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Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 

 

Kraví hora 2, 616 00 Brno 

IČO: 00101443 

DIČ: CZ00101443 

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

 

ID datové schránky: i7hkkna 

 

Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddílu Pr, vložka 17. 

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace je plátce DPH. 

 

telefon: +(420) 541 321 287 

e-mail@hvezdarna.cz 

www.hvezdarna.cz 

 

zeměpisná šířka: 49° 12´ 14,9″ 

zeměpisná délka: 16° 35´ 1,8″ 

nadmořská výška: 305 m n. m. 

 

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem. 
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The year 2013 saw the finale of more than five-year transformation of the Brno Observatory and Planetarium into an institution of 

informal education for both the youth and the adult, which puts emphasis on an interactive attitude as well as encourages and 

inspires its visitors to make experiments and find basic laws of science and technology themselves.  

While in 2010 and 2011 we succeeded in realization of a radical reconstruction of the building. In 2013 we opened a new hall of a 

Digitarium with audiovisual equipment of world-class parameters. The contractor was a consortium of Nowatron Elektronik and 

RSA Cosmos, the analogue projector Chronos II was produced by the company GOTO Inc., the projection screen was constructed by 

the company Spitz Inc. and moveable seats were made by the company Kinoexport, s.r.o. 

The Project surely belongs to one of the most important projects in the history of the Brno Observatory and Planetarium. With the 

assistance of tens powerful computers, special projectors and a unique optical system the Digitarium projects images on one of 

the biggest projections domes in the world, with one of the world-best video systems and a top-class sound system. This device 

brings delight to the eyes, ears and especially the mind. It is a haven for everybody who loves adventure of scientific knowledge. 

A lighthouse that safely guides all visitors keen on science through the difficulties of the matter-of-fact scientific articles as well as 

the medial news. A port where you can set sails for adventurous journeys of culture, entertainment and knowledge. 

Although we had prepared theoretically for the arrival of the new projection system, we couldn’t start working on new shows until 

a production studio was installed in February 2013. We found it was not enough to understand the technical process the shows are 

made in, but the creative team had to understand to what and why they were creating. However, it took us only six months, more-

over during everyday (although limited) operations, to finish our first full dome show. The Incredible Universe by Pavel Gabzdyl and 

Jan Píšala was not only a great success with the audience, but also in November 2013 was awarded the “Most Original Show” 

within the conference of SkyExplorer software users in the French town of St. Étienne. 

Based on the experience from abroad we anticipated the new Digitarium was very likely to raise an interest of the public.  Despite 

of that we were surprised by the crowds of visitors. At the beginning all shows were sold out including the additional extra projec-

tions. After 16 days in operation we had our 10,000th visitor and there were in total 30,675 visitors by the end of the year! 

Moreover, in 2013 we prepared a new concept of further development of the Brno Observatory and Planetarium for the next five 

years. The strategic material submitted within the selection procedure for the position of the director of our organization was 

discussed before a committee consisting of experts and representatives of the city of Brno. With regard to that, on 23 October, 

2013, the Brno City Council appointed Mr. Jiří Dušek the director of the Brno Observatory and Planetarium again. 

In terms of figures, in 2013 we organized in total 1,718 events for 82,582 visitors. An average number of our staff reached 16.1, 

each of which without exceptions served 5,129 visitors. While we have to emphasize the fact that from 30 March until 2 November 

2013 the hall of the Big Planetarium/Digitarium, which is visited by 75 per cent of all our visitors, was closed. 

The total revenues of the Brno Observatory and Planetarium in 2013 reached CZK 16,006 thousand (CZK 16,179 thousand in 2012). 

Own revenues of the organization (without subsidies) were CZK 7,389 thousand (CZK 9,486 thousand in 2012). The total costs 

reached CZK 15,999 thousand (CZK 15,653 thousand in 2012). A ticket for one visitor of the Brno Observatory and Planetarium was 

subsidized by its founder – the statutory city of Brno – with CZK 80 in 2013 (CZK 52 in 2012). 

Feet on the Ground, Head in the Universe – that is a new motto of the Brno Observatory and Planetarium. It clearly expresses the 

year 2013. Although we are realistic, we still have the courage to take unexpected directions towards exceptional goals. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

V roce 2013 vyvrcholila více než pětiletá proměna Hvězdárny a planetária Brno v instituci neformálního 

vzdělávání mládeže i dospělých, která klade důraz na interaktivní přístup a podněcuje i inspiruje své ná-

vštěvníky k samostatnému experimentování a k objevování základních zákonů vědy a techniky.  

Zatímco v letech 2010 a 2011 jsme úspěšně realizovali kompletní přestavbu budovy naší organizace, 

v roce 2013 jsme zprovoznili sál digitária s audiovizuálním zařízením světových parametrů. Dodavatelem 

tohoto sytému bylo konsorcium české společnosti Nowatron Elektronik, s.r.o. a francouzské RSA Cos-

mos Inc., analogový projektor Chronos II vyrobila japonská společnost GOTO Inc., projekční plochu po-

stavila americká společnost Spitz Inc. a pohyblivé sedačky dodala česká Kinoexport, s.r.o. Nezbytné 

finanční prostředky poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (49 900 tisíc Kč), statutární 

město Brno (2 750 tisíc Kč) a vlastní zdroje organizace (přibližně 4 500 tisíc Kč). 

Digitárium za pomocí desítek výkonných počítačů, speciálních projektorů a unikátní optiky promítá obraz 

na jednu z největších kulových ploch na světě, s jedním z nejlepších video systémů s prvotřídní zvukovou 

aparaturou. Zařízení nabízí pastvu pro zrak, sluch a především mysl. Je záchytným bodem pro všechny, 

kteří milují dobrodružství vědeckého poznání. Je rozsvíceným majákem, jenž vědychtivé návštěvníky 

spolehlivě navádí úskalím strohých vědeckých článků i matoucích agenturních zpráv. Přístavem, ze kte-

rého se vyplouvá na dobrodružné plavby za kulturou, zábavou a poznáním.  

Špičkové architektonické řešení sálu digitária vzbudilo zájem nejen odborné veřejnosti, ale stali jsme se 

přirozeným vzorem pro jiné, podobné projekty připravované nejen v České republice. Generální dodava-

tel si nás dokonce zvolil jako svoji celosvětovou referenční instalaci. Spolu s projektem VIDA science 

center (bývalé Moravian Science Center Brno) nejen přepisujeme podobu neformálního přírodovědného 

vzdělávání v regionu jižní Moravy, ale také způsob medializace vědy a komunikace s veřejností. 

V roce 2013 také vznikla koncepce dalšího rozvoje Hvězdárny a planetária Brno pro následujících pět let. 

Strategický materiál, předložený v rámci výběrového řízení na místo ředitele naší organizace, byl disku-

tován před komisí složenou z odborníků a zástupců města Brna. Na jeho základě rada města Brna dne 

23. října 2013 schválila setrvání Jiřího Duška ve funkci ředitele. 

V roce 2013 jsme realizovali celkem 1 718 akcí pro 82 582 návštěvníků. Průměrný počet našich pracovní-

ků dosáhl 16,1, každý z nich bez rozdílu obsloužil 5 129 návštěvníků. Je přitom nezbytné zdůraznit, že od 

30. března do 2. listopadu 2013 byl uzavřen sál velkého planetária/digitária, do kterého dochází asi 

75 procent všech návštěvníků. Od 1. do 30. října 2013 pak byla organizace uzavřena zcela. Proto je v řeči 

absolutních čísel v porovnání s rokem 2012 zřetelný pokles většiny ekonomických parametrů. 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 dosáhly 16 006 tisíc Kč (16 179 tisíc Kč v roce 

2012). Vlastní výnosy organizace (bez dotací) činily 7 389 tisíc Kč (9 486 tisíc Kč v roce 2012). Celkové 

náklady dosáhly 15 999 tisíc Kč (15 653 tisíc Kč v roce 2012). Příspěvek na vstupenku na jednoho ná-

vštěvníka Hvězdárny a planetária Brno od zřizovatele – statutárního města Brna – v roce 2013 dosáhl 

výše 80 Kč (52 Kč v roce 2012). 

