha s trávníkem v úrovni stávajícího terénu – s výjimkou kruhového otvoru 

věže – byla navržena v celé ploše objektu. Vnitřní část dvouplášťové fasády věže z prosklených a plných 

panelů vytvoří různě transparentní grafické plochy. Hlavním architektonickým prvkem je vnější plášť 

z pružné folie ETFE, která díky částečné průhlednosti přiznává vnitřní ocelovou prostorovou konstrukci. 

Folie umožňuje díky svým mnoha inspirativním vlastnostem vytvořit tvarově zajímavý a vzdušný výtvarný 

prvek. Vizuální vjem je založen na prolínání prostorové ocelové konstrukce, expozice a foliového pláště. 
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Předsazený lehký plášť v celé ploše stíní vnitřní tepelně izolační plášť. Vzniklá mezera vytváří komínový 

efekt využívající přirozeného proudění vzduchu pro maximální izolační efekt zajišťující vnitřní klima pro 

celoroční provoz. Přirozené větrání v létě a princip rekuperace v zimním období je základem technologic-

kého vybavení pro dosažení minimální provozní energetické náročnosti objektu. 

ODHAD NÁKLADŮ NA PROJEKT 

Průchod do suterénu – rekonstrukce části stávajícího objektu: 

Obestavěný prostor   100 m3 

Odhad investičních nákladů  850 000,- Kč 

 

Suterén – expozice: 

Obestavěný prostor   346 m3 (včetně zelené střechy a založení) 

Odhad Investičních nákladů  2 500 000,- Kč  

 

Věž: 

Obestavěný prostor   1 005 m3 

Investiční náklady   14 500 000,- Kč 

 

Celkem odhad investičních nákladů:    

17 850 000,- Kč  

POSTUP REALIZACE V ROCE 2012 

Ve druhé polovině roku 2012 vznikla první varianta návrhu architektonické podoby Sluneční věže a ná-

sledně byly diskutovány její další úpravy. Současně probíhaly neformální pohovory nad možným financo-

váním projektu. V roce 2013 předpokládáme další rozvoj projektu, snad do fáze dokumentace nezbytné 

pro podání žádosti o územní rozhodnutí. Realizace Přírodovědného stelária každopádně nepřichází 

v úvahu dříve než v roce 2015. 
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PUBLIC RELATIONS A MARKETING 

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvková organizace zřízená statutárním městem Brnem, které díky 

výrazné dotaci zajišťuje příznivé vstupné pro všechny naše návštěvníky (v průměru v roce 2012 statutární 

město Brno přispělo na 1 návštěvníka 50,- Kč). Přesto všechno anebo právě proto se nemůžeme chovat 

neekonomicky. Kromě vstupného je našim zdrojem příjmů doplňkový prodej astronomického zboží, 

krátkodobé pronájmy prostor planetária, hvězdárny nebo exploratoria a možnost umístit zde reklamu. 

Pod pojmem public relations rozumíme aktivity pro budování korektních vztahů s veřejností, partnery  

i zřizovatelem. Vedení Hvězdárny a planetária Brno samozřejmě monitoruje a analyzuje potřeby a přání 

návštěvníků, zřizovatele i partnerů a plánuje další tvůrčí počiny s ohledem na jejich kvalitu, atraktivitu a 

propagaci. Všechny tyto klíčové aktivity má v kompetenci Dramaturgická rada pod vedením ředitele 

Hvězdárny a planetária Brno. V přepočtu se PR aktivitám věnuje jeden pracovník, ve skutečnosti je ale 

tento úvazek rozprostřen mezi několik zaměstnanců. 

Jsme nejmenší kulturní organizací města Brna, takže jsou naše marketingové a PR projekty značně 

omezeny finančními mantinely. Hvězdárna a planetárium Brno je navíc vystavena rostoucí konkurenci 

podobně zaměřených organizací, stejně jako elektronických médií a stále dostupnějších audiovizuálních 

technologií. V průběhu několika následujících roků vznikne přímo ve městě velké Moravian Science Cen-

ter Brno. V dojezdové vzdálenosti pak malé planetárium (avšak ve velkém science centru) v Olomouci. 

O pořízení přenosného planetária uvažuje hvězdárna v Uherském Brodě. 

Mezi úspěchy řadíme pokračování mediálního partnerství s rádiem Kiss Hády Brno, tištěným Brněnským 

deníkem – Rovnost a agenturou SNIP & Co. Nově jsme se v roce 2012 propojili s Dopravním podnikem 

města Brna, časopisem Tajemství vesmíru a začali vyjednávat i s HC Kometa Brno. I nadále spoléháme 

na ekonomicky výhodnou internetovou reklamu, pečlivě budované osobní kontakty i barterovou spolu-

práci s reklamními a PR agenturami. Portfolio našich produktů doplnil čtvrtletní zpravodaj a placená 

reklama ve vyhledávači Google a sociální síti Facebook. 

Samozřejmě jsme spolupracovali i s brněnskými kulturními institucemi. Zmínit je třeba především velmi 

dobré vztahy s Turistickým informačním centrem města Brna, Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Muze-

em města Brna, resp. jeho pobočky Vily Tugendhat. Považujeme si za velikou čest i spolupráci se sou-

kromými subjekty, především společností ALTA, a.s. a Skupina ČEZ, a.s., které nám pomáhaly 

s organizací návštěvy středoevropských kosmonautů. Stejně tak si vkládáme velké naděje do partner-

ského programu, který jsme založili na sklonku roku 2012. Cílem je nabídnout jednotlivcům i společnos-

tem možnost podpořit – finančně, ale také na základě barterové smlouvy – naše aktivity.  

BAZÁLNÍ STRATEGIE DRAMATURGICKÉ TVORBY 

Zkušenosti z prvního, uceleného roku provozu zrekonstruované Hvězdárny a planetária Brno spolu se 

zkušenostmi nabitými u jiných planetárií i hvězdáren formovaly na sklonku roku 2012 základy strategie 

naší další dramaturgické tvorby. Je přitom zřejmé, že se nejedná o dokonalou představu, ale spíše živou 

studii, která se bude nadále měnit. Naše aktivity stojí na několika jednoznačných pilířích: 

Jsme jedinečná organizace, která nemá obdoby široko daleko. 

Touha po poznání tajemství vesmíru, romantika pohledu na večerní oblohu je zakořeněna téměř v každém z nás. 

Naše programy nabízíme na nejlepší, pro nás dostupné úrovni. 
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Pečlivě budujeme osobní vztahy a dbáme, pokud je to možné, na individuální přístup. 

Ne všechny naše aktivity musí mít bezprostřední dopad na počty návštěvníků. 

Podstatný je nejen atraktivní obsah, ale také název a způsob celkové propagace. 

Nešetříme (avšak nikoli bezúčelně) finanční i personální prostředky na tvorbu nových představení i reklamu. 

Každý rok k nám dorazí 100 000 návštěvníků, řadíme se tak mezi nejnavštěvovanější instituce tohoto typu v České re-

publice. 

Nabízíme program pro všechny věkové skupiny od 0 do 105 let. 

 

Zkušenosti také ukazují, že s ohledem na konečnou množinu potenciálních návštěvníků Hvězdárny a 

planetária Brno, musíme dodržovat následující kadenci tvorby a PR aktivit: 

 

leden: 

akce první den v novém roce 

oslovení základních a středních škol s nabídkou na druhé pololetí školního roku 

nové představení ve velkém planetáriu pro dospělé 

pokračování cyklu odborných přednášek 

nová expozice ve vstupní hale 

 

únor: 

nový pohádkový příběh ve velkém planetáriu pro menší děti 

oslovení mateřských škol s nabídkou pohádkových příběhů 

pokračování cyklu odborných přednášek 

speciální akce pro jarní prázdniny 

 

březen: 

pokračování cyklu odborných přednášek 

 

duben: 

pokračování cyklu odborných přednášek 

oslovení organizátorů příměstských táborů 

 

květen: 

konec cyklu odborných přednášek 

podíl na Brněnské muzejní noci 

akce v souvislosti s festivalem Brno – město uprostřed Evropy 

nová expozice ve vstupní hale 

 

červen: 

akce v souvislosti s festivalem Divadelní svět 

 

červenec a srpen: 

program pro příměstské tábory 

speciální letní nabídka pořadů pod umělou i reálnou oblohou 
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září: 

oslovení základních a středních škol s nabídkou pro první pololetí školního roku 

nové vzdělávací představení 

nová expozice ve vstupní hale 

Evropská noc vědců 

 

říjen: 

nové představení ve velkém planetáriu pro dospělé 

zahájení cyklu odborných přednášek 

podzimní, školní prázdniny 

 

listopad: 

nový pohádkový příběh ve velkém planetáriu pro menší děti 

pokračování cyklu odborných přednášek 

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky 

 

prosinec: 

speciální předvánoční akce 

pokračování cyklu odborných přednášek 

předvánoční akce  

 

Jako klíčové se ukazuje neustálé hledání nových forem propagace našich aktivit, prohlubování komuni-

kace s návštěvníky, lákání k opětovnému návratu, například prostřednictvím věrnostního programu.  

Téměř „vražedné tempo“ premiér pořadů pro sál velkého planetária budeme zřejmě v budoucnosti mož-

né udržet pouze kombinací nákupu licencí od zahraničních producentů v kombinaci s vlastní tvorbou. Na 

sklonku roku 2014 nebo počátkem roku 2015 bude nezbytné otevřít novou expozici v sále exploratoria. 

Pokud se do té doby nerozhodne o realizaci projektu Přírodovědné stelárium – Sluneční věž. 

Předpokládáme, že v našem repertoáru budou převažovat programy „masovější zábavy“, ale rozhodně 

se nevzdáváme pořadů pro menšinového diváka. Ostatně i takto specializované pořady, u nichž nečeká-

me zástupy návštěvníků, lze pojmout atraktivně. 

BUĎTE HVĚZDOU NAŠEHO VESMÍRU 

Na podzim 2012 jsme spustili program partnerství s Hvězdárnou a planetáriem Brno pro individuální  

i korporátní zájemce. Smyslem je nabídnout možnost podpořit – finančně, ale také na základě barterové 

smlouvy – naše aktivity. V tomto okamžiku jsou možná následující partnerství:  

Individuální partnerství / výše ročního příspěvku: 5000,- Kč a více 

Výhody: Jméno individuálního partnera uvedeme na čestném panelu ve foyer. Obdrží 6 volných vstupenek na libovolný 

pořad ve velkém planetáriu dle vlastního výběru. Partner bude 1 rok dostávat tištěný zpravodaj Hvězdárny a planetária 

Brno. Partner obdrží 1 pozvánku na předpremiéry všech pořadů pro veřejnost v daném roce. 

  

Hvězdný partner / výše roční podpory: 50 000,- Kč 

Výhody: Jméno a logo společnosti uvedeme na čestném panelu ve foyer, v tištěném zpravodaji, na www stránkách a in-

teriérových monitorech. Hvězdný partner obdrží 15 volných vstupenek na libovolný pořad ve velkém planetáriu dle 
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vlastního výběru a 2 pozvánky na předpremiéry všech pořadů pro veřejnost. Pro hvězdného partnera uspořádáme 

1 soukromou prohlídku (pozorování večerní oblohy nebo prohlídku exploratoria) v délce 1,5 hodiny pro až 25 osob. 

  

Galaktický partner / výše roční podpory: 150 000,- Kč 

Výhody: Jméno a logo společnosti uvedeme na čestném panelu ve foyer, v tištěném zpravodaji, na www stránkách a in-

teriérových monitorech. Galaktický partner obdrží 30 volných vstupenek na libovolný pořad ve velkém planetáriu dle 

vlastního výběru a 4 pozvánky na předpremiéry všech pořadů pro veřejnost. Pro galaktického partnera uspořádáme 

1 představení v sále velkého planetária dle vlastního výběru tématu i termínu pro až 200 osob. 