NOVÁ BRÁNA DO SVĚTA VĚDY 

Stalo se tak ve čtvrtek 31. října 2013 přesně ve 20:23:29 středoevropského času. Červené tlačítko bylo 

stlačeno, jiskra přeskočila a my se vydali vstříc úžasnému dobrodružství… Od té doby je naše digitárium 
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Rostoucí počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno na vzdělávacích pořadech pro školy (tmavá část sloupce) a předsta-

veních pro veřejnost (světlá část sloupce) v letech 1992 až 2013. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu 

kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého plane-

tária/digitária (duben až říjen 2013). 
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v nepřetržitém provozu – a to doslova. I když nic nepromítá, jeho počítačový mozek nespí. Ale co je ještě 

důležitější, začali k nám proudit návštěvníci.  

Projekt Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum je zcela jistě jedním z nejdůležitějších milníků 

v dějinách Hvězdárny a planetária Brno. První myšlenka na jeho realizaci se objevila již v roce 2006, o pět 

let později byla vypracována žádost o financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, v roce 2012 proběhlo výběrové řízení na generálního doda-

vatele a v roce 2013 jsme špičkové zařízení instalovali a zprovoznili. 

Díky digitáriu se nyní řadíme do „první ligy“ podobných zařízení na světě. Právě ono formuje další směřo-

vání organizace, co se týká diváckého zájmu, dramaturgie, personálního obsazení i logistiky provozu. Už 

nyní je zřejmé, o jak strategický krok se jednalo – bez něj (byť s novou budovou) by byla Hvězdárna a 

planetárium Brno odsouzena hrát „druhé housle“ a postupně se měnila v technologického „dinosaura“ 

s nanejvýš městským teritoriem.  

Kvůli instalaci digitária jsme 30. března 2013 uzavřeli provoz sálu velkého planetária, abychom 2. listo-

padu 2013 přivítali první návštěvníky v sále digitária. Současně jsme v první polovině roku redukovali 

naši programovou nabídku pro školy i veřejnost, stejně jako tvorbu nových představení. Tyto kroky se 

logicky promítnuly do počtu návštěvníků i krátkodobých pronájmů. A nevyhnuli jsme se ani některým 

bolestivějším úsporám. 

Faktická instalace digitária probíhala pouze sedm měsíců, uprostřed již zrekonstruované budovy, navíc 

v součinnosti dodavatelů z České republiky, Francie, Spojených států amerických a Japonska. Rozhodně 

jsme přitom nebyli v roli pasivních, budoucích uživatelů. Pracovníci Hvězdárny a planetária Brno přímo 
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zastupovali investora – statutární město Brno, zajišťovali technický i stavební dozor a komunikovali 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento postup, jakkoli časově i fyzicky vyčerpávající, se 

nám ale vyplatil. Jen tak si můžeme být jisti kvalitou práce odvedené všemi dodavateli, která – doufejme 

– naplní naše představy. 

Oproti původním předpokladům se projekt digitalizace neomezil pouze na instalaci nového audiovizuál-

ního systému. Došlo také na bourací práce, postavení hlediště se zvýšeným diváckým komfortem a výro-

bu nových pohyblivých sedaček, v bývalé promítací kabině vzniklo zázemí pro počítačový systém digi-

tária, zprovoznili jsme produkční studio. 

Hardwarové úpravy šly ruku v ruce se softwarovými. Veškerá dosud uváděná představení v původním 

planetáriu měla v březnu 2013 derniéru. Naši pracovníci se vzápětí přizpůsobili a sžili s novým přístupem 

k tvorbě pořadů. Projekce dynamického obrazu na celou polokouli projekční plochy (tzv. full dome pro-

jekce) je totiž na hony vzdálená původní, avšak i tak náročné projekci z klasického HD projektoru 

v kombinaci s hvězdnou oblohou.  

I když jsme byli teoreticky dobře připraveni na příchod nového projekčního zařízení, práce na nových 

představeních mohly začít až po instalaci produkčního studia v únoru 2013. A ukázalo se, že se nestačí 

„pouze“ orientovat v technickém způsobu tvorby full dome pořadů, ale kreativní tým především musí 

rozumět tomu, co a proč tvoří.  

Za pouhého půl roku se tak podařilo dokončit první, ryze autorské představení Neuvěřitelný vesmír od 

Pavla Gabzdyla a Jana Píšaly, uváděné buď samostatně anebo jako předehra k licencovanému pořadu 

Astronaut. Pořad sklidil až nečekaný úspěch u diváků a dokonce v listopadu 2013 získal ocenění „nejori-

ginálnější show“ v rámci konference pro uživatele softwaru SkyExplorer ve francouzském městě St. 

Étienne. Přesvědčili jsme se tak, že můžeme prorazit na mezinárodním trhu a představení Neuvěřitelný 

vesmír jsme začali lokalizovat do anglické verze. 

Do repertoáru digitária patří také pořady od zahraničních producentů – museli jsme se tudíž naučit ko-

munikovat s externími dodavateli, vč. uzavírání mezinárodních licencí. V mnoha směrech pak postupuje-

me podobně jako televizní tvůrci – připravujeme český dabing, navazující vzdělávací materiály, prodej 

doplňkových suvenýrů i nezbytné marketingové aktivity. 

V roce 2013 jsme aktivně spolupracovali také na velkém mezinárodním projektu Journey to Billion Stars 

(česky Cesta za miliardou hvězd), který kofinancovalo několik desítek institucí celého světa. Dále jsme 

získali pořady Kouzelný útes – Kaluoka’hina, Astronaut, Až na konec vesmíru a vyjednali licenční pod-

mínky pro představení NanoKam, Buňka! Buňka! Buňka!, Astronom v každém z nás, Vzhůru nohama a 

Zpátky na Měsíc pro rok 2014. 

V souvislosti s novým digitáriem jsme rozšířili produkční tým o dva nové pracovníky, pořídili novou zá-

znamovou techniku, posílili výpočetní výkon (nároky na datové toky v digitáriu jsou enormní) a zvládli 

náročnou technickou údržbu, která je podmínkou špičkové kvality promítaného obrazu. Pomalu jsme 

začali formovat i tým externích dodavatelů full dome obsahu – ať již přímo z města Brna anebo ze zbytku 

České republiky. Na sklonku roku 2013 jsme dokonce začali diskutovat přípravu nového, plnohodnotné-

ho pořadu pro full dome projekci světových parametrů. 

Vlnu premiér v digitáriu podpořily změny v merchandisingu: pro vzdělávací pořady vznikly nové pracovní 

a metodické listy, prodejní pulty astro-obchůdku obohatilo nové zboží. Vlastními silami jsme sestavili a 

vydali dvě reprezentativní publikace (autor Pavel Gabzdyl): TADY JSME je věnována kráse naší budovy 
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(křtil primátor statutárního města Brna Roman Onderka) a DIGITÁRIUM zachycuje realizaci našeho ambi-

ciózního projektu. 

Závěr roku 2013 přinesl rozšíření provozní doby, aniž by narostl počet našich pracovníků. Nově máme 

otevřeno v sobotu již od 10.00 do 20.00 hodin (tj. 5 až 6 představení v digitáriu, 2 až 3 prohlídky explora-

toria, 1 pozorování večerní oblohy, 1 příležitostné pozorování Slunce) a také v neděli od 10.00 do 15.30 

hodin (3 až 4 představení v digitáriu). Současně jsme zrušili neefektivní večerní pořady v pondělí a v úterý. 

Odborné přednášky byly přesunuty na čtvrtek, odpoledne v prvních dvou dnech v týdnu využíváme 

k technologickým zásahům a také mimořádným akcím (např. koncertům, divadelním vystoupením anebo 

krátkodobým pronájmům). 

Zprovoznění digitária doprovázela rozsáhlá outdoorová kampaň (poprvé v historii jsme využili klasické 

billboardy), kterou doplnila speciální příloha v novinovém Deníku vydaná v celém Jihomoravském kraji i 

kraji Vysočina (náklad 80 000 kusů), mimořádné vydání podzimního čtvrtletníku rozesetého prostřednic-

tvím sítě Kult.cz po městě Brně (10 000 kusů) a štědře dotovaná reklama na sociální síti Facebook.  