  

Vesmírný partner / výše roční podpory: 300 000,- Kč a více 

Výhody: Jméno a logo společnosti uvedeme na čestném panelu ve foyer, v tištěném zpravodaji, na www stránkách a in-

teriérových monitorech. Vesmírný partner obdrží 60 volných vstupenek na libovolný pořad ve velkém planetáriu dle 

vlastního výběru a 8 pozvánek na předpremiéry všech pořadů pro veřejnost. Pro vesmírného partnera uspořádáme 

1 představení v sále velkého planetária dle vlastního výběru tématu i termínu pro až 200 osob. Vesmírný partner může 

využít celou budovu Hvězdárny a planetária Brno pro uspořádání privátní akce v délce až 5 hodin. 

 

Partner představení / výše jednorázové podpory: 100 000,- Kč 

Jedná se o partnerství spojené s konkrétním pořadem pro školy či veřejnost uváděném v sále digitária (digitálního pla-

netária). Výhody: Jednoznačné a jedinečné spojení partnera s konkrétním představením po celou dobu jeho zařazení do 

repertoáru Hvězdárny a planetária Brno. Logo společnosti uvedeme v tištěném zpravodaji, na www stránkách a interié-

rových monitorech – vždy v souvislosti s podporovaným představením. Partner obdrží 10 pozvánek na předpremiéru 

daného pořadu. Pro partnera uspořádáme 1 představení daného pořadu v sále velkého planetária dle vlastního výběru 

termínu pro až 200 osob. Partner bude po celou dobu uvádění pořadu dostávat tištěný zpravodaj Hvězdárny a planetária 

Brno. 

 

Během několika posledních měsíců roku 2012 jsme získali dva finanční partnery – Milan Špinar (ŠPINAR 

– software, s.r.o.) a Miloš Škrdlík (maloobchodní síť Brněnka, s.r.o.). S několika dalšími jsme začali vy-

jednávat. Uvědomujeme si přitom, že navazování finančních a barterových partnerství je „běh na dlouhou 

trať“, ve kterém ale nemůžeme příliš ztratit.  

Součástí naší marketingové strategie bylo vydávání a distribuce speciálního informačního letáku o mož-

nosti zapojit se do partnerského projektu. Tato informace se dostává návštěvníkům Hvězdárny a plane-

tária Brno, stejně jako vytipovaným, potenciálním partnerům. 

ČTVRTLETNÍK HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

Poslední týden v září vyšlo první číslo našeho čtvrtletníku – pojmenovaného jednoduše Hvězdárna a pla-

netárium Brno. Cílem je informovat veřejnost o zajímavém dění – v menší míře minulém, ale především 

budoucím. Snažíme se tímto způsobem komunikovat s veřejností, partnery organizace i zřizovatelem. 

Součástí je rozhovor na aktuální téma, přehled nejzajímavějších akcí, informace o novinkách nebo pro-

jektech, které by neměly nikomu uniknout. První číslo zpravodaje vyšlo v nákladu 2000 kusů, druhé (zi-

ma 2012) v nákladu 3000 kusů. Zpravodaj je zdarma rozdáván především v prostorách Hvězdárny a 

planetária Brno, nicméně využíváme jej i pro komunikaci s našimi partnery či přáteli nebo při mimořád-

ných příležitostech. 
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EXTERNÍ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST 

Odborní pracovníci Hvězdárny a planetária Brno se také věnovali přednáškové činnosti mimo domovskou 

půdu. Protože však vystupovali pod hlavičkou naší organizace, uvádíme na tomto místě výčet jejich vy-

stoupení (nikoli úplný): 

17. února 2012 

Pavel Gabzdyl, Proč pozorovat Měsíc?, Hvězdárna Valašské Meziříčí 

 

8. března 2012 

Jan Píšala, Chemie a alchymie, Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti 

 

14. března 2012 

Pavel Gabzdyl, Proměny Sluneční soustavy, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě 

 

19. června 2012 

Jan Píšala, Workshop SCIAP, Akademie věd České republiky 

 

červenec 2012 

Jan Píšala, Kurz meteorologie na Astronomické expedici 2012, Hvězdárna v Úpici 

 

20. září 2012 

Jiří Dušek, Setkání synergických projektů OP VaV PI, krajský úřad Jihomoravského kraje 

 

15. listopadu 2012 

Pavel Gabzdyl, Pod vlivem Měsíce, Lidová hvězdárna v Prostějově 

 

14. listopadu 2012 

Jiří Dušek, Přírodovědné exploratorium – rok poté, VŠB – TU Ostrava 

 

28. listopadu 2012 

Jiří Dušek, Hvězdy ve vile Tugendhat, Muzeum města Brna 

 

12. prosince 2012  

Jan Píšala, Konce světa z pohledu astronomie (pro Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity) 

 

18. prosince 2012 

Pavel Gabzdyl, Měsíc a jeho svět, Hvězdárna v Úpici 

FACEBOOK A GOOGLE 

V polovině roku 2012 jsme poprvé využili placenou reklamu na sociální síti Facebook a v oblíbeném vy-

hledávači Google. Jedná se o částky v řádu desetikorun denně, navíc se odvíjí od počtu aktivních „kliknu-

tí“. Na Facebooku nyní informujeme o posledních příspěvcích, což vede k navyšování našich následovní-

ků. Na Google, resp. všech jím provozovaných produktech, se objevuje kontextová reklama vedoucí na 

www stránky http://www.hvezdarna.cz. Smyslem je „připoutat“ k sobě další, potenciální návštěvníky 

Hvězdárny a planetária Brno a nadále s nimi komunikovat. 
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HVĚZDÁRENSKÁ ŠALINA A SPOLUPRÁCE S DPMB 

U příležitosti letního slunovratu vyrazila 21. června 2012 do brněnských ulic tramvaj v „barvách“ 

Hvězdárny a planetária Brno. Jedná se o vůz Dopravního podniku města Brna, akciové společnosti číslo 

1041 (K2) vyrobený v roce 1974, který je převážně nasazován na lince č. 4 směřující na konečnou zastáv-

ku náměstí Míru/Masarykova čtvrť. Díky vstřícnému kroku Dopravního podniku města Brna jsme takto 

získali možnost naše aktivity propagovat i tímto dosud netradičním způsobem. Jelikož jsme považovali 

vesmírnou tématiku (tj. galaxie, planety či mlhoviny) za poněkud zprofanovanou, použil autor grafického 

návrhu Pavel Gabzdyl stylizaci barevného spektra Slunce. Tramvaj je tedy duhová.  

Spolupráce s Dopravním podnikem města Brna přitom pokračovala i jiným způsobem – od školního roku 

2012/2013 mohou základní a střední školy za zvýhodněných podmínek využít k dopravě na naše vzdělá-

vací pořady právě autobusy dopravního podniku. 

INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 

S individuálními návštěvníky komunikujeme především prostřednictvím našich www stránek 

http://www.hvezdarna.cz, sociální sítě Facebook, měsíčního programového letáku a od roku 2012 také 

čtvrtletníku. Pro potřeby hromadných sdělovacích prostředků jsme vydávali speciální tiskové zprávy, 

také jsme využili 20 city-light vitrín nabídnutých Marketingovou radou města Brna. Na některé premiéry 

a unikátní akce jsme rozesílali zvláštní pozvánky. Náš program pravidelně a zdarma otiskoval celostátní 

Brněnský deník – Rovnost. Spolupracovali jsme také s periodiky Brno Bussines, Brněnský Metropolitan, 

Tajemství vesmíru. Program za úplatu zveřejňovala periodika Kult.cz a KAM (ve druhém případě jsme na 

sklonku roku 2012 vypověděli další spolupráci). Samozřejmostí byla bezprostřední spolupráce s rádiem 

Kiss Hády Brno, Českou televizí, Českým rozhlasem, kabelovou televizí Brněnská televize (pořad Vlna 

z Brna). 

S individuálními návštěvníky souvisí i provoz profesionálního rezervačního systému, vč. možnosti platby 

kreditní kartou. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna lze vstupenky na naše 

akce zakoupit nejen přímo v pokladně Hvězdárny a planetária Brno, ale také v Labyrintu pod Zelným 

trhem a v Mincmistrovském sklepě.  

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY 

Moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno jsou ideální pro menší a středně veliké kulturní 

aktivity, diskusní setkání, stejně jako akce kongresové či incentivní turistiky. Program může zpestřit 

některé z představení pod umělou oblohou planetária, návštěva exploratoria nebo za jasného počasí 

pozorování oblohy. Krátkodobé pronájmy části anebo celého objektu Hvězdárny a planetária Brno začaly 

v roce 2012 sehrávat v ekonomice organizace větší roli. Celkem jsme realizovali tyto akce v některých 

případech jsme byli přímo spoluorganizátory (vesměs zajišťovali Tomáš Hladík, David Koval, Zuzana 

Kuljovská): 

27. února 2012, FUN EXPRESS s.r.o., Česká lékařská komora 

7. března 2012, ALTA, a.s. 

19. dubna 2012, Špinar – software s r.o. 

24. dubna 2012, Sanitec s r.o. 
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25. dubna 2012, CEITEC 

10. května 2012, Jihomoravské inovační centrum 

14. až 17. května 2012, Kiss Hády 

24. května 2012, S&K Public; Porsche 

5. června 2012, Royal event., Těžební unie 

29. srpna 2012, FILENO s r.o. 

31. srpna 2012, ČSOB 

5. září 2012, BVV 

11. září 2012, S&K PUBLIC spol. s r.o. 

12. září 2012, Česká exportní banka, a.s. 

13. září 2012, Meritis s r.o. 

19. září 2012, CEITEC 

24. září 2012 CEITEC 

25. září 2012, Mercandia s r.o. 

26. září 2012, Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 

2. října 2012, 3S.cz 

15. října 2012, SNIP & Co, Thermotechnika Bohemia 

26. listopadu 2012, JCMM 

3. prosince 2012, SPP CZ 

5. prosince 2012, JIC 

6. prosince 2012, VUT 

7. prosince 2012, REXEL CZ s r.o. 

8. prosince 2012, Logica Czech Republic s r.o. 

19. prosince 2012, CEITEC 

21. prosince 2012, BRUCO 

 

Zájem byl také o pořádání svatebních obřadů, kterých se v průběhu roku 2012 uskutečnilo celkem sedm. 

I když je zřejmé, že zájem o pronájmy souvisí s novou budovou Hvězdárny a planetária Brno a bude tedy 

nejspíš klesat, rozhodně nehodláme v těchto aktivitách polevit. 

MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY 

V roce 2012 jsme zprovoznili nový internetový objednávkový systém, jenž pedagogům umožňuje rezer-

vaci vzdělávacího pořadu v kteroukoli denní nebo noční dobu, bez telefonátu nebo osobní návštěvy (při-

pravil Pavel Karas). Současně slouží k potvrzení předchozích objednávek. Elektronický systém využívalo 

přibližně padesát procent všech vyučujících. Zvolené řešení navíc umožnilo 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 před-
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stavení a všech objednávek apod., kompletní databáze byla navíc nezávisle zálohována hned na několika 

místech.  

Ve druhé polovině roku 2012 jsme zavedli novou zpětnou vazbu – pedagogové od nás po návštěvě 

Hvězdárny a planetária Brno obdrží dopis, ve kterém jsou žádáni o názor na pořad, vystupování moderá-

torů i celkový dojem z naší organizace. Začínají nám tak docházet kladné, ale tu a tam i záporné odpově-

di. Na každou z nich přitom ředitel osobně odepisuje.  

Na všechny základní a střední školy v Jihomoravském kraji jsme v září 2012 rozeslali dopis upozorňující 

na novinky v nabídce Hvězdárny a planetária Brno. Před letními prázdninami jsme vytipované organizáto-

ry oslovili s nabídkou na program příměstského tábora. Stejně od nás obdržely informaci o možnosti po-

odpoledních pořadů základní školy na území města Brna. 

MĚSÍČNÍ PROGRAMOVÝ LETÁK 

Po celý rok 2012 jsme tiskli a rozdávali originální programový leták s přehledem pořadů pro veřejnost. 

Náklad se pohyboval dle ročního období od 1 do 2 tisíc výtisků. Ty byly zdarma rozdávány především 

v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. K efektivnější a také estetičtější distribuci těchto i podobných 

materiálů byly v roce 2012 pořízeny speciální letákové stojany. 

MERCHANDISING 

Na konci roku 2012 jsme nabízeli 111 druhů zboží (obyčejné pohlednice, 3D pohlednice, knihy, plakáty, 

turistické známky, sluneční hodiny, mapy, brýle difrakční a na pozorování Slunce, otočné mapky, vystři-

hovánky, ročenky, kalendáře, balonky apod.). Velký prodejní úspěch přitom měly především 3D pohledni-

ce a vzorky minerálů. Naši zaměstnanci navíc kupujícím poskytovali kvalifikované informace – tím se 

návštěva Hvězdárny a planetária Brno výrazně lišila od nákupu v obyčejném obchodě.  

Pro posílení tohoto sektoru služeb jsme se rozhodli ve druhé polovině roku 2012 vyrobit novou sérii 

prodejního nábytku, která nyní ve vstupní hale tvoří „astronomický kiosek“. Vlastními silami jsme v roce 

2012 připravili a vydali několik klíčových produktů podporujících „dobrý pocit“ z návštěvy Hvězdárny a 

planetária Brno. Naše strategie je, aby tyto produkty jednak odrážely jednotný vizuální styl naší organiza-

ce, jednak v sobě nesly více méně viditelné vzdělávací poselství. Někdy přitom stačí pouhý číselný údaj. 

Konkrétně se jedná o: 

Propagační brožura o Hvězdárně a planetáriu Brno 

Reklamní tiskovina propagující naše základní aktivity, vč. anglické, ruské, německé a polské mutace, která je zdarma 

k dispozici v turistických a informačních centrech a před vybranými pořady přímo v našich prostorách. Celkový náklad 

5 500 kusů, připravil Pavel Gabzdyl a Jiří Dušek. 

 

Butony 

Na podporu „dobrého pocitu“ z návštěvy Hvězdárny a planetária Brno, stejně jako některých našich pořadů pro nejmenší 

diváky, byla vydána prodejní série reklamních butonů. Připravil Pavel Gabzdyl. 

 

Reklamní hrníčky 

Neprodejní série kávových a čajových hrníčků, která podporuje celkového, vzdělávacího ducha organizace, připravil Pa-

vel Gabzdyl. 
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Průvodce exploratoriem 

Prodejní, výpravná skládanka doplňující a rozšiřující informace expozice Příběh Sluneční soustavy v sále exploratoria. 

Současně byla připravována anglická a německá varianta. Připravil Pavel Gabzdyl. 

 

Buton „Přežil jsem konec světa“ 

V souvislosti s předpovídaným koncem světa 21. prosince 2012 jsme vydali žertovný buton, který byl jako neprodejný 

rozdáván na některých mimořádných akcích organizovaných nebo spoluorganizovaných Hvězdárnou a planetáriem Br-

no. Připravil Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl. 

 

TADY JSME 

Kniha oslavující krásu architektonické podoby budovy Hvězdárny a planetária Brno (v česko-anglické verzi) byla na 

sklonku roku 2012 zadána do tisku. Autorem mimořádné publikace je Pavel Gabzdyl. 

 

Pohlednice pro pedagogy 

Na přelomu roku 2012 a 2013 jsme pedagogům, kteří navštívili některý z našich vzdělávacích pořadů, rozeslali reklamní 

pohlednici s poděkováním za jejich zájem o Hvězdárnu a planetárium Brno. Připravil Pavel Gabzdyl. 

NOMINACE NA MIES VAN DER ROHE AWARD 2013 

Počátkem října 2012 byla zrekonstruovaná budova Hvězdárny a planetária Brno nominována do prestižní 

architektonické soutěže Mies van der Rohe Award 2013. Ze stovek doručených prací na jaře 2013 vybere 

odborná mezinárodní porota v Barceloně finalisty – nejlepších 30 až 35 evropských staveb, které jsou 

následně představeny v katalogu a na putovní výstavě. Porota zároveň určí jednu stavbu, jíž bude uděle-

na cena Evropské unie za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award, a jednu stavbu, které udělí 

Zvláštní cenu pro začínající architekty. Cílem mezinárodní přehlídky je najít a ocenit významné tvůrčí poči-

ny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových 

konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochope-

ní její role v rozvoji společnosti. 

Spolu s Hvězdárnou a planetáriem Brno byly za Českou republiku nominovány také realizace: konverze 

plynojemu na multifunkční sál (Ostrava), Tyršův most (Přerov), bytový dům Na Zatlance (Praha), revitali-

zace bastionu u Božích muk (Praha), kostel v Litomyšli, Golf Klub Čertovo Břemeno a bytové domy 

Na Vackově v Praze.  

PARTNEŘI ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno spolupracuje s celou řadou partnerů. S několika z nich má ale upravené 

smluvní vztahy o vzájemné pomoci či propagaci. Konkrétně se jedná o tato partnerství a tyto organizace: 

 

Hlavní partner: 

SPP CZ, a.s. – http://www.spp-cz.cz/ 
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Mediální partneři: 

Rádio Kiss Hády – http://www.kisshady.cz/ 

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

Tajemství vesmíru – Extra Publishing, s.r.o. – http://www.epublishing.cz/tajemstvi-vesmiru 

 

Marketingoví partneři: 

SNIP & Co. – http://www.snip-brno.cz/ 

Turistické informační centrum města Brna – http://www.ticbrno.cz 

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava – http://www.ccrjm.cz/ 

 

Oficiální dopravce: 

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

 

Vědecká a akademická spolupráce: 

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

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

 

Aktivně jsme také spolupracovali se soukromými subjekty, například ALTA, a.s., Skupina ČEZ, a.s. Ty se 

podílely nejen na konkrétních akcích, ale také na formování celkového mediálního obrazu organizace. 

PODPORA OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 

Hvězdárna a planetárium Brno z titulu své funkce spolupracovala s některými občanskými sdruženími, 

které se zabývají astronomickou nebo vzdělávací činností. Konkrétně se jednalo o následující spolky: 

Amatérská prohlídka oblohy 

Občanské sdružení Amatérská prohlídka oblohy tvoří stovka zájemců o astronomii – pozorovatelů objektů hvězdného 

nebe. Hvězdárna a planetárium Brno se v roce 2012 podílela především na metodické činnosti sdružení, poskytnula také 

zázemí pro organizaci setkání jejích členů. 

 

Česká astronomická společnost 

Česká astronomická společnost je občanské sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských as-

tronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi pro-

fesionálními a amatérskými astronomy. Hvězdárna a planetárium Brno je kolektivním členem. V roce 2012 se u nás 

uskutečnila 44. konference o výzkumu proměnných hvězd, nabídnuta byla také možnost uspořádat sjezd České astro-

nomické společnosti právě v prostorách Hvězdárny a planetária Brno na jaře 2013. 
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International Planetarium Society 

International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdružuje planetária z celého světa. Hvězdárna a 

planetárium Brno je jejím kolektivním členem. Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl se v roce 2012 zúčastnili International Plane-

tarium Society Conference 2012 v Baton Rouge ve Spojených státech amerických. 

 

Brno Expat Center 

Brno Expat Centre je projekt občanského sdružení Brnopolis realizovaný od roku 2010 s podporou Kanceláře strategie 

Magistrátu města Brna. Cílem Brno Expat Centre je poskytovat informační a konzultační služby cizincům vysoce kvalifi-

kovaných (kreativních) profesí, kteří pracují a žijí v Brně. Dne 29. listopadu 2012 proběhl v prostorách Hvězdárny a pla-

netária Brno seminář na téma bydlení pro cizince v Brně pro cca 60 posluchačů. 

POPULÁRNÍ PUBLIKACE 

Naši pracovníci jsou autory řady populárně-vědeckých astronomických publikací vydávaných nejrůzněj-

šími českými vydavatelstvími. Tato díla autoři připravovali ve svém volném čase, jejich spojení 

s Hvězdárnou a planetáriem Brno však bylo více než evidentní. Někteří naši zaměstnanci také spolupra-

covali se sdělovacími prostředky při informování a komentování zajímavých astronomických událostí. 

Například Jiří Dušek a Jan Píšala připravovali rubriky ve vědecké příloze Lidových novin a časopisu Ta-

jemství vesmíru, Pavel Gabzdyl spolupracoval s časopisy Tajemství vesmíru, Astropis a Krásná paní. 

PORADNÍ SBOR ŘEDITELE 

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012 pokračoval v utváření neoficiálního poradního sboru, 

který tvoří zástupci odborného, kulturního i privátního sektoru.  

REPREZENTACE ORGANIZACE 

O dobré jméno Hvězdárny a planetária Brno se zasloužili také ti zaměstnanci, kteří vykonávají funkce 

v nejrůznějších profesních i zájmových sdruženích. Vesměs se jedná o funkce čestné: 

Akademie věd České republiky 

Jiří Dušek byl členem Rady pro popularizaci vědy Akademie věd České republiky. 

 

Asociace hvězdáren a planetárií 

Občanské sdružení Asociace hvězdáren a planetárií seskupuje všechny významné hvězdárny a planetária v České repub-

lice. Hvězdárna a planetárium Brno je jejím členem od založení v roce 1991 (do roku 2010 pod názvem Sdružení hvězdá-

ren a planetárií). Hvězdárnu a planetárium Brno zastupuje a současně je jejím předsedou Jiří Dušek. Zaměstnanec Pavel 

Gabzdyl pro Asociaci hvězdáren a planetárií v roce 2012 připravil publikaci Měsíční dvanáctka (spoluautor Milan Blažek). 

 

poradní sbor náměstkyně primátora města Brna pro kulturu 

Jiří Dušek je od září 2012 členem poradního sboru náměstkyně primátora Jany Bohuňovské. 

 

časopis National Geographic Česko 

Jiří Dušek byl členem vědecké rady National Geographic Česko. 
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časopis 3. pól 

Jan Píšala byl členem redakční rady. 

 

Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna  

Jiří Dušek je od června 2012 členem koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna rozpracovávající ten-

to strategický dokument. 

STAVBA ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2012 

Realizace budovy Hvězdárny a planetária Brno byla během slavnostního setkání 4. října 2012 na půdě 

Senátu Parlamentu České republiky vyhlášena jednou z pěti Staveb roku 2012. Drobnou kuriozitou je, že 

se stala současně 100. takto oceněnou stavbou za 20 let trvání této soutěže. 

Soutěž Stavba roku organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na podporu kvalitních reali-

zací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Letos bylo přihlášeno 54 

staveb, počátkem září vyhlášeno 15 nominací a 4. října 2012 pět Staveb České republiky roku 2012. 

Hvězdárna a planetárium Brno tento prestižní titul získala za prostorově nápaditou proměnu souboru 

zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodo-

vého pláště. 

Odborná porota vedená doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou, CSc. posuzovala jednotlivé soutěžní stav-

by podle řady kritérií, např. kvality investičního záměru, začlenění do okolí, architektonické kvality (tj. 

celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodár-

nost a vyváženost), inovativnosti konstrukce, kvality stavebních a řemeslných prací nebo přijetí veřejnos-

tí. Kromě Hvězdárny a planetária Brno byla takto ohodnocena ještě rekonstrukce františkánského kláš-

tera v Hostinném, velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty Loukov, Fabrika hotel Humpolec a re-

konstrukce administrativní budovy v Praze na ulici Štětkova. 

Jedná se o skutečně velmi prestižní ohodnocení, které zviditelňuje nejen Hvězdárnu a planetárium Brno, 

ale především oceňuje kreativní a odvážný přístup všech realizátorů. Zda architektonické řešení budovy 

na Kraví hoře vstoupí do učebnic, nevíme. Rozhodně ale opět dokazuje, že Brno patří mezi moderní ev-

ropská města, která si váží vědy a vzdělání. 