Dramaturgický tým také začal sestavovat profesionálně natáčené reportáže seznamující pomocí kanálu 

na webové stránce Youtube veřejnost s nejzajímavějšími událostmi na Hvězdárně a planetáriu Brno. 

Naše snahy podpořila mediální spolupráce s HC Kometa Brno (reklama na mantinelu v Kajot aréně, 

vysílání spotu na media kostce během zápasů), časopisy National Geographic Česko a Tajemství vesmí-

ru, stejně jako s rádiem Kiss Hády Brno. 

Vlastními silami jsme vytvořili unikátní adresář pedagogů přicházejících na naše vzdělávací pořady, takže 

jsme v roce 2013 několikrát obeslali s nabídkou všechny základní a střední školy Jihomoravského kraje i 

přilehlých okresů, stejně jako individuální odběratele (téměř tři tisíce zásilek v jedné sadě). 

První dny digitária byly pro Hvězdárnu a planetárium Brno logicky stěžejní. Dne 29. října 2013 jsme 

v rámci akce Digitální prequel přivítali kolegy a kolegyně z jiných českých science center. O dva dny poz-

ději jsme za účasti předních osobností města Brna digitárium slavnostně spustili. Akce se neobešla bez 

zástupců zahraničních dodavatelů – dorazil Benjamin Cabut (RSA Cosmos Inc.) a Nobutaka Goto (GOTO 

Inc.), stejně jako zástupců města – Jana Bohuňovská (náměstkyně primátora), Stanislav Michalík (před-

seda komise pro kulturu). Nechyběly proslovy, živá kapela, ohňostroj, projekce nových představení. 

V pátek 1. listopadu 2013 jsme digitárium předvedli zástupcům subdodavatelských společností, které se 

na jeho realizaci nějakým způsobem podíleli. V sobotu 2. listopadu v 10.00 hodin dorazili první návštěvní-

ci. Na úvodní projekci jsme pozvali děti z dětských domovů a krizových center Jihomoravského kraje. 

Dle zkušeností ze zahraničí bylo velmi pravděpodobné, že nové digitárium vzbudí velký zájem veřejnosti. 

Přesto nás ale záplava diváků příjemně překvapila. Zpočátku byla všechna představení beznadějně vy-

prodána, vč. mimořádně zařazovaných projekcí. Už za 16 dní provozu jsme přivítali 10 000. návštěvníka, 

do konce kalendářního roku pak do digitária dorazilo 30 675 návštěvníků! 

NEJEN DIGITÁRIUM 

Nové digitárium bylo v roce 2013 přirozeným středobodem veškerého dění na Hvězdárně a planetáriu 

Brno. Podařilo se nám ale realizovat i řadu jiných, neméně zajímavých akcí. V lednu 2013 jsme měli uni-

kátní příležitost prezentovat se v prostředí hojně navštěvované Galerie Vaňkovka, nákupním a společen-

ském centru s výstavou Galerie vesmír, kterou jsme zkusmo doplnili tzv. QR kódy. 
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V únoru 2013 jsme naše návštěvníky pozvali na Měsíc: v obnovené premiéře uvedli pohádkový příběh 

Měsíc u krejčího doplněný legendární groteskou Kráva na Měsíci (autoři nové verze Zuzana Kuljovská, 

David Koval) a pořad pro starší návštěvníky Měsíční podvod? Nová fakta! (scénář a režie Pavel Gabzdyl). 

Ty doplnila série odborných přednášek, tematicky zaměřená výstava, pozorování i „lunární“ tweety. 

Během ledna jsme připravili a od února 2013 zahájili první, zkušební semestr Kulturní univerzity třetího 

věku (vzápětí přejmenovaný na Kulturní akademii třetího věku), k jejíž realizaci se s Hvězdárnou a plane-

táriem Brno spojila Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Muzeum města Brna a Turistické informační cent-

rum města Brna. S ohledem na velký úspěch (maximální kapacita šedesáti studentů byla obsazena za 

několik málo dní), pokračoval na podzim druhý semestr a současně byl zahájen i nový, první semestr. 

Navíc se přidaly další dvě organizace: Dům umění města Brna a Filharmonie Brno. 

V březnu 2013 jsme v našich prostorách spoluorganizovali sjezd České astronomické společnosti, za 

účasti rektora Masarykovy univerzity, zástupců Akademie věd České republiky, Slovenské astronomické 

společnosti, Univerzity obrany i statutárního města Brna. Pobočka České astronomické společnosti u nás 

také uspořádala již 45. konferenci o výzkumu proměnných hvězd (v listopadu 2013). 

V sobotu 30. března 2013 jsme se rozloučili s projekčním přístrojem Spacemaster, kdy jsme uvedli po-

slední pořad/obnovenou premiéru vůbec prvního představení z roku 1991 Zrozeni v chladu a ohni (rein-

karnoval Jiří Dušek, původní autor Zdeněk Pokorný). Již následující den začala demontáž vybavení a 

následně příprava na instalaci digitária. Uzavřela se tak jedna z velkých kapitol historie Hvězdárny a pla-

netária Brno. Projekční planetárium firmy Carl Zeiss Jena s výrobním číslem 377 bylo v činnosti 15 tisíc 

hodin pro 1 250 000 návštěvníků.  

Sál velkého planetária – nejvytíženější programový prostor Hvězdárny a planetária Brno – byl od 

30. března 2013 pro veřejnost zcela uzavřen. Než jej nahradilo od 2. listopadu 2013 nové digitárium, 

uvedli jsme nový vzdělávací pořad pro školy Sluneční soustavou s hvězdami nad hlavou (autor Jan Píša-

la), který se odehrával v přednáškovém sále a následně pod umělou oblohou malého planetária. 

Původně neformální kratochvíle pro návštěvníky – cvičení jógy a relaxační programy pod umělou hvězd-

nou oblohou – se v roce 2013 metamorfovaly do standardních pořadů. Počet návštěvníků i provozní zátěž 

je ale minimální, oba formáty využívají naše prostory v době, kdy zde není jiný program, a slouží spíše 

k umocnění dobrého pocitu z organizace. 

V roce 2013 jsme převzali hlavní organizaci unikátního Festivalu vědy s RWE, který si klade za cíl před-

vést, jak zábavná a důležitá věda je. Program zajistily největší brněnské univerzity a další vzdělávací či 

badatelské organizace. Akce se za účasti několika tisíc návštěvníků – z řad školních výprav i veřejnosti – 

konala hned ve dvou dnech 13. a 14. září 2013. Logistiku našeho zajištění přitom prověřilo velmi nepříz-

nivé počasí. 

V září 2013 – u příležitosti akce Na řadě je Mars – jsme navázali vážnější kontakty s velvyslanectvím 

Spojených států amerických v Praze, které by k nám mohlo v dalších letech přivést nejen zajímavé ná-

vštěvníky, ale podpořit i naše anglické pořady. 

Dne 16. října 2013 jsme nenápadně vstoupili do 60. sezóny (počítáno od oficiálního otevření). Ve skuteč-

nosti byla malá pozorovatelna na Kraví hoře veřejnosti přístupna už mnohem dříve. K události jsme nic 

speciálního nepřichystali, oslavy propuknou až v roce 2014. 

Na sklonku roku 2013 jsme se připravovali na možný průlet velmi jasné komety ISON, která se však při 

přiblížení ke Slunci rozpadla. I tak jsme zajistili alespoň základní informační servis. Na zimní slunovrat 

21. prosince 2013 jsme vyzkoušeli speciální překvapení pro diváky – svítící tyčinku – a poslední akcí digi-
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tária a Hvězdárny a planetária Brno vůbec byla hra Betlém v podání divadla Husa na provázku dne 

28. prosince 2013. 

Po celý rok 2013 pokračovala aktivní spolupráce s organizacemi CEITEC, Jihomoravským inovačním 

centrem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Pevné vazby jsme udržovali s Knihovnou 

Jiřího Mahena v Brně a Turistickým informačním centrem města Brna, jehož některé info-pointy využí-

váme k prodeji vstupenek.  

Díky vstřícnému přístupu Dopravního podniku města Brna jsme prodloužili smlouvu o propagaci naší 

instituce ve formě reklamního potisku dvojice tramvajových vozů jezdících převážně na trase číslo 4. 