TOP VÝLETNÍ CÍLE JIŽNÍ MORAVY 

Top výletní cíle Jižní Moravy jsou projektem Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, který si klade za cíl 

propagovat nejatraktivnější místa kraje a k němuž se v roce 2010 přidala i Hvězdárna a planetárium 

Brno. Ačkoli bylo financování projektu z fondu ERDF k 31. březnu 2012 ukončeno, pokračuje tato aktivita 

i nadále za financování jednotlivých Top výletních cílů (v současné době 28 Top Výletních cílů Jižní Mora-

vy). Každý Top výletní cíl je každoročně podroben kontrole kvality, musí splňovat tzv. kritéria kvality pro 

Top výletní cíle Jižní Morava, která vycházejí z kritérií, která jsou uplatňována v Dolním Rakousku.  

Organizace musí prokázat kvalitu nabídky, tedy existenci jasného a nezaměnitelného tématu, které ve 

svém cíli prezentuje jedinečnost této nabídky na trhu cestovního ruchu. Každý Top výletní cíl musí neu-

stále svou nabídku obohacovat o nové zážitky pro návštěvníky (např. výstavy, kulturní akce, nové expozi-

ce). V roce 2012 proběhly kontroly webových stránek a kontroly po e-mailu, ve kterých naše organizace 

více méně uspěla.  
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V roce 2012 proběhlo v rámci projektu školení komunikace se zákazníkem – Institut pro trénink pohos-

tinnosti. Projekt považujeme za velmi důležitý – jednak zapadá do našich marketingových aktivit, jednak 

nás nutí neustále hlídat a zvyšovat kvalitu nabízených služeb. V rámci exkurzí do Top výletních cílů v Dol-

ním Rakousku máme možnost srovnávat nabízené služby. S ohledem na obnovení provozu vznikla 

v rámci této zajímavé aktivity nová informační, vícejazyčná brožura o Hvězdárně a planetáriu Brno. 

V roce 2012 jsme také obdrželi banner pro prezentaci naší organizace a byl vyroben společný letáček Top 

výletních cílů Jižní Morava v česko-italsko-polské mutaci. Kontakt s Centrálou cestovního ruchu Jižní 

Morava zajišťovala Zuzana Kuljovská. 

VÝSTAVA V PODZEMÍ POD ZELNÝM TRHEM 

Díky nabídce Turistického informačního centra města Brna jsme mohli v závěru roku 2012 uspořádat 

v podzemních prostorách pod Zelným trhem výstavu o Hvězdárně a planetárium Brno. Celkem 8 velko-

plošných panelů seznamovalo návštěvníky s minulostí, současností i budoucností naší organizace. Se-

stavil Jiří Dušek. 

ZÁKLADNÍ MEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

Níže uvádíme přehled mediálních a marketingových aktivit Hvězdárny a planetária Brno, které v roce 

2012 formovaly naše PR aktivity. Ne všechny se nám podařilo naplnit nebo dodržet na 100 procent, ale 

rozhodně vnímáme jejich důležitost a snažíme se je promítnout do všech našich projektů a pořadů: 

 

Corporate identity, corporate design: 

důsledně propagovaná značka „Hvězdárna a planetárium Brno“ 

jednotný a snadno rozpoznatelný vizuální styl na všech úrovních vnitřních i vnějších dokumentů 

firemní identita a důraz na vnitrofiremní kulturu pracovníků návštěvnického centra (tj. dress code) 

důraz na aktuálnost a jednotu všech PR materiálů 

sensory branding – spojení vizuální prezentace s dalšími smysly (space music v prostorách organizace) 

důraz na detail (rozhoduje každá drobnost), originalitu, nápaditost, inovativnost, otevřenost, pohostinnost a multikul-

turnost všech aktivit 

 

Merchandising: 

realizace obchodu s astronomickým zbožím s vyškolenými prodejci v prostorách organizace 

tvorba a prodej reklamních a upomínkových předmětů navazujících na pořady z produkce návštěvnického centra 

řada exkluzivních dárkových předmětů pro aktivní partnery, významné návštěvy a reprezentativní návštěvy statutárního 

města Brna 

 

Venkovní reklama a PR komunikace: 

průběžné tiskové zprávy 

venkovní reklama (např. city-light vitríny na zastávkách městské hromadné dopravy) 
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reklama na prostředcích a v prostředcích Dopravního podniku města Brna 

vytvoření systému spolupráce s mediálními partnery (lokální tištěné deníky, rozhlasové, televizní stanice) 

inzerce v tištěných médiích za úplatu (např. specializovaných na kulturní programy) 

rozsev informačních materiálů v brněnských mateřských, základních, středních a vysokých školách, na Letišti Brno, in-

focentrech Českých drah 

vybudování spolupráce a komunikace se společností Automotodrom Brno a HC Kometa Brno 

 

Guerilla marketing: 

orientace na nízkonákladovou, ale efektivní reklamu „v ulicích“ (např. exteriérová výstava) 

důsledně aktualizované www stránky s nadstandardním informačním servisem (aktuální program, informace o dění na 

obloze, rezervační systém pro veřejnost i školní výpravy) 

internetová reklama (Facebook, Twitter, Youtube, kontextová reklama, virální reklama) 

vlastní turistická známka 

 

Incoming turistika: 

výroba informačních materiálů pro široký rozsev (např. hotely, letiště, výstaviště) 

aktivní spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava 

vybudování spolupráce a komunikace s agenturou CzechTourism 

rozsev tištěných materiálů na info-spotech Turistického informačního centra města Brna 

zapojení do projektu Top výletní cíle Jižní Moravy, Top 10 cílů Brna 

propojení rezervačního a prodejního systému s Turistickým informačním centrem města Brna 

spolupráce se společností SNIP & Co. (specialista na městský a destinační marketing) 

rozvoj spolupráce s cestovní kanceláří Čedok, a.s., Orea hotel Voroněž a dalšími 

podpora kongresové a incentivní turistiky ve spolupráci s Moravia Convention Bureau 

 

Vzdělávací organizace: 

přímé oslovení základních a středních škol z celého Jihomoravského kraje s konkrétními nabídkami výukových progra-

mů a vzdělávacích aktivit 

ukázkové pořady pro pedagogy, osobní komunikace s konkrétními pedagogy 

aktivní komunikace s vysokoškolskými studenty (např. nováčky na počátku akademického roku) 

 

Sociální odpovědnost: 

nabídka pořadů pro handicapované 

odpovědný přístup k ochraně životního prostředí 

transparentnost, ochrana duševního vlastnictví, dodržování pracovních standardů 

bonusové programy a služby pro mládež do 26 let, seniory starší 65 let a pro rodiny s dětmi 

vytvoření systému parkovacích ploch v okolí 

aktivní komunikace s občanskými iniciativami působícími v okolí návštěvnického centra 
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Goverment, community relations: 

úzká spolupráce se zřizovatelem – statutárním městem Brnem 

aktivní komunikace s Kanceláří strategie města Brna, Marketingovou radou města Brna 

přímé i nepřímé propojení některých aktivit s magistrátem města Brna, městským úřadem Brno-střed a dalšími měst-

skými částmi 

spoluúčast v městských kampaních (radniční zpravodaj, www stránky) 

podíl na rozvoji Kraví hory a městské části Brno-střed (např. navigační systém) 

zavedení informativních dopravních značek na území městské části Brno-střed 

 

Spolupráce s odbornými skupinami: 

Sdružení jihomoravských pracovišť Akademie věd České republiky (přednášky, prezentace) 

Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně (odborné a vzdělávací aktivity) 

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 

Jihomoravské inovační centrum 

Propagace jiných vědeckých projektů realizovaných na území města Brna a Jihomoravského kraje (např. CEITEC) 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Filharmonie Brno, Muzeum města Brna 

občanská sdružení (Brnopolis, TEDex, Amatérská prohlídka oblohy) 

odborné skupiny (Česká astronomická společnost, Asociace hvězdáren a planetárií) 

 

Mezinárodní vztahy: 

komunikace s veřejností a tvorba programů v různých jazykových mutacích 

příhraniční spolupráce (Polsko, Slovensko, Rakousko) v rámci projektu Top výletní cíle Jižní Moravy 

aktivní členství v International Planetarium Society 

vytvoření mezinárodní sítě partnerských organizací v návaznosti na partnerská města statutárního města Brna a part-

nerských regionů Jihomoravského kraje 

 

Produkční akce: 

dny otevřených dveří (např. Brněnská muzejní noc, Evropská noc vědců, Týden vědy a techniky Akademie věd České re-

publiky) 

veřejný wifi spot 

specializované eventy pro sponzory a reklamní či barterové partnery 

aktivní rozvoj kulturních aktivit – hudba, divadlo 

formát science café nebo science tea s významnými odborníky 

celebrity branding – neformální podpora vyjádřená známými osobnostmi 

podíl na mezinárodních veletržních akcích pro odborníky i širokou veřejnost 

rozvoj spolkových aktivit (např. spolek přátel) 

získávání garantů a jejich osobní účast na aktivitách návštěvnického centra 
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ČINNOST EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 

Hvězdárna a planetárium Brno je kulturní příspěvkovou organizací statutárního města Brna s nejnižším 

příspěvkem na provoz a nejmenším počtem stálých pracovníků. Přesto nabízí pestré portfolio vzděláva-

cích i kulturních pořadů orientujících se jak na většinového, tak menšinového diváka. Její provoz i další 

rozvoj zajišťují nejrůznější ekonomicko-správní aktivity. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Podmínky pro bezproblémový průběh všech akcí Hvězdárny a planetária Brno zabezpečují ekonomičtí, 

odborní, organizační a techničtí zaměstnanci. K zajištění podvečerních pořadů a také některých výjimeč-

ných akcí využíváme i dvou desítek spolupracovníků, vesměs studentů vysokých škol. V mnoha případech 

využíváme i služeb externích firem. 

V čele organizace je Radou města Brna jmenovaný ředitel, který ustavuje svého stálého zástupce. Od 

1. dubna 2012 platí Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, který zavádí tři oddělení, 

v jejichž čele stojí vedoucí: 

Oddělení programové, které zajišťuje předměty činnosti Hvězdárny a planetária Brno uvedené v článku II ve zřizovací lis-

tině s výjimkou činností svěřených oddělení dramaturgickému. 

Oddělení dramaturgické, které zajišťuje veškeré tvůrčí aktivity a provoz systému digitária. 

Oddělení provozní, které zajišťuje aktivity ekonomicko-správního, personálního a technického charakteru. 

Mimo tato oddělení byly zřízeny pozice: 

preventista bezpečnosti práce; 

interní auditor. 

ZAMĚSTNANCI 

V průběhu roku 2012 byli v pracovním poměru s úvazkem větším než 0,25 (včetně) tito zaměstnanci 

v abecedním pořadí: 

Jana Britzmannová (úvazek 1,0) 

Lucie Černá (úvazek 1,0) 

Jana Drašarová (úvazek 0,5)  

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (úvazek 1,0) 

Michal Dvorský (úvazek 1,0) 

Kateřina Fábryová (úvazek 1,0) 

Mgr. Josef Forman (úvazek 1,0) 

Mgr. Pavel Gabzdyl (úvazek 1,0)  

Tomáš Hladík (úvazek 1,0) 

Marie Ivanovová (úvazek 1,0) 

Bc. Pavel Klieštík (7. března – 30. červen 2012 úvazek 0,6; od 1. října 2012 úvazek 0,5) 

Bc. Stanislav Kováč (úvazek 1,0) 
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Mgr. David Koval (úvazek 1,0) 

Mgr. Zuzana Kuljovská (úvazek 1,0) 

Jaroslav Luner (úvazek 1,0) 

Bc. Barbora Mikulecká (úvazek 0,5 do 30. června 2012) 

Mgr. Jan Píšala (úvazek 1,0) 

Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D. (úvazek 0,8; od 1. listopadu 2012 úvazek 0,6) 

Jiří Severin (úvazek 0,9) 

Ing. Hana Šimšová (úvazek 0,75) 

Mgr. Radek Žemlička (úvazek 0,5 od 16. ledna 2012) 

 

preventiva bezpečnosti práce: Jiří Severin (úvazek 0,1) 

interní auditorka: Iva Štefanová (úvazek 0,25) 

STATISTICKÝ PŘEHLED STRUKTURY A POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

 
stav  

1. ledna 2012 

průměrná roční 
hrubá mzda  
v roce 2011  

v Kč 

změny  
v roce 

2012 

stav 
k 31. prosinci 

2012 

průměrná roční 
hrubá mzda  
v roce 2012  

v Kč 

průměrná  
tarifní třída 
v roce 201 

vysokoškolští  
zaměstnanci 

9,05 322 400,- -0,20 8,85 339 259,- 11,0 

středoškolští  
zaměstnanci 

8,75 249 034,- +0,50 9,25 235 589,- 8,0 

celkem 17,80 284 476,- +0,30 18,10 288 799,-  

BEZPEČNOST PRÁCE 

V roce 2012 naštěstí nedošlo na Hvězdárně a planetáriu Brno k žádnému pracovnímu úrazu. Bezpečnosti 

a ochrany 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. Od-

borný dohled zajišťovala firma BOZPOservis, s.r.o., zdravotní péči Quatromedica, s.r.o., dohled nad elek-

tronickým požárním systémem Techniserv, s.r.o., kontroly funkčnosti výtahu Kone, a.s., nouzové osvět-

lení CPS INOTEC, s.r.o., přenos signálů k Hasičské záchranné službě Patrol, s.r.o., ostrahu B KONTAKT 

Security, s.r.o. 

Konkrétně byly v roce 2012 uskutečněny tyto kontroly bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci: 

2. ledna 2012  

autorizované měření emisí plynové kotelny 

10. února 2012  

odborná prohlídka nízkotlaké kotelny 

10. února 2012  

kontrola plynového zařízení 

10. února 2012  

revize tlakové nádoby v kotelně 
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10. února 2012  

revize EPS 

14. února 2012  

osvědčení odborné způsobilosti – dozorce výtahu, Jiří Severin 

6. srpna 2012  

revize hasicích přístrojů a požárního vodovodu 

20. až 23. srpna 2012 

revize elektropřístrojů S. I. expres elektro 

18. září 2012  

pravidelná servisní prohlídka CPS INOTEC – systém nouzového osvětlení 

1. října 2012  

školení BOZP pro všechny zaměstnance 

17. prosince 2012  

základní hodnocení rizika ekologické újmy 

ORGANIZACE PRÁCE 

V roce 2012 byly dle požadavků zřizovatele sestavovány pravidelně požadované materiály, např. čtvrtlet-

ní 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 vnitropod-

nikové směrnice: 

vnitřní předpis 1.2 – stanovení příspěvků na stravování (od 1. ledna 2012) 

vnitřní předpis 3.2 – katalog prací a funkcí zaměstnanců (od 1. ledna 2012)  

vnitřní předpis 2.4 – stanovení limitu pokladen (od 1. února 2012) 

vnitřní předpis 6.7 – používání telefonů (od 1. dubna 2012) 

směrnice 6.12 – vedení účetnictví a hospodaření s majetkem (od 1. ledna 2012) 

směrnice 12.1 – DPH (od 1. října 2012) 

organizační a pracovní řád (od 1. dubna 2012) 

cenový výměr za poskytované služby (od 16. dubna 2012)  

cenový výměr za poskytované služby (od 1. června 2012) 

cenový výměr za poskytované služby (od 1. října 2012) 

příkaz ředitele 1/2012 k odstranění závad zjištěných kontrolou OK MmB 

příkaz ředitele 2/2012 k inventarizaci k 31. prosinci 2012 

PERIODICKÁ HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ 

V roce 2012 byl přehodnocen přístup k periodickým hodnocením pracovních výkonů všech zaměstnanců 

Hvězdárny a planetária Brno. Setkání se zaměstnanci (jaro a podzim 2012), vždy za přítomnosti vedoucí-

ho pracovníka, byla koncipována jako prostor pro otevřenou diskuzi, zhodnocení minulých aktivit a nastí-

nění budoucí spolupráce.  
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 SB.  

V roce 2012 nebyla podána jediná žádost o informace vznesené na základě zákona č.106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím.  

PORADY DRAMATURGICKÉ SKUPINY 

V průběhu roku 2012 se staly klíčovými porady Dramaturgické skupiny ve složení – ředitel, členové dra-

maturgického oddělení, vedoucí programového oddělení. Na pravidelných setkáních (nejméně jednou 

měsíčně, event. operativně) se projednávaly koncepční a provozní otázky týkající se aktuálního provozu 

Hvězdárny a planetária Brno. Závěry porad sloužily řediteli ke kvalifikovanému posouzení a vyřešení 

konkrétních problémů. Z porad byl pořizován informativní zápis rozesílaný všem zaměstnancům. 

PRACOVNÍ PORADY 

Vždy na počátku kalendářního měsíce se uskutečnily pracovní porady, na nichž byli všichni zaměstnanci 

Hvězdárny a planetária Brno informováni o strategických plánech, nových vnitropodnikových řádech a 

směrnicích, o činnosti a hospodaření i dalších závažných skutečnostech. Pracovníci zde měli také mož-

nost podávat návrhy a vyjádřit se k libovolnému problému, který se vztahoval k činnosti Hvězdárny a 

planetária Brno.  

TECHNICKÉ AKTIVITY 

Pomineme-li pravidelnou údržbu, byla výjimečnou především rekonstrukce nejstarší části Hvězdárny a 

planetária Brno – otočné kopule o průměru 7 metrů v polovině roku 2012 (otevřena v říjnu 2012). Jedná 

se o část vybudovanou v letech 1948–1954, která nikdy neprošla významnou obnovou (zajistil Michal 

Dvorský, Zdeněk Řehoř, Jiří Severin). Návštěvníci zde nyní naleznou výstavu o dějinách Hvězdárny a 

planetária Brno, včetně Kraví hory, renovovaný dalekohled o průměru objektivu 20 centimetrů a ohnis-

kové délce 3 metry, který doplnil sluneční dalekohled s průměrem objektivu 10 cm s tzv. H filtrem pro 

sledování Slunce a slunečních protuberancí.  

Kromě této akce většina dalších technických aktivit roku 2012 souvisela s provozem nové Hvězdárny a 

planetária Brno. Zmínit lze především: 

Obměna hardwaru a softwaru v rámci vnitřní počítačové sítě. 

Spuštění meteorologické stanice a obrázků z NOAA on-line na www stránkách. 

Instalace nových sedaček v sále malého planetária. 

Instalace nového exponátu v exploratoriu (vodní vír). 

Dovybavení sálu velkého planetária přednáškovým pultem s notebookem. 

Instalace promítacích pláten v přednáškovém sále. 

Nákup a instalace osvětlení do tmavších prostor ve foyer. 

Doplnění vybavení technické dílny (soustruh, oprava stolní vrtačky). 

Instalace světelné výstavy „Roj“ na vnějším plášti budovy Hvězdárny a planetária Brno. 

Úprava a údržba dalekohledů (instalace H filtru). 
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Příprava na rekonstrukci sálu velkého planetária (zjištění technického stavu). 

Příprava dokumentace pro výběr dodavatele nového projekčního systému. 

Nový prodejní pult/kiosek ve vstupní hale. 

VEŘEJNÉ POPTÁVKY A ZAKÁZKY 

V rámci běžného provozu a rozvoje organizace i realizace projektů poptáváme v režimu zadávání zaká-

zek malého rozsahu dle platných směrnic a pokynů dodávky zboží a služeb. Z důvodů rovného přístupu a 

transparentnosti zveřejňujeme poptávky na dodávky na stránkách http://www.hvezdarna.cz. V roce 2012 

jsme realizovali následující dvě poptávky a zakázky: 

Dodávka mobiliáře do foyer Hvězdárny a planetária Brno (VZ/2012/02) 

Dodávka sedaček do projekčního sálu malého planetária (VZ/2012/01) 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012 dosáhly 16 179 tisíc Kč, což představuje 103,6 % upra-

veného finančního plánu k 31. prosinci 2012 (dále jen „upraveného plánu“), z toho vlastní výnosy organi-

zace (bez dotací) činí 9 486 tisíc Kč. Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2012 podpořena 

příspěvkem na provoz od zřizovatele – statutárního města Brna ve výši 6 623 tisíc Kč. Dále jsme obdrželi 

finanční prostředky od Jihomoravského kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost na pokrytí nákladů na projekt Internetový kurz základů astronomie ve výši 70 tisíc Kč. 

Celkové náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2012 výše 15 653 tisíc Kč, což je 100,2 % 

upraveného finančního plánu. Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2012 tedy skončilo se 

zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 526 tisíc Kč, z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 355 

tisíc Kč a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 881 tisíc Kč.  

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů bez nákladů na projekt Interne-

tový kurz základů astronomie – dosáhl v roce 2012 vysoké výše 60,87 % (v roce 2011 9,45 %, v roce 

2010 25,43 %, v roce 2009 34,00 %). 

Rok 2011, se kterým je rok 2012 srovnáván, byl rokem velmi nestandardním. Probíhala rozsáhlá rekon-

strukce a dostavba objektu Hvězdárny a planetária Brno a organizace byla pro veřejnost v období  

1-10/2011 zcela uzavřena. Ve zbývajících měsících jsme realizovali pouze omezený zkušební provoz. 

Proto naše výsledky srovnáváme také s rokem 2009, jenž byl poslední v řadě, kdy byla Hvězdárna a 

planetárium Brno ve standardním provozu po celých 12 měsíců. 

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 

 
skutečnost 
roku 2012  
(v tis. Kč) 

procent 
z celku 

upravený 
plán roku 

2012  
(v tis. Kč) 

procent 
plnění 

skutečnost 
roku 2011  
(v tis. Kč) 

poměr 
2012/ 
2011 

skutečnost 
roku 2009  
(v tis. Kč) 

poměr 
2012/ 
2009 

osobní náklady 7 687 49,1 7 748 99,2 6 058,0 126,9 7 681 100,1 

ostatní náklady 7 966 50,9 7 872 101,2 4 055,0 196,4 3 612 220,6 

náklady celkem 15 653 100,0 15 620 100,2 10 113,0 154,8 11 293 138,6 

vlastní výnosy 9 486 58,6 8 927 106,3 864,0 1 097,9 3 826 248,0 

dotace 6 693 41,4 6 693 100,0 9 251,0 72,3 8 464 79,1 

výnosy celkem 16 179 100,0 15 620 103,6 10 115,0 160,0 12 290 131,6 

hospodářský  
výsledek 

526    2,0 263,0 997 52,8 

VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ  

Provoz naší organizace se snažíme zajistit i z jiných zdrojů, než vlastních a příspěvku od zřizovatele. 

V roce 2012 jsme dokončili projekt Internetového kurz základů astronomie s celkovou výší dotace 

1 668 748,- Kč z operačního programu Jihomoravského kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podařilo se 

nám také získat několik smluvních reklamních partnerů (např. SPP CZ, s.r.o., Dopravní podnik města 

Brna, a.s.). Uspěli jsme také s projektem Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum s celkovými 
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rozpočtovými náklady ve výši 50,3 milionu Kč z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Inves-

torem tohoto projektu je statutární město Brno, avšak naše organizace v něm sehrává klíčovou roli. Celá 

dotace ale směřuje do technického rozvoje organizace, nikoli na provoz. 
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ROZBOR NÁKLADŮ 

Náklady na činnost Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2012 částky 15 653 tisíc Kč, což předsta-

vuje 100,2 % upraveného plánu, 154,8 % roku 2011 a 138,6 % roku 2009. V obou položkách „osobní 

náklady“ i „ostatní náklady“ došlo oproti roku 2011 ke zvýšení, oproti roku 2009 je položka „osobní ná-

klady“ prakticky shodná (100,1 %), v položce „ostatní náklady“ došlo k navýšení o 120,5 %. Změny jsou 

důsledkem rekonstrukce Hvězdárny a planetária Brno a následně obnovením jejího provozu. Poměr 

„osobní náklady/ostatní náklady“ se také změnil – v roce 2012 dosahoval 0,96 (v roce 2011 1,49, v roce 

2009 2,13). 