Navíc se na vnitřních LED panelech při příjezdu na konečnou stanici objevuje nápis „Hvězdárna a plane-

tárium Brno“. Ve spolupráci s Technickými sítěmi města Brna jsme začali uvažovat o osvětlení okolí 

budovy, Městská policie Brno nabídla dálkovou ostrahu budovy, ve spolupráci se společností SNIP & Co. 

jsme sestavili nové propagační materiály pro komerční pronájmy a prezentovali se na několika setkáních 

brněnských podnikatelů. 

Magistrát města Brna – kromě jiného – výrazně pomohl s propagací naší instituce. Měli jsme k dispozici 

city light vitríny a billboardy společnosti euroAWK, prezentovali jsme se na veletrhu Regiontour, získali 

jsme prostor v Brněnském metropolitanu i na www stránkách http://www.brno.cz, ve spolupráci 

s tiskovým odborem jsme vydali několik tiskových zpráv. Důležitá pro nás byla spolupráce s Odborem 

kultury. 

Za mimořádný úspěch považujeme založení České asociace science center, která vznikla 11. června 

2013. Vyvrcholily tak více než čtyřleté snahy o ustavení profesionální organizace, která bude cíleně vytvá-

řet pozitivní image science center, neformálního vzdělávání a komunikace vědy u české veřejnosti. Dlou-

hodobým cílem je popularizovat vědu a techniku za účelem vzdělávání široké veřejnosti, spolupracovat 

s orgány státní správy při projednávání zásadních otázek týkajících se neformálního vzdělávání a podpo-

rovat dialog mezi vědou a veřejností. V této souvislosti považujeme za klíčové zejména partnerství s 

iQlandia science center Liberec, Techmania Science Center Plzeň, VIDA science center a Světem vědy a 

techniky Ostrava. Vyznávají podobnou filozofii a nejsou zatíženy předsudky. 

V rámci projektu Spolupráce pro budoucnost realizovaným Vysokou školou báňskou – Technickou uni-

verzitou Ostrava, resp. Hvězdárnou a planetáriem Johanna Palisy v Ostravě, se mohli naši pracovníci 

zúčastnit několika výjimečných akcí. Na FullDome Festival Jena jsme se seznamovali s novými pořady i 

dramaturgickými možnostmi pro budoucí digitárium, velmi inspirativní byla účast na ECSITE Annual 

Conference. I když projekt Spolupráce pro budoucnost v roce 2013 skončil, rozhodli jsme se nadále obou 

prestižních akcí účastnit. V listopadu 2013 se Hvězdárna a planetárium Brno dokonce stala přidruženým 

členem ECSITE – Evropské sítě science center a muzeí. 

V roce 2013 se díky atraktivnější dramaturgii podařilo vdechnout nový život cyklu odborných přednášek, 

včetně jejich video a audio záznamů (běžně mají desítky návštěvníků a tisíce zhlédnutí na Internetu). Na-

opak série cestopisných pořadů byla pro setrvale klesající zájem a konkurenci soukromých subjektů 

definitivně uzavřena. 

To, že zaměstnáváme špičkové odborníky, dokázalo udělení ceny Littera Astronomica za mimořádný 

přínos v popularizaci především měsíční astronomie Pavlu Gabzdylovi. Laureát se zařadil po bok jiných 

oceněných, např. Josipa Kleczka, Jiřího Grygara, Antonína Rükla nebo Pavla Příhody.  

V roce 2013 jsme se poprvé účastnili akce Academia film Olomouc, která patří mezi nejvýznamnější 

evropské festivaly v oblasti populárně-vědeckého filmu. Jeho prostřednictvím se v dalších letech poku-

síme zviditelnit na domácím i mezinárodním fóru. 
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V průběhu roku 2013 jsme do standardního provozu uvedli naši odbornou pozorovatelnu, kde se nyní 

studují především různé typy proměnných hvězd. Spolu s Akademií věd České republiky se nám podařilo 

vypracovat projekt Science Academy – kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a 

technických poznatků v reálném životě, který se bude realizovat v letech 2014 a 2015. 

Milou kuriozitou se staly projekty, které využily naše prostory jako atraktivní kulisy: v roce 2013 byly 

u nás natočeny hned tři videoklipy, odehrálo se zde několik svatebních obřadů i žádostí o ruku, oslav 

narozenin anebo komerčních pronájmů. 

Spolu se zprovozněním digitária jsme zahájili i dva zcela nové projekty. V rámci iniciativy Město je naše 

Brno zveme na speciální projekce rodiny pracovníků organizací, které se starají o bezproblémový chod 

města Brna. Současně tak – na základě pozitivních ohlasů – zvyšujeme povědomí o Hvězdárně a plane-

táriu Brno a prohlubujeme spolupráci se samotnými organizacemi. Druhým projektem je Žereme vesmír, 

který cílí na znevýhodněné děti z dětských domovů či krizových center. 

Na sklonku roku 2013 jsme vyhlásili iniciativu Vyslanec Hvězdárny a planetária Brno, za níž se skrývá 

dobrovolnický program podpory naší organizace.  

V roce 2013 jsme dále rozvíjeli náš donátorský program Buďte hvězdou našeho vesmíru. Korporátními 

partnery se nově staly FEI Czech Republic, SPP CZ a RWE, několik dalších společností s námi navázalo 

anebo pokračovalo v barterové spolupráci (především HC Kometa Brno, Dopravní podnik města Brna, 

CESNET, Sanoma Media, Extra Publishing). 

Podařilo se nám i nadále rozvíjet vztahy se zřizovatelem. Několik našich akcí osobně zahajoval primátor 

statutárního města Roman Onderka a náměstkyně primátora Jana Bohuňovská.  

JAK JSME HOSPODAŘILI 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 dosáhly 16 006 tisíc Kč (16 179 tisíc Kč v roce 

2012). Vlastní výnosy organizace (bez dotací) činily 7 389 tisíc Kč (9 486 tisíc Kč v roce 2012). Celkové 

náklady dosáhly 15 999 tisíc Kč (15 653 tisíc Kč v roce 2012).  

Ekonomické výsledky roku 2013 samozřejmě citelně ovlivnilo sedmiměsíční uzavření nejvytíženějšího 

programového prostoru, stejně jako jednoměsíční uzavření celé budovy. I tak ale nejsou špatné. 

Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2013 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem 

ve výši 7 tisíc Kč (526 tisíc Kč v roce 2012). Z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 390 tisíc Kč a doplň-

ková činnost se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 397 tisíc Kč.  

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2013 výše 

46,18 % (60,87 % v roce 2012). 

V roce 2013 jsme hospodařili s příspěvkem ze strany zřizovatele ve výši 7 723 tisíc Kč (6 623 tisíc Kč 

v roce 2012), který byl oproti roku 2012 navýšen o 1 100 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle 

§ 28 zákona 250/2000 Sb. 

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

ho města Brna – v roce 2013 dosáhl výše 80 Kč (52 Kč v roce 2012).  

Naše činnost byla také podpořena investičním transferem zřizovatele na úpravy prostor sálu planetária 

v souvislosti s realizací projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum ve výši 2 750 tisíc Kč 
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schváleným na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/023 dne 9. dubna 2013. Tuto částku jsme vy-

čerpali v plné výši k pořízení polohovatelných sedaček (1 546 tisíc Kč), speciálních koberců (568 tisíc Kč), 

světelného zastínění (91 tisíc Kč) a instalaci elektrické požární signalizace a bezpečnostních světel 

(545 tisíc Kč). 

Výnosy ze vstupného a z prodeje zboží v roce 2013 dosáhly 6 509 tisíc Kč (8 041 tisíc Kč v roce 2012). Po 

otevření digitária k 2. listopadu 2013 došlo k navýšení vstupného: průměrná cena jedné vstupenky do-

sáhla 89,45 Kč. Jelikož na různé typy pořadů jsou ceny vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná cena jedné 

vstupenky také od skladby návštěvníků v daném období. S ohledem na to, že do 30. března 2013 bylo 

v provozu původní planetárium s nižším vstupným, průměrná cena 1 vstupenky v celém roce 2013 do-

sáhla výše 72,45 Kč (64,84 Kč v roce 2012).  