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2012 

č. ú. 
název  
účtové  
položky 

skutečnost 
roku 2012  
(v tis. Kč) 

procent 
z celk. 

nákladů 

procent 
z celku 

roku 2012 

upravený 
plán 2012 
(v tis. Kč) 

procent 
z plánu 

skutečnost 
roku 2011 
(v tis. Kč) 

poměr 
2012 

/2011 

skutečnost 
roku 2009  
(v tis. Kč) 

poměr 
2012 

/2009 

521 mzdové  
náklady 

5 671 73,8 36,2 5 670 100,0 4 646 122,1 5 738 98,8 

524 zákonné 
sociální 
pojištění 

1 826 23,8 11,7 1 778 102,7 1 323 138,0 1 790 102,0 

527-8 zákonné 
sociální 
náklady 

190 2,5 1,2 300 63,3 89 213,5 153 124,2 

52 osobní  
náklady 

7 687 100,0 49,1 7 748 99,2 6 058 126,9 7 681 100,1 

501 spotřeba  
materiálu 

645 8,1 4,1 650 99,2 1 194 54,0 522 123,6 

502 spotřeba  
energie 

810 10,2 5,2 850 95,3 393 206,1 623 130,0 

504 prodané  
zboží 

813 10,2 5,2 800 101,6 56 1 451,8 599 135,7 

511 opravy  
a udržování 

257 3,2 1,6 260 98,8 70 367,1 43 597,7 

512 cestovné 213 2,7 1,4 215 99,1 12 1 775,0 51 417,6 

513 reprezentace 93 1,2 0,6 100 93,0 42 221,4 27 344,4 

518 ostatní  
služby 

2 280 28,6 14,6 2 247 101,5 1 265 180,2 947 240,8 

54 ostatní  
náklady 

111 1,4 0,7 100 111,0 35 317,1 28 396,4 

551 odpisy 2208 27,7 14,1 2 200 100,4 988 223,5 772 286,0 

558 náklady  
na DDM 

452 5,7 2,9 450 100,4 0 0,0 0 0,0 

56 finanční 
náklady 

1 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

59 daň z příjmu 83 1,0 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 ostatní  
náklady 

7 966 100,0 50,9 7 872 101,2 4 055 196,4 3 612 220,5 

náklady 
celkem 

15 653  100,0 15 620 100,2 10 113 154,8 11 293 138,6 
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STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ (Č. Ú. 52) 

č. pú.  název podúčtu  
náklady 

v roce 2012  
(v tis. Kč) 

procent 
z ú. 52 

procent 
z celk. 

nákladů  

náklady 
v roce 2011  

(v tis. Kč) 

poměr 
2012/2011 

náklady 
v roce 2009  

(v tis. Kč) 

poměr 
2012/2009 

521 1 mzdy 5 285 68,8 33,8 3 813 138,6 5 455 96,9 

521 2 OON – dohody 216 2,8 1,4 130 166,2 282 76,6 

521 3 OON - odstupné 0 0,0 0,0 117 0,0 0 0,0 

521 4 OON – projekt IKZA 170 2,2 1,1 586 29,0 0 0,0 

524 1 
zákonné sociální  
pojištění – zdravotní 

484 6,3 3,1 350 138,3 1 292 37,5 

524 2 
zákonné sociální  
pojištění – sociální  

1 342 17,4 8,6 973 137,8 498 269,3 

527 
zákonné  
sociální náklady 

190 2,5 1,2 81 234,6 154 123,4 

528 jiné sociální náklady 0 0,0 0,0 8 0,0 0 0,0 

52 celkem 7 687 100,0 49,1 6 058 126,9 7 681 100,1 

 náklady celkem 15 653       

 

 

Struktura nákladů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012. Oproti minulým rokům se zmenšil poměr mzdových nákladů. 
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„Osobní náklady“ představovaly v roce 2012 49,1 % veškerých nákladů. V absolutní částce na ně bylo 

vynaloženo 7 687 tisíc Kč (99,2 % upraveného plánu, 126,9 % výše roku 2011, 100,1 % výše roku 2009).  

„Mzdy“ – podúčet 521 1 – výše skutečně vyplacených mezd v roce 2012 činila 5 285 tisíc Kč, což předsta-

vuje navýšení o 38,6 % oproti mzdám vyplaceným v roce 2011 (3 813 tisíc Kč) a 96,9 % výše roku 2009. 

Z celkových 5 285 tisíc Kč vyplacených na mzdy, připadlo 4 104 tisíc Kč (tj. 77,6 %) na nárokové součásti 

(tj. tarifní mzdy, příplatky za vedení, příplatky za soboty, neděle a státní svátky, náhrady mezd), 637 ti-

síc Kč na osobní příplatky (12,1 %) a 544 tisíc Kč na odměny (10,3 %). Vzhledem k předchozímu roku se 

zvýšil podíl proměnlivých složek mzdy o 1,0 % (21,4 % v roce 2011, 18,3 % v roce 2009). 

Průměrná hrubá roční mzda zaměstnance Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012 činila 288 799,- Kč 

(284 476,- Kč v roce 2011, 279 472,- Kč v roce 2009). Průměrná hrubá měsíční mzda (roční mzda rozpo-

čítaná na 12 platů) činila 24 066,- Kč. V porovnání s rokem 2011 vzrostla o 360,- Kč, resp. s rokem 2009 

vrostla o 777,- Kč.  

V průměru jsme v roce 2012 zaměstnávali 18,3 pracovníka, pracovní fond vzrostl z 17,8 úvazků 

k 1. lednu 2012 na 18,1 přepočteného úvazků k 31. prosinci 2012. 

 „Ostatní osobní náklady – dohody“ – podúčet 521 2 – náklady na odměny tzv. demonstrátorům, kteří 

zajišťují veřejná pozorování, a dalších externistů. Celkově bylo v roce 2012 na „ostatní osobní náklady – 

dohody“ vynaloženo 216 tisíc Kč (130 tisíc Kč v roce 2011, 282 tisíc Kč v roce 2009). V porovnání s rokem 

2011 došlo u této položky k navýšení o 66,2 %, oproti roku 2009 došlo ke snížení o 23,4 %. 

Strukturu a výši „osobních nákladů“ v období leden až červen 2012 ovlivnila realizace projektu Interneto-

vý kurz základů astronomie z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomorav-

ského kraje, který byl realizován od 1. dubna 2010 do 30. června 2012. Již třetí rok se tak v našem roz-

počtu objevuje položka „ostatní osobní náklady – projekt IKZA“, což jsou odměny z dohod realizačního 

týmu, které v roce 2012 dosáhly výše 170 tisíc Kč (v roce 2011 586 tisíc Kč, v roce 2010 296 tisíc Kč). Ty, 

včetně zákonných odvodů, navýšily položku „osobní náklady“ celkově o 197 tisíc Kč. 

„Zákonné sociální náklady“ – účet 527 ve výši 190 tisíc Kč – povinný příspěvek do Fondu kulturních a 

sociálních potřeb (zkr. FKSP), který v roce 2012 činil 53 tisíc Kč, pojištění odpovědnosti organizace 14 

tisíc Kč, náklady na závodní preventivní zdravotní péči 7 tisíc Kč, vzdělávání zaměstnanců 17 tisíc Kč a 

příspěvek na závodní stravování 99 tisíc Kč.  

OSTATNÍ NÁKLADY 

„Ostatní náklady“ Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012 dosáhly 7 966 tisíc Kč a tvořily 50,9 % veške-

rých nákladů. Jejich podíl na celkových nákladech se oproti roku 2011 (40,1 %) zvýšil o 10,8 %, oproti 

roku 2009 (32,0 %) zvýšil o 18,9 %. Ostatní náklady organizace jsou vzhledem k upravenému plánu 

o 1,2 % vyšší (o 96,4 % vyšší vzhledem k roku 2011 a o 120,5 % vyšší vzhledem k roku 2009). 

„Spotřeba materiálu“ – účet 501 – v roce 2012 bylo vynaloženo celkem 645 tisíc Kč, což představovalo 

4,1 % nákladů organizace a 8,1 % ostatních nákladů. Tato položka zahrnuje širokou škálu nejrůznějšího 

materiálu nezbytného na údržbu majetku, tvorbu nových představení, provoz kopírky a tiskáren, úklid 

apod. Od roku 2012 tato položka neobsahuje nákup přístrojů a jiného nutného vnitřního vybavení. Nákup 

drobného dlouhodobého majetku (DDM) je uveden v samostatné položce účet 558.  
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Největšími položkami v roce 2012 byl materiál na nové pořady (223 tisíc Kč), materiál na opravu a udržo-

vání majetku (163 tisíc Kč), do kterého se nejvíce promítnul materiál na opravu sedmimetrové kopule, 

provedenou částečně našimi zaměstnanci, a také materiál na propagaci našich aktivit (110 tisíc Kč). 

STRUKTURA SPOTŘEBY (Č. Ú. 501) 

č. pú. název podúčtu  
náklady v roce 

2012  
(v tis. Kč) 

procent 
z ú. 501 

procent  
z ostat. nákladů 

náklady v roce 
2011  

(v tis. Kč) 

náklady 
v roce 2009  

(v tis. Kč) 

0 materiál na opravy a údržbu  163 25,3 2,0 36 49 

1 přístroje a inventář  0 0,0 0,0 882 134 

2 materiál na propagaci  110 17,1 1,4 59 75 

3 materiál na výstavy a pořady 223 2,8 2,8 72 134 

4 kancelářské potřeby  42 6,5 0,5 26 16 

5 foto, kazety, CD, diskety 1 0,2 0,0 0 2 

6 knihy, časopisy 13 2,0 0,2 17 25 

7 úklid 42 6,5 0,5 27 19 

8 ostatní režijní materiál  51 7,9 0,6 61 40 

9 projekt IKZA  0 0,0 0,0 12 28 

501 celkem spotřeba materiálu  645 100,0 8,1 1 194 522 

 ostatní náklady 7966     

 

„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 

energie v pronajatých prostorách v areálu Vysokého učení technického v Brně, stejně jako náklady na 

elektrickou energii reklamní city-light vitríny umístěné v podchodu pod hlavním vlakovým nádražím 

v Brně. 

SPOTŘEBA ENERGIE (Č. Ú. 502) 

č. pú. název podúčtu  
náklady 

v roce 2012  
(v tis. Kč) 

procent 
z ú. 502 

procent  
z ostat. 

nákladů 

náklady v roce 
2011  

(v tis. Kč) 

náklady 
v roce 2009  

(v tis. Kč) 

1 plyn 272 33,6 3,4 136 421 

2 elektrická energie  509 62,8 6,4 203 187 

3 voda 22 2,7 0,3 13 15 

4 pára 7 0,9 0,1 41 0 

502 celkem spotřeba energie  810 100,0 10,2 393 623 

 ostatní náklady 7966     

 

Náklady na spotřebovanou energii v roce 2012 představovaly 5,2 % celkových nákladů a 10,2 % ostatních 

nákladů. Za spotřebovanou energii zaplatila Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2012 celkem 810 tisíc 

Kč, tedy o 4,7 % méně než bylo plánováno, o 106,1 % více než v roce 2011. Oproti roku 2009 vzrostla 

podlahová plocha na zhruba dvojnásobek (z 1495 m
2
 na 2350 m

2
), obestavěný prostor se zvětšil z 15 318 

m
3
 na 17 588 m

3
, byla vybudována klimatizace i nový světelný park. Přesto spotřeba energií oproti pů-
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vodní budově Hvězdárny a planetária Brno narostla jen o 30,0 %. Je patrné, že nová budova Hvězdárny a 

planetária Brno vykazuje vyšší efektivnost a také rozumnější ekonomiku provozu. 