Výše vstupného byla od 1. listopadu 2013 stanovena následovně: 

digitárium – základní vstupné 125 Kč 

digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč 

školní pořad – jednotné vstupné 80 Kč 

exploratorium – jednotné vstupné 80 Kč 

přednášky – jednotné vstupné 80 Kč 

pozorování – jednotné vstupné 80 Kč 

ZTP/P – zdarma 

 

Vývoj celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2013 bez ohledu na inflaci. Tmavá část sloupce odpovídá 

příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem – statutárním městem Brnem, světlá část sloupce vlastním výnosům organi-

zace. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 

byl mimo provoz hlavní programový sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 2013). V roce 2013 byl příspěvek zřizovate-

le navýšen o 1 100 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. 
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Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária: návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé průkazu ZTP. 

Ostatní vlastní výnosy (krátkodobé užívání majetku, propagace, apod.) činily 880 tisíc Kč (1 445 tisíc Kč 

v roce 2012). 

Náklady na platy v roce 2013 dosáhly výše 4 603 tisíc Kč (5 285 tisíc Kč v roce 2012), hrubá průměrná 

mzda se pohybovala ve výši 23 825 Kč (24 066 Kč v roce 2012).  

NAD ČÍM SE VÁŽNĚ ZAMÝŠLÍME 

Zatímco ještě před nedávnem byla Hvězdárna a planetárium Brno vnímána jako vědecká instituce 

s převážně nočním provozem, nyní je všeobecně považována za kulturně-vzdělávací centrum, které své 

brány otevírá již dopoledne a zavírá pozdě večer. Dobré jméno se ale buduje obtížně a pomalu, avšak 

ztrácí snadno a rychle.  

Ve spádové oblasti do 150 km od Brna vznikne v roce 2014 hned několik kulturně-vzdělávacích organiza-

cí, které budou naší přímou konkurencí. Zřetelná je i změna lidských návyků: raději čas trávíme 

v nákupních centrech než v muzeích – obzvlášť pokud jsou formální, zaprášená a s nevlídným personá-

lem. Našim úkolem je proto získat srdce i mysl návštěvníků, stimulovat je k opakované návštěvě a budo-

vat s nimi přátelské vazby. V případě vzdělávacích pořadů pro mateřské, základní i střední školy také 

narážíme na stále větší omezení – náklady na dopravu, trendy ve vzdělávání, právní a provozní problémy 

s cestou mimo školská zařízení.  

Nové digitárium je úžasné zařízení, které nás ale také hodně zavazuje. Jediný monitorovací indikátor 

s ohledem na dotaci poskytnutou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – 30 000 návštěvníků po 

dobu pětileté udržitelnosti – hravě zvládneme. Podstatnou metou ale ve skutečnosti je 100 000 platících 

návštěvníků ročně. V opačném případě nemusí být ekonomika provozu Hvězdárny a planetária Brno 

v černých číslech. Udržení vysokého diváckého zájmu – v roce 2014 i v letech následujících – je tudíž naší 

největší výzvou. 

V tomto směru je pozitivní zprávou, že zastupitelstvo města Brna v prosinci 2013 rozhodlo navýšit pro-

vozní dotaci Hvězdárny a planetária Brno v roce 2014 o 20 procent v porovnání s rokem 2012 nebo 2013. 

Úkolem blízké i vzdálenější budoucnosti je pak komunikovat se zřizovatelem tak, aby jeho finanční pod-

pora neklesla. V rámci aktivit České asociace science center se současně pokusíme získat provozní i 

investiční prostředky z jiných zdrojů – především od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

V souvislosti se svěřeným majetkem musíme také v roce 2014 zvládnout odprodej dalekohledu o průmě-

ru objektivu 40 cm Hvězdárně ve Vyškově (pobočka ZOO parku Vyškov), který je zde dlouhodobě zapůj-

čen. Také je nezbytné provést vhodný odpis původních sedaček v sále velkého planetária, které byly na-

hrazeny novými v novém digitáriu. 

Jakkoli to může znít překvapivě, s předstihem musíme začít myslet i na dobu „po digitáriu“. Je evidentní, 

že některé komponenty audiovizuálního systému nemají životnost větší než 7 let, takže je někdy po roce 

2020 nahradí jiné, neméně nákladné zařízení. 

Digitárium od prvních dní provozu trpělo nejrůznějšími dětskými nemocemi, tak příznačnými pro tyto 

komplikované systémy: krátkodobými výpadky obrazu (tzv. blackout), defekty při promítání pohybujících 

se objektů (tzv. jitters) a nestabilitou softwarových komponent. Naštěstí se až na výjimky nejednalo 

o fatální problémy, navíc se je generálnímu dodavateli daří postupně odstraňovat. Přesto ale technický 
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rozvoj, aktualizace softwaru a údržba digitária představuje velký finanční závazek na mnoho následují-

cích let. 

Další výzvou je zprovoznění stereoskopické (tzv. 3D) projekce v digitáriu v režimu tzv. flat screen. 

K poměrně nákladnému kroku přistoupíme na jaře 2014. Pro zvýšení diváckého komfortu (především 

lepší výhled na jeviště) bude nezbytné provést výměnu hydraulického zdvihadla, na kterém je umístěn 

analogový projektor Chronos II. První odhady naznačují, že nepůjde o extrémně nákladný manévr, bude 

však obtížné jej zvládnout po logistické stránce. 

Také tvorba nových představení a nákup licencí od zahraničních producentů představuje velkou finanční 

zátěž, následná lokalizace do češtiny a tvorba všech návazných produktů pak zátěž i personálně-

provozní. Naše ambice jsou velké, proto se v našich budoucích plánech pohybují výdaje na produkci 

v řádu stovek tisíc až milionů korun. 

Další výdaje – na průběžnou údržbu a každodenní úklid – přináší i zvýšený zájem veřejnosti, rozšířená 

otevírací doba a končících záručních dob zařízení dodaných při rekonstrukci budovy Hvězdárny a plane-

tária Brno. 

V průběhu roku 2013 jsme si uvědomili, že nevyhnutelně zasáhneme do konstrukce hlavních vchodových 

dveří. Jsou nepraktické, slabší návštěvníci mají problém s jejich manipulací. Ve spolupráci s hlavním 

architektem budeme hledat jejich náhradu za posuvné dveře. 

Začali jsme také uvažovat o revitalizaci vstupní haly – tím máme na mysli nové potisky prosvětlených 

vitrín, výklenek s panoramatem Měsíce, velkou grafickou plochu a nátěr pochůzných podlah.  

I přes spolupráci s cestovními, kongresovými a destinačními agenturami se nám dosud nepodařilo vyře-

šit všeobecně nízkou návštěvnost v letním období. Uvažované letní kino například ztroskotává na hluko-

vých limitech (a navíc čelí konkurenci několika dalších). Pokud nedojdeme k jinému řešení, prázdninový 

provoz omezíme a vzniklou „mezeru“ využijeme k již zmíněným technickým opravám a údržbě. 

 

Vývoj počtu návštěvníků obsloužených 1 zaměstnancem (bez rozdílu pracovního zaměření) Hvězdárny a planetária Brno 

v letech 1992 až 2013. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 

2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 2013). 
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V roce 2013 se objevil problém s pozemky přiléhajícími k budově Hvězdárny a planetária Brno. Bezpro-

středně související pochůzné plochy (tj. dlažba, asfalt, zelené plochy) byly v roce 2011 zrekonstruovány 

z dotace poskytnuté z fondů Evropské unie. Vztahuje se tudíž na ně pětiletá udržitelnost (do jejího vypr-

šení v tuto chvíli zbývají více než 3 roky) a není možné do nich zasáhnout, aniž by se město Brno nevysta-

vovalo riziku krácení dotace. Proto jsme ve druhé polovině roku 2013 zahájili jednání o svěření těchto 

ploch do majetku Hvězdárny a planetária Brno. Po realizaci tohoto kroku bude navíc možné s daným 

prostorem pracovat. 

Reálná je instalace inteligentního osvětlení přístupové cesty pro pěší směrem od náměstí Míru. Naopak 

neřešitelné je zajištění většího počtu parkovacích míst poblíž budovy pro osobní automobily. Pokusit 

bychom se alespoň měli – ve spolupráci s městskou částí Brno-střed – o opravu příjezdové komunikace. 