„Prodané zboží“ – účet 504 – hodnota prodaných astronomických publikací a pomůcek, které jsou sou-

částí služeb poskytovaných návštěvníkům a které jsou významným, i když doplňkovým finančním zdro-

jem. Tato nákladová položka dosáhla v roce 2012 výše 813 tisíc Kč, tj. 101,6 % upraveného plánu 

(1 451,8 % výše roku 2011, 135,7 % výše roku 2009). 

„Opravy a udržování“ – účet 511 – náklady na běžné opravy a údržbu budovy, přístrojů a ostatního majet-

ku. Na opravy a udržování bylo v roce 2012 vynaloženo 257 tisíc Kč, tj. 98,8 % upraveného plánu 

(367,1 % výše roku 2011, 597,7 % výše roku 2009). Oproti původnímu plánu (750 tisíc Kč) na rok 2012, 

který vycházel z neověřeného provozu zcela nového objektu Hvězdárny a planetária Brno, byla tato po-

ložka nadhodnocena. Kvalifikace nových technických zaměstnanců a jejich pracovní zkušenosti také 

umožnily realizovat většinu zásahů vlastními silami, bez původně zamýšleného využití externích subdo-

davatelských firem. Tento postup jsme považovali za efektivnější a ekonomičtější než jakýkoli jiný. 

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU V ROCE 2012 (Č. Ú. 511) 

511 11 – oprava a udržování budovy  

oprava 7m kopule  

revize plynové kotelny 

revize a oprava hasicích přístrojů  

revize a oprava uzamykání vstupních dveří  

čištění kanalizace  

revize a udržování výtahu  

výměny koberců v pozorovatelně a malém planetáriu 

130 581 Kč 

3 530 Kč 

5 496 Kč 

7 663 Kč 

3 420 Kč 

6 464 Kč 

11 916 Kč 

511 11 – celkem 169 070 Kč 

511 12 – oprava a udržování – ostatní 

údržba kopírky 

údržba systému EPS 

revize elektrospotřebičů  

oprava refraktoru a dalekohledu 

drobné opravy – sklo na ovladači k projekční kouli, plotterové grafiky  

11 501 Kč 

15 468 Kč 

24 600 Kč 

34 440 Kč 

1 571 Kč 

511 12 – celkem 87 580 Kč 

celkem 256 650 Kč 

 

„Cestovné“ – účet 512 – dosáhl v roce 2012 výše 213 tisíc Kč, tj. 99,1 % upraveného plánu, 1 775,0 % 

nákladů v roce 2011, 417,6 % nákladů roku 2009. Tato položka vykazuje nárůst především proto, že se 

naši zaměstnanci zúčastnili několika zahraničních konferencí a vzdělávacích akcí v rámci projektu Spolu-

práce pro budoucnost, které přispěly k navázání nových pracovních kontaktů a poznávání ostatních svě-

tových planetárií a science center. 

„Reprezentace“ – účet 513 – náklady v této oblasti dosáhly výše 93 tisíc Kč, tj. 93,0 % upraveného plánu, 

221,4 % nákladů roku 2011, 344,4 % nákladů roku 2009. Nárůst je generován vyšším počtem reprezen-

tativních akcí realizovaných v novém objektu Hvězdárny a planetária Brno. 
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 „Ostatní služby“ – účet 518 – platby za služby zajišťované jinými organizacemi. V roce 2012 dosáhly 

náklady na ostatní služby výše 2 280 tisíc Kč, tj. 14,6 % celkových nákladů organizace a 28,6 % ostatních 

nákladů.  

NÁKLADY OSTATNÍCH SLUŽEB (Č. Ú. 518) 

č. pú. název podúčtu  
náklady 

v roce 2012 
(v tis. Kč) 

procent 
z účtu 518 

procent 
z ostatních 

nákladů 

náklady 
v roce 2011 (v 

tis. Kč) 

náklady v roce 
2009 (v tis. 

Kč) 

1 telefon, internet 121 5,3 1,5 91 210 

2 poplatky 846 37,1 10,6 188 112 

3 propagace 656 28,8 8,2 158 244 

4 náklady na pořady, výstavy  396 17,4 5,0 143 235 

5 nájemné 13 0,6 0,2 81 0 

6 poštovné 70 3,1 0,9 17 35 

7 software 33 1,4 0,4 109 88 

8 ostatní 145 6,4 1,8 133 11 

9 projekt IKZA 0 0,0 0,0 345 12 

518 celkem ostatní služby 2 280 100,0 28,6 1 265 947 

 ostatní náklady 7 966     

 

V porovnání s upraveným plánem na rok 2012 došlo u „nákladů ostatních služeb“ k nárůstu o 1,5 %, 

vzhledem k roku 2011 je částka vyšší o 80,2 %, vzhledem k roku 2009 o 140,8 %. Oproti stavu před re-

konstrukcí budovy Hvězdárny a planetária Brno zajišťujeme řadu služeb externisty. Jedná se zejména 

o náročný úklid všech prostor, ale také napojení na centrální pult bezpečnostní agentury, dohled hasič-

ského záchranného sboru, zahradnické práce. Žádná z těchto služeb nebyla před rekonstrukcí využívána. 

Většina z nich je přitom buď provozně efektivní (úklid, zahradnické práce) nebo povinná ze zákona či 

zákonných nařízení. Největší nárůst vykazuje podúčet „poplatky“, který obsahuje náklady na úklid, odpad, 

stočné, BOZP, ostrahu, apod. a nově také bankovní poplatky.  

Velký nárůst vykazuje také položka „propagace“ a také „náklady na pořady a výstavy“, které souvisí 

s dramaturgickou tvorbou naší organizace. Také zde začínáme, což je standardní přístup podobně zamě-

řených organizací v České republice i ve světě, využívat pomoc profesionálních agentur, externích grafiků 

apod.  

„Ostatní náklady“ – účty skupiny 54 – náklady na pojištění (16 tisíc Kč), na technické zhodnocení majetku, 

které nedosáhlo výše 40 tisíc Kč (34 tisíc Kč), nově také na neuplatněné DPH (56 tisíc Kč) a dále ostatní 

náklady (5 tisíc Kč). V roce 2012 dosáhla tato položka celkové výše 111 tisíc Kč, tj. 111,0 % upraveného 

plánu, 317,1 % výše roku 2011 a 396,4 % výše roku 2009.  

„Odpisy“ – účet 551 – dosáhly v roce 2012 výše 2 208 tisíc Kč, což je 100,4 % upraveného plánu, 223,5 % 

nákladů roku 2011 a 286,0 % nákladů roku 2009. Navýšení této položky v roce 2012 generovalo množ-

ství nového hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (celkem za 8 402 tisíc Kč) v roce 2011, 

který se začal v roce 2012 odepisovat (odpisy dosáhly výše 1 742 tisíc Kč). Výši této položky v roce 2012 

stejně jako v roce 2011 ovlivnila také zůstatková cena vyřazeného a zlikvidovaného majetku organizace, 

která činila 466 tisíc Kč (376 tisíc Kč v roce 2011). 
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„Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku“ – účet 558 – se v roce 2012 objevuje samostatně 

poprvé. Do roku 2011 byly tyto náklady účtovány na účet 501 u hmotného majetku a na účet 518 

u nehmotného majetku. V roce 2012 dosáhly náklady na pořízení strojů, přístrojů a jiného inventáře výše 

452 tisíc Kč, což je 100,4 % upraveného plánu, v roce 2011 to bylo 882 tisíc Kč, v roce 2009 134 tisíc Kč. 

Nově se zde také objevují „finanční náklady“ – účty skupiny 56 – obsahují kurzové ztráty a činí v roce 

2012 1 tisíc Kč.  

Další novou položkou je „daň z příjmů“ – účty skupiny 59 – v roce 2012 se objevuje poprvé za existence 

naší organizace a činí 83 tisíc Kč. 
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ROZBOR VÝNOSŮ 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012 dosáhly výše 16 179 tisíc Kč, čímž převýšily 

náklady na činnost organizace o 526 tisíc Kč. Upravený plán výnosů na rok 2012 byl naplněn ve výši 

103,6 %, oproti roku 2011 došlo ke zvýšení o 60,0 %, oproti roku 2009 o 31,7 %. 

STRUKTURA VÝNOSŮ 

č. ú. 
název 
účetní 
položky 

skutečnost 
roku 2012  
(v tis. Kč) 

procent 
z vlastních 

výnosů 

procent 
z celku 

roku 
2012 

uprav. 
plán  oku 

2012  
(v tis. Kč) 

procent  
z plánu 

skutečnost 
roku 2011  
(v tis. Kč) 

poměr 
2012/2011 

skutečnost 
roku 2009  
(v tis. Kč) 

poměr 
2012/2009 

602 
tržby 
z prodeje 
služeb 

6 880 72,5 42,5 6 587 104,4 609 1 129,7 2 847 241,7 

604 
tržby za 
prodané 
zboží 

1 161 12,2 7,2 1 040 111,6 72 1 612,5 737 157,5 

621 aktivace 0 0,0 0,0 0 0,0 13 0,0 0 0,0 

646 
výnos 
z prodeje 
majetku 

0 0,0 0,0 0 0,0 85 0,0 0 0,0 

648 
čerpání 
fondů 

0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

649 
jiné 
ostatní 
výnosy 

1 444 15,2 8,9 1 299 111,2 84 1 719,0 241 599,2 

66 
finanční 
výnosy 

1 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 0 0,0 

 
vlastní 
výnosy 
celkem 

9 486 100,0 58,6 8 927 106,3 864 1 097,9 3 825 248,0 

672 
provozní 
dotace 

6 623  40,9 6 623 100,0 8 279 80,2 8 424 78,6 

674 
dotace - 
projekt 
IKZA  

70  0,4 70 100,0 972 7,2 40 175,0 

 dotace 6 693  41,4 6 693 100,0 9 251 72,3 8 464 79,1 

  
výnosy 
celkem 

16 179  100,0 15 620 103,6 10 115 160,0 12 289 131,7 

DOTACE 

Významnou část celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno (40,9 %) představuje „provozní dotace“ 

od zřizovatele v celkové výši 6 623 tisíc Kč. Oproti roku 2011 došlo k 19,8% snížení. V roce 2011 provozní 

dotace byla ve výši 8 279 tisíc Kč, tvořila 81,8 % všech výnosů. V roce 2009 byla provozní dotace 

8 424 tisíc Kč, tvořila 68,5 % všech výnosů. 

Provozní dotace zřizovatele na činnost Hvězdárny a planetária Brno umožňuje udržovat výši vstupného 

pro hlavní cílovou skupinu našich návštěvníků na rozumné úrovni. Statutární město Brno tím vlastně 

prokazuje svůj důraz na rozvoj kultury i vzdělání.  
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Další položkou je dotace Jihomoravského kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost na projekt Internetový kurz základů astronomie, ze které jsme v roce 2012 dle upraveného 

plánu vyčerpali 70 tisíc Kč. Tato položka představuje 0,4 % celkových výnosů organizace. Projekt byl 

k 30. červnu 2012 ukončen. 

VLASTNÍ VÝNOSY 

Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno (tj. výnosy po odečtení dotací) dosáhly v roce 2012 výše 

9 486 tisíc Kč, což představuje 106,3 % upraveného plánu (1 097,9 % výše roku 2011, 248,0 % výše roku 

2009) a tvořily 58,6 % z celkových výnosů.  

„Tržby za vstupné“ – účet 602 – v roce 2012 jsme utržili celkem 6 880 tisíc Kč, což je 104,4 % upraveného 

plánu, 1 129,7 % výše roku 2011, 241,7 % výše roku 2009.  

„Tržby za prodané zboží“ – účet 604 – na Hvězdárně a planetáriu Brno prodáváme astronomické knihy a 

časopisy, pohlednice, pomůcky či tiskoviny úzce související s uváděnými pořady. Náklady na zakoupení 

nebo pořízení tohoto prodaného zboží jsou vedeny na účtu 504. V roce 2012 dosáhly „tržby z prodeje“ 

zboží výše 1 161 tisíc Kč, tj. 111,6 % upraveného plánu (1 612,5 % výše roku 2011 a 157,5 % roku 2009). 

„Hrubý“ zisk z prodeje zboží, tj. pouze rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou prodaného zboží, dosáhl 

348 tisíc Kč (42,8 % nákupní ceny) a byl použit na zajištění provozu organizace. Pohyb zboží je sledován 

na účtu 132 – „zboží na skladě“, část nakoupeného zboží je používána na propagaci a popularizaci naší 

 

Struktura výnosů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012. Patrná je role provozní dotace od zřizovatele – statutárního města Brna, ale 

také rostoucí podíl tržeb z prodeje služeb, zboží i ostatních výnosů. 

 tržby z prodeje služeb 
42,5% 

 tržby za prodané zboží 
7,2% 

 jiné ostatní výnosy 
8,9% 

 provozní dotace 
40,9% 

 dotace - projekt IKZA 
0,4% 
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činnosti. „Zásoby zboží na skladě“ – účet 132 – činily k 31. prosinci 2012 výše 625 tisíc Kč (k 31. prosin-

ci 2011 celkem 101 tisíc Kč, k 31. prosinci 2009 výše 634 300,- Kč). 

 „Jiné ostatní výnosy“ – účet 649 – ostatní výnosy z hlavní činnosti, např. tržby za poskytování astrono-

mických informací a další drobné příjmy, a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (krátkodobé užívání 

majetku jinými subjekty, reklamu a propagaci). V roce 2012 dosáhly ostatní výnosy Hvězdárny a plane-

tária Brno z hlavní činnosti výše 1 tisíce Kč, z vedlejší činnosti 1 443 tisíc Kč, z toho výnosy z krátkodobé-

ho užívání majetku 910 tisíc Kč a z reklamy a propagace 533 tisíc Kč. Celkem tedy 1 444 tisíce Kč, tj. 

111,2 % upraveného plánu (1 719,0 % roku 2011, 599,2 % výše roku 2009). 

„Finanční výnosy“ – účty skupiny 66 – úroky a kurzové zisky dosáhly výše 1 tisíc Kč. 
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MAJETEK ORGANIZACE 

Příkazní smlouvou ze dne 20. května 1994 byl zřizovatelem – statutárním městem Brnem – organizaci 

svěřen nemovitý majetek a smlouvou o výpůjčce ze dne 9. srpna 1994 movitý majetek, ke kterému měla 

dříve organizace právo hospodaření. Dne 27. prosince 1996 byl Hvězdárně a planetáriu Brno prostřednic-

tvím protokolu oficiálně předán nemovitý i movitý majetek města Brna a svěřen do užívání. K 10. červnu 

2008 došlo k delimitaci našeho detašovaného pracoviště „Hvězdárny ve Vyškově“ a veškerý tamní nemo-

vitý i movitý majetek byl předán statutárnímu městu Brnu, odboru správy budov magistrátu města Brna. 

Následně pak Městskému úřadu Vyškov. 

FINANČNÍ MAJETEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2012 (v Kč) stav k 31. 12. 2012 (v Kč) 

241 běžný účet 1 203 704,65 3 769 468,36 

243 běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb 55 947,42 24 432,51 

261 pokladna 102 890,00 176 159,00 

263 1 ceniny – stravenky 11 520,00 40 080,00 

263 2 ceniny – známky 1 633,00 883,00 

 celkem 1 375 695,07 4 011 022,87 

STAV POHLEDÁVEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2012 (v Kč) stav k 31. 12. 2012 (v Kč) 

311 odběratelé 1 000,00 20 792,00 

314 poskytnuté provozní zálohy  221 984,00 122 809,13 

315 2 jiné pohledávky z hlavní činnosti – Skanska, a. s. 70 878,00 0,00 

377 ostatní krátkodobé pohledávky  16 440,00 5 420,85 

381 náklady příštích období  40 615,50 101 098,94 

388 dohadné účty aktivní 270 925,35 0,00 

 pohledávky celkem  621 842,85 250 120,92 
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STAV ZÁVAZKŮ 

účet název účtu stav k 1. 1. 2012 (v Kč) stav k 31. 12. 2012 (v Kč) 

321 dodavatelé 114 649,55 47 004,37 

331 zaměstnanci 300 401,00 439 671,00 

333 jiné závazky vůči zaměstnancům 2 000,00 2 800,00 

336 zúčtování s institucemi soc. zabezpečení  158 444,00 257 692,00 

341 daň z příjmů 0,00 76 280,00 

342 jiné přímé daně  40 805,00 75 305,00 

343 daň z přidané hodnoty 0,00 39 529,00 

374 přijaté zálohy na dotace – projekt IKZA 0,00 0,00 

378 ostatní krátkodobé závazky  12 996,00 16 574,00 

383 výdaje příštích období  56 180,00 100 546,09 

384 výnosy příštích období  0,00 50 000,00 

389 dohadné účty pasivní  385 717,00 234 861,00 

 závazky celkem 1 071 192,55 1 340 262,46 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

K 31. prosinci 2012 eviduje Hvězdárna a planetárium Brno dlouhodobý majetek v celkové pořizovací ceně 

35 373 tisíc Kč, a to v následující struktuře: 

 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 34 842 tisíc Kč: 

pozemky v pořizovací ceně 1 981 tisíc Kč 

budovy a stavby v pořizovací ceně 14 097 tisíc Kč 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně 16 953 tisíc Kč 

drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 1 658 tisíc Kč 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 153 tisíc Kč 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 531 tisíc Kč: 

software v pořizovací ceně 73 tisíc Kč 

ocenitelná práva v pořizovací ceně 115 tisíc Kč 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 343 tisíc Kč 
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FONDY  

název fondu 
stav k 1. 1. 2012  

(v Kč) 
zdroje v roce 2012  

(v Kč) 
použití v roce 2012 

(v Kč) 
stav k 31. 12. 2012  

(v Kč) 

fond odměn 97 713,00 0,00 0,00 97 713,00 

fond kulturních a sociálních potřeb  59 429,29 52 849,00 76 708,00 35 570,29 

rezervní fond – ze zlepšeného  
hospodářského výsledku  

722 119,16 1 960,06 0,00 724 079,22 

rezervní fond – z ostatních titulů  25 000,00 10 000,00 0,00 35 000,00 

investiční fond  770 259,40 2 207 566,58 590 000,97 2 387 825,01 

celkem 1 674 520,85 2 272 375,64 666 708,97 3 280 187,52 

 

Všechny fondy byly k 31. prosinci 2012 finančně kryty, jak vyplývá z rozvahy. 

„Fond odměn“, „rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku“ a „rezervní fond – z ostatních 

titulů“ nebyl v roce 2012 čerpán. 

Prostředky „fondu kulturních a sociálních potřeb“ byly ve shodě s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o fondu 

kulturních a sociálních potřeb poskytnuty jako příspěvek na závodní stravování zaměstnanců (43 tisíc Kč) 

a na penzijní připojištění zaměstnanců (34 tisíc Kč). 

Zdrojem „fondu investic“ byly odpisy hmotného investičního majetku ve výši 1 742 tisíc Kč a zůstatková 

hodnota vyřazeného hmotného majetku ve výši 466 tisíc. Z fondu investic bylo čerpáno 590 tisíc Kč na 

pořízení dlouhodobého hmotného majetku: 

  sedacího systému do malého planetária ve výši 145 tisíc Kč 

digitálního fotoaparátu Canon EOS 60D ve výši 45 tisíc Kč 

technické zhodnocení budovy Hvězdárny a planetária Brno – rozšíření šatního a světelného systému ve foyer ve výši  

68 tisíc Kč 

rozšíření souboru movitých věcí „Počítačové sítě“ ve výši 130 tisíc Kč 

rozšíření souboru movitých věcí „Pozorovací techniky“ ve výši 63 tisíc Kč 

rozšíření souboru movitých věcí „Sady mechanických experimentů a modelů“ – pořízení modelu vodního víru v Explora-

toriu ve výši 139 tisíc Kč 
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KONTROLNÍ ČINNOST 

Vnitřní kontrolní systém ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. (části čtvrté) o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů a usnesení Rady města Brna 3/156 je v organizaci zaveden 

směrnicí o vnitřním kontrolním systému. Na základě hodnocení řídicí kontroly i interního auditu byl vnitř-

ní kontrolní systém v roce 2012 zhodnocen jako dostatečně účinný a více než přiměřený vzhledem 

k obvyklým částkám, o něž se v organizaci jedná, a bylo konstatováno, že současný systém zajišťuje 

hospodárný, efektivní a účelný výkon činnosti.  

Harmonogram plánu činnosti interního auditu v roce 2012 zahrnoval pět auditů – čtyři audity výkonu a 

jeden finanční audit, které také byly uskutečněny. Jednotlivé audity se týkaly:  

hospodaření s fondy 

vyplácení cestovních náhrad 

přezkoumání postupů při provádění pokladních operací 

evidence a zaúčtování faktur přijatých 

dodržování pravidel pro čerpání z fondu investic za období 1-10/2012 

 

Bylo konstatováno, že organizace hospodaří se svěřenými prostředky účelně a hospodárně, a že nejsou 

v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky potřebná žádná zásadní opatření. V průběhu roku 2012 

nebylo zjištěno žádné pochybení v hospodaření organizace a 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 14. listopadu 2011 do 6. března 2012 provedl v naší organizaci Finanční úřad Brno I daňovou 

kontrolu na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období 2009 a 2010. Náklady a výnosy hlavní 

činnosti organizace za rok 2009 a 2010 byly rozděleny na jednotlivé činnosti. Na základě tohoto rozdělení 

byl základ daně z příjmů právnických osob za rok 2009 zvýšen o 6 896,- Kč a za rok 2010 zvýšen o částku 

26 254,- Kč. Jedná se o zisk z činnosti prodeje zboží. Z toho titulu byla doměřena daň ve výši 5 200,-Kč 

za rok 2009, resp. 1 140,- Kč za rok 2010. Doměřená daň v celkové výši 6 340,- Kč byla zaplacena 

7. března 2012. 

V období 10. července až 13. září 2012 provedl Jihomoravský kraj ORR veřejnosprávní kontrolu projektu 

Internetový kurz základů astronomie, který probíhal od 1. dubna 2010 do 30. června 2012. Byl zjiš-

těn nezpůsobilý výdaj v celkové výši 127 500,- Kč, jedná se o finanční prostředky za nákup „off-line“ ver-

ze kurzů na DVD ze dne 28. 11. 2011, u kterého neproběhlo výběrové řízení v souladu s Příručkou pro 

příjemce OP VK, verze 3. Výběrové řízení mělo být vyhlášeno, neboť se jednalo o zakázku nad 100 tisíc Kč 

bez DPH. Byl uskutečněn pouze průzkum trhu dne 10. 8. 2011, kdy byly osloveny 3 společnosti a objed-

návka zaslána vítězné společnosti dne 1. 9. 2011. O nezpůsobilý výdaj byla pokrácena závěrečná žádost 

o platbu i celkový nárok na dotaci. Nezpůsobilý výdaj byl řešen jako porušení rozpočtové kázně.  

INVENTARIZACE 

Řádná inventarizace majetku a závazků organizace byla provedena ke dni 31. prosince 2012. Nebyly 

zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
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ZÁVĚREM 

Závěr této Zprávy o činnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2012 je jednou z řady příležitostí 

k poděkování všem pracovnicím a pracovníkům za úspěšné zvládnutí minulých 12 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, Mgr. Jana Píšalu a 

Tomáše Hladíka za kontrolu i komentáře celé zprávy. 

Tudy se kráčí ke hvězdám – je uvedeno na pamětní desce odhalené v minulém roce v sedmimetrové 

kopuli. Byla to pravda před půl stoletím a je to pravda i nyní, na počátku roku 2013. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, 

příspěvkové organizace  

 

V Brně dne 20. února 2013 