Nejsme spokojeni ani s rezervačním systémem, který umožňuje i prodej e-vstupenek. Bohužel, všechna 

ostatní, dostatečně robustní řešení jsou ještě horší než stávající. 

Příliš jsme nepostoupili v realizaci projektu Přírodovědné stelárium, jehož hlavní součástí je tzv. Sluneční 

věž. Je zřejmé, že se jedná o významný projekt, jehož doba realizace se pohybuje spíše v rocích než mě-

sících. V roce 2013 jsme kromě několika nezávazných schůzek nespustili ani projekt science@BRNO, 

společnou iniciativu Hvězdárny a planetária Brno, VIDA science centra a Mendlova muzea Masarykovy 

univerzity. 

Stejně jako v jiných organizacích došlo v roce 2013 na Hvězdárně a planetáriu Brno ke standardní obmě-

ně personálního složení – v souvislosti s potřebou nových profesí a také důrazem na efektivitu celkového 

provozu. Náš malý pracovní kolektiv má své výhody, především akceschopnost a přátelskou atmosféru. 

Současně ale čelí řadě ohrožení – mnohé specializované pozice se nahrazují jen s velkými obtížemi. Za-

pracování běžného moderátora trvá přibližně šest měsíců, kreativce nebo technika digitária dvojnásobně 

dlouho.  

Veškerá školení i dokumentace související s digitáriem jsou k dispozici výhradně v anglickém jazyce. 

Stejně tak jakákoli komunikace se zástupci generálního dodavatele. Proto Hvězdárna a planetárium Brno 

vybraným pracovníkům v roce 2013 zajistila intenzivní kurzy angličtiny. A budeme v tom pokračovat i 

nadále. 

Dle průběhu roku 2013 – s ohledem na nárůst objemu práce – se jeví nevyhnutelné rozšíření ekonomic-

ko-správního oddělení (o 0,5 úvazku) a dramaturgického týmu (o 1 úvazek). Jinak ale považujeme náš 

kmenový soubor zaměstnanců za optimální.  

Poněkud komplikovanější je situace se skupinou pracovníků s dohodami o provedení práce. Jedná se 

o vysokoškolské studenty zajišťující naše veřejná pozorování Slunce a hvězdné oblohy, stejně jako šat-

náře a jiné pomocníky. Především naše pořady pro veřejnost musí realizovat vyškolený personál. Cestou, 

jak tuto důležitou komunitu udržet, je zejména spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy uni-

verzity. 

V roce 2013 jsme také řešili vážné porušení pracovní kázně – zpronevěru jedné z pokladních. Ve spolu-

práci s Odborem kontroly magistrátu města Brna bylo podáno oznámení na Policii České republiky, díky 

kterému bylo manko záhy vyrovnáno. Celá kauza byla podmínečně odložena. Současně jsme zavedli 

některé další kontrolní mechanismy, jakkoli není možné při složitosti našeho každodenního provozu 

stoprocentně vyloučit podobná selhání odpovědných zaměstnanců. 
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V roce 2013 se zřetelně ukázalo, že v dalších letech musíme sehrát větší roli na akcích evropského vý-

znamu – Academia film festival Olomouc, Fulldome Festival Jena, ECSITE a International Planetarium 

Society. Jedná se sice o nákladné aktivity, ale pro tvůrčí rozvoj naprosto klíčové. 

Slabinou Hvězdárny a planetária Brno i nadále zůstává absence standardního kavárenského provozu, 

který nahrazuje sérií automatů. I když se jedná o standardní součást každé kulturní organizace, je ne-

zbytné nejdříve analyzovat ekonomický potenciál takového provozu. Na sklonku roku 2013 jsme alespoň 

navázali spolupráci s nedalekou restaurací Monte Bú, která začala nabízet zvýhodněné menu pro školní 

výpravy. 

Patrný byl klesající zájem o expozici Příběh Sluneční soustavy v sále exploratoria. Tato interaktivní výsta-

va ovšem přesluhuje, neboť dle původních představ měla být právě v roce 2013 nahrazena novou exhibi-

cí. S ohledem na naše pracovní vytížení a nedostatek finančních prostředků je tato změna ale reálná až ve 

druhé polovině roku 2015. 

V průběhu roku 2013 se za hranu své životnosti dostaly kamery snímající dění na brněnském nebi. Po-

tenciál těchto zařízení je veliký, v průběhu roku 2014 je nahradíme kamerou s HD rozlišením. Plně nevyu-

žíváme ani možnosti projekční koule v exploratoriu, která nabízí vizualizace sférických objektů.  

 

Ve druhé polovině roku 2013 vznikla a s ohledem na zprovoznění digitária začala být realizována koncep-

ce strategického rozvoje Hvězdárny a planetária Brno v letech 2013 až 2017, ve které jsou vytyčeny zá-

kladní cíle a narýsovány mantinely, v nichž se bude naše organizace pohybovat. Podobně jako v roce 

2008, kdy jsme si naplánovali rekonstrukci budovy a digitalizaci hlavního sálu.  

Náš potenciál není zdaleka naplněn. Musíme hledat nové formy, způsoby i technologie našeho programu, 

být významným hráčem v některých občanských aktivitách, měnit mentalitu založenou na nezdravém, 

povrchním tápání v přívalu vědeckých objevů i pavědeckých bludů, propojovat komerční sféru s ryze 

formálním školstvím, inspirovat a infikovat všechny naše návštěvníky zájmem o vědu a vědecký způsob 

myšlení. 

Podaří se tyto vize naplnit?  

Nechme se překvapit. 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace 
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PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno je institucí neformálního vzdělávání mládeže i dospělých, která klade 

důraz na interaktivní přístup, podněcuje a inspiruje své návštěvníky k samostatnému experimentování i 

k objevování základních zákonů vědy a techniky. Organizace propaguje a popularizuje vědu a výsledky 

vědeckých výzkumů, především z oborů o neživé přírodě, zejména pak astronomie. Nepatří tedy mezi 

vědecká pracoviště, ale s vědou se zde setkáte na každém kroku. Věnuje se také propagaci brněnských 

univerzit a velkých vědeckých projektů realizovaných na území města Brna. K dispozici jsou přitom ná-

sledující programové prostory (vč. charakteristiky pro návštěvníky): 

Velké planetárium (do 30. března 2013) 

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. 

 

Digitárium (od 2. listopadu 2013) 

Sál digitária vás pohltí obrazem a zvukem. Série speciálních projektorů v kombinaci s desítkami počítačů dokáže vy-

kouzlit na projekční ploše o průměru 17 metrů překvapivě věrný model vesmíru. V repertoáru digitária ale nejsou pouze 

astronomické pořady. Přeneseme vás na těžko dosažitelná místa – pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, blízké bu-

doucnosti nebo minulosti, mikrosvěta či makrokosmu. 

 

Exploratorium 

V sále exploratoria – v rámci expozice Příběh Sluneční soustavy – se seznámíte s moderním pohledem na nejbližší okolí 

naší planety. Připraveny jsou interaktivní exponáty, velkoplošné ilustrace, vzorky meteoritů i zkamenělin. Prožijete neu-

věřitelný příběh 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, hvězdokupy, mlhoviny anebo galaxie vzdálené miliony světelných roků? To všechno lze 

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

 

Malé planetárium 

Již historické zařízení malého planetária dokáže na klenbě o průměru 8 metrů vykouzlit iluzi hvězdné oblohy s několika 

nápadnými planetami a Měsícem. Na rozdíl od většího digitária nabízí intimní atmosféru s příjemným posezením. Pro-

hlídka v anglickém a německém jazyce pouze po předchozí domluvě (pro skupinu alespoň 10 návštěvníků). 

 

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. Pozorovací terasa je během dne volně přístupná bez výkladu. 

 

Vstupní hala 

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

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

Plachty, ve kterém před 11 tisíci roky explodovala jedna velmi hmotná hvězda. Vstupní hala je během dne volně přístup-

ná bez výkladu. 
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Roční hodnocení činnosti Hvězdárny a planetária Brno dělíme do několika tematických kategorií: 

Individuální návštěvníci přicházející na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblohou velkého plane-

tária/digitária, vč. dětských představení, prohlídek exploratoria, cestopisných pořadů, veřejných pozorování, odborných 

přednášek, koncertů). 

 

Organizované výpravy žáků a studentů mateřských, základních, středních i vysokých škol přicházející na vzdělávací 

představení v sále velkého planetária/digitária, exploratoria a na některé interaktivní pořady. 

 

Specializované skupiny – neveřejné akce cílené na specifické skupiny návštěvníků. 

 

Projekt Přírodovědné digitárium zabývající se digitalizací sálu velkého planetária a vznik tzv. návštěvnického centra. 

 

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

 

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

 

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

ZÁKLADNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ 

V desetiletém přehledu jsou uvedeni všichni návštěvníci, všechny pořady v daném roce, průměrný počet 

pracovníků a průměrný počet návštěvníků obsloužených 1 pracovníkem. Bez ohledu na to, ve kterém 

programovém prostoru se takové představení odehrálo a pro jakou cílovou skupinu bylo určeno. Započí-

táni nejsou účastníci na našich externích akcích a uživatelé Internetových produktů. V některých letech 

přitom byla Hvězdárna a planetárium Brno z části či úplně uzavřena. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101 20112 2012 20133 

počet  
návštěvníků 

78 186 79 997 78 011 76 082 81 480 92 181 97 037 46 790 10 064 127 508 82 582 

počet akcí 1 172 1 168 1 225 1 202 1 244 1 318 1 392 618 247 2 009 1 718 

počet  
pracovníků4 

23,0 22,5 22,5 23,0 21,6 21,2 19,5 16,4 13,4 18,3 16,1 

obslužnost5 3 399 3 555 3 467 3 308 3 772 4 348 4 976 2 853 751 6 968 5 129 

                                                                 

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

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

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

4
 Přepočtené úvazky – stav k 31. prosinci daného roku. 

5 Počet návštěvníků obsloužených 1 pracovníkem (bez rozdílu pracovního zaměření), tj. celkový počet návštěvníků podělený přepočtenými úvazky. 
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STATISTICKÝ PŘEHLED AKTIVIT TVŮRČÍHO CHARAKTERU 

Následující přehled zahrnuje aktivity tvůrčího charakteru, které mají dlouhodobě přidanou hodnotu. Jed-

ná se o tyto kategorie: 

multivizuální představení ve velkém planetáriu/digitáriu – premiéry vlastních pořadů, českých verzí licencovaných pořa-

dů a remaky stávajících pořadů; 

 

krátké audiovizuální pořady – premiéry vlastních videopořadů, které primárně nevznikly pro projekční systém plane-

tária/digitária; 

 

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

 

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

 

mimořádné akce – aktivity, které se zpravidla neopakují, ale vyžádaly si aktivní přístup ze strany našich pracovníků 

(např. semináře, konference, prezentace). 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20106 20117 2012 20138 

multivizuální představení  
ve velkém planetáriu/digitáriu 

6 4 3 6 7 5 6 3 4 9 6 

krátké audiovizuální pořady,  
speciální prezentace 

2 - - 1 10 4 5 3 3 3 6 

audiovizuální záznamy  
odborných přednášek  

- - - - - 7 22 6 1 27 24 

výstavy  8 5 6 5 6 5 4 2 2 3 4 

mimořádné akce, semináře apod.  7 15 6 4 9 12 12 11 5 11 12 

 

V roce 2013 byla uvedena představení v sále velkého planetária/digitária: 

 Měsíční podvod? Nová fakta! 

Měsíc u krejčího 

Astronaut 

Kouzelný útes – Kaluoka’hina 

Neuvěřitelný vesmír 

Až na konec vesmíru 

Krátké audiovizuální pořady a speciální prezentace: 

 Měsíc u krejčího (tzv. flat screen verze) 

 Zrozeni v chladu a ohni 

Sluneční soustavou s hvězdami nad hlavou 

                                                                 

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

7
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy. 

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



24 |   zpráva o činnosti hvězdárny a planetária brno za rok 2013  
 

Relaxace pod hvězdami 

Digitárium | start 

ISON | je tady 

Výstavy v budově Hvězdárny a planetária Brno i mimo ni: 

Vesmírná galerie (verze pro Galerii Vaňkovka, nákupní a společenské centrum) 

Měsíc v detailu 

Kometa přistála na hvězdárně 

Vesmírná galerie (verze pro Hvězdárnu a planetárium Brno) 

Organizovány mimořádné akce: 

 sjezd České astronomické společnosti 

 poslední sbohem No. 377 

Brněnská muzejní noc 

 Festival vědy s RWE 

 Evropská noc vědců 

Digitální prequel 

 Digitárium | start 

 Mezinárodní konference o výzkumu proměnných hvězd 

 CEITEC workshop 

 setkání JCMM 

 Zimní slunovrat 

 Nebeské Vánoce 

STATISTICKÝ PŘEHLED POŘADŮ V SÁLE VELKÉHO PLANETÁRIA 

Provoz v sále velkého planetária byl ukončen 30. března 2013. 

 premiéra reprízy  diváci celkem repríz celkem diváků 

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

Neuvěřitelné Brno9 12. 11. 2011 47 3 847 89 6 215 

Hvězdy pod mikroskopem  3. 11. 2004 / 3. 2. 201010 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 

Měsíc u krejčího11 2. 2. 2013 45 3 518 45 3 518 

Měsíční podvod? Nová fakta!  29. 1. 2013 27 2 269 27 2 269 

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

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

                                                                 

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

10
 Obnovená premiéra. 

11 Uváděna byla verze pro sál malého planetária. 
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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 uzdravilo12  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 4. 2. 2009 16 570 82 6 539 

STATISTICKÝ PŘEHLED POŘADŮ V SÁLE DIGITÁRIA 

Provoz v sále digitária byl zahájen 2. listopadu 2013. 

 premiéra reprízy  diváci celkem repríz celkem diváků 

Kouzelný útes – Kalouka’hina 31. 10. 2013 71 8 349 71 8 349 

Astronaut (ver. Neuvěřitelný vesmír)  31. 10. 2013 53 8 869 53 8 869 

Astronaut (ver. školy)  31. 10. 2013 68 9 955 68 9 955 

Až na konec vesmíru 17. 12. 2013 1 186 1 186 

 

  

                                                                 

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

Individuální návštěvníci přicházejí na pořady pro veřejnost (tj. na akce v sále velkého planetária/digitária, 

exploratoria, pozorovatelnách anebo nestandardních prostorách). Celkem jsme v roce 2013 uspořádali 

1 057 pořadů pro 47 116 individuálních návštěvníků. 

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY 

Ve statistických přehledech dělíme individuální návštěvníky do několika základních kategorií: 

Pozorování hvězdné oblohy – návštěvníci komentovaných prohlídek večerní oblohy, které se za příznivého počasí konají 

zpravidla od pondělí do soboty (resp. od středy do soboty). Pokud bylo zataženo, zhlédli návštěvníci náhradní pořad 

v malém planetáriu. 

 

Pozorování Slunce – návštěvníci komentovaných pozorování Slunce, která se za příznivého počasí konají zpravidla 

v sobotu odpoledne. Od roku 2012 je vstup na tato pozorování zdarma, jedná se tedy pouze o informativní statistiku. 

 

Planetárium/digitárium (dospělí) – návštěvníci standardních představení v sále velkého planetária/digitária určených pro 

starší děti (věk +10 let) a dospělé. Sál velkého planetária byl v provozu do 30. března 2013, sál digitária byl otevřen pro 

veřejnost 2. listopadu 2013. 

 

Planetárium/digitárium (děti) – návštěvníci pohádkových představení v sále velkého planetária/digitária pro malé děti 

(věk <9 let) a jejich doprovod. Sál velkého planetária byl v provozu do 30. března 2013, sál digitária byl otevřen pro ve-

řejnost 2. listopadu 2013. 

 

Exploratorium – návštěvníci komentovaných prohlídek stálé expozice Příběh Sluneční soustavy v sále exploratoria. Sál 

exploratoria je pro veřejnost otevřen od 12. listopadu 2011. 

 

Celkový počet individuálních návštěvníků v letech 1995 až 2013. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu 

kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého plane-

tária/digitária (duben až říjen 2013). 
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Odborné přednášky – návštěvníci cyklu odborných přednášek. 

 

Nestandardní pořady – návštěvníci cestopisných přednášek, koncertů, divadelních akcí, akcí typu Evropská noc vědců, 

Festival vědy s RWE, Brněnská muzejní noc apod. 

 

 2009 201013 201114 2012 201315 

 akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci 

pozorování  
hvězdné oblohy  

273 4 001 144 1 840 26 393 262 4 808 247 4 301 

pozorování Slunce 70 812 18 220 - - 18 177 8 210 

planetárium 
/digitárium (dospělí)  

139 9 470 57 4 165 50 2 591 221 16 735 145 13 675 

planetárium  
/digitárium (děti) 

124 9 363 53 5 332 18 2 526 134 13 973 155 12 376 

exploratorium - - - - 116 2 553 325 8 756 365 5 561 

odborné přednášky  21 1 215 9 645 4 265 34 1 909 24 1 209 

nestandardní pořady  58 17 138 30 10 102 8 715 113 15 236 113 9 784 

celkem 685 41 999 311 22 304 222 9 043 1 107 61 594 1 057 47 116 

průměrný počet16 akcí 
v 1 týdnu 

13,1  6,0  4,3  21,2  20,3  

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 

V sobotu 18. května 2013 proběhla devátá Brněnská muzejní noc. Na rozdíl od minulých let (s ohledem 

na špatnou zkušenost s obrovskými návaly a nevhodným chováním návštěvníků) se Hvězdárna a plane-

tárium Brno zapojila pouze symbolicky – za pěkného počasí jsme organizovali pozorování denní a ná-

sledně i noční oblohy z bastionu hradu Špilberk (zajistil Mirek Dočekal, Adam Šugl a Richard Jánov), 

přičemž mezi 18. a 23. hodinou si u dalekohledu vystálo frontu několik stovek zájemců. Vstup zdarma. 

FESTIVAL VĚDY S RWE 

Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si kladl za cíl Festival vědy s RWE, který se konal v pátek 

13. září a v sobotu 14. září 2013. Generálním organizátorem festivalu byla – v premiéře – Hvězdárna a 

planetárium Brno, hlavními organizátory pak Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vyso-

ké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem se stala společnost RWE, záštitu 

poskytli Roman Onderka (primátor statutárního města Brna), Mikuláš Bek (rektor Masarykovy univerzi-

ty), Jaroslav Hlušek (rektor Mendelovy univerzity v Brně), Karel Rais (rektor Vysokého učení technického 

v Brně) a Bohuslav Přikryl (rektor Univerzity obrany). 

                                                                 

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

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

15
 Od 1. dubna do 2. listopadu 2013 byl z důvodu digitalizace uzavřen hlavní programový sál – planetárium, od 1. do 30. října pak byla budova zavřena zcela. 

16 Hodnota udává průměrný počet pořadů uvedených za 1 týden (tj. počet všech pořadů/51 týdnů). Jedná se o orientační ukazatel efektivity našeho provozu. 
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Festival vědy s RWE se první den odehrával na prostranství mezi Hvězdárnou a planetáriem Brno a há-

zenkářským hřištěm Draken, druhý den s ohledem na velmi nepříznivé počasí přímo v prostorách 

Hvězdárny a planetária Brno.  

Vědecké, výzkumné a badatelské předvedly tyto organizace: Akademie věd České republiky, Dům dětí a 

mládeže JUNIOR, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO 

Brno), Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo 

muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obra-

ny. Součástí akce bylo Divadlo vědy s následujícím programem:  

pátek 13. září 2013 

Vědecká pohádka o chemikáliích ve vodě / Masarykova univerzita 

Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně 

Chemická laboratoř / Vysoké učení technické v Brně 

Lidská baterka / Úžasné divadlo fyziky, Akademie věd České republiky 

Roboti – slyší, vidí a mluví spolu? / Masarykova univerzita 

 

sobota 14. září 2013 

Lidská baterka / Úžasné divadlo fyziky, Akademie věd České republiky 

Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně 

Roboti – slyší, vidí a mluví spolu? / Masarykova univerzita 

Chmel, národa tmel / Mendelova univerzita v Brně 

Ohnivé show / Jihomoravský hasičský záchranný sbor 

Chemická laboratoř / Vysoké učení technické v Brně 

Vědecká pohádka o chemikáliích ve vodě / Masarykova univerzita 

 

Program v pátek 13. září 2013 byl primárně zaměřen na školní výpravy, které si mohly dopředu rezervo-

vat místo na vystoupeních Divadla vědy. Dorazilo celkem 2 600 žáků a studentů základních a středních 

škol. V sobotu 14. září 2013 se program festivalu orientoval spíše na rodiny s dětmi. I přes velmi nepříz-

nivé počasí, které si vyžádalo operativní přesunutí všech akcí přímo do budovy Hvězdárny a planetária 

Brno, dorazilo 2 400 návštěvníků. Velmi pozitivní odezva vedla k rozhodnutí Festival vědy zopakovat 

i v roce 2014. Organizovali Jiří Dušek, Josef Forman, Zuzana Kuljovská a Jiří Severin. Vstup zdarma. 

HVĚZDY NAD KRAVÍ HOROU 

V pátek 24. května 2013 jsme se připojili k akci pořádané městskou částí Brno-střed, převážně ve Spor-

tovně-rekreačním areálu Kraví hora. Mezi 10. a 16. hodinou byla volně přístupná historická pozorovatel-

na (kopule u slunečních hodin) s expozicí o dějinách Kraví hory i Hvězdárny a planetária Brno. Jelikož 

bylo pěkné počasí, prohlídku doplnilo komentované pozorování Slunce. Zajistili Mirek Dočekal a Adam 

Šugl. Celkem naše stanoviště navštívilo několik desítek návštěvníků. Vstup zdarma. 

JARNÍ PRÁZDNINY 

Mezi 11. a 15. únorem 2013 jsme v období jarních prázdnin brněnských školáků připravili mimořádné 

dopolední a odpolední reprízy pořadů pro děti Měsíc u krejčího a Příběh Sluneční soustavy. Celkem se 

uskutečnilo 15 představení pro 763 diváků. 
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JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ 

Původně neoficiální cvičení několika nadšenců pod vedením zkušené cvičitelky na střeše Hvězdárny a 

planetária Brno se během léta 2013 rozvinulo v zajímavou, dvakrát měsíčně opakovanou akci 

v netradičním prostředí exploratoria. Podmínkou je, aby nijak nenarušilo standardní provoz budovy. 

Hlavním garantem je Lucie Chlubná, za organizaci zajišťovala Zuzana Kuljovská. V roce 2013 se uskuteč-

nilo celkem 6 akcí s 42 cvičenci. 

KOMETA PŘISTÁLA NA HVĚZDÁRNĚ 

Sezóna 2012/2013 byla pro jihomoravský hokejový klub HC Kometa Brno přelomová v mnoha ohledech. 

Nejen, že byla jubilejní šedesátou, HC Kometa Brno v ní navázal spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem 

Brno. Jedním z prvních výsledků byla historická výstava o HC Kometa Brno instalovaná od března do září 

2013 ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno. Volně přístupnou výstavu odhadem zhlédlo 15 tisíc 

návštěvníků. Koordinoval Jiří Dušek. 

KULTURNÍ AKCE 

Moderní prostory Hvězdárny a planetária Brno využíváme – ve formě spoluorganizace – k hudebním či 

dramatickým počinům. Nejsme a nebudeme klasickým koncertním sálem, tyto aktivity ale podporují 

„dobrý pocit“ veřejnosti z naší organizace. Podmínkou je, aby využívaly netradiční prostory sálu velkého 

planetária/digitária. Celkem se uskutečnily 4 akce, které navštívilo 738 posluchačů. Vesměs zajišťoval 

Pavel Karas. 

7. ledna 2013 

koncert skupiny Distant Bells 

 

25. března 2013 

koncert skupiny Nevermore&Kosmonaut a Japka 

 

17. prosince 2013 

Nebeské Vánoce, koncert Komorní dechové harmonie Brno spojený s předpremiérou pořadu Až na konec vesmíru 

 

28. prosince 2013 

Betlém aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku, vystoupení divadla Husa na provázku 

Zajímavou novinkou roku 2013 bylo využití Hvězdárny a planetária Brno k natočení několika videoklipů: 

IAN – originální duo (Yves a Jan Kaňka), které si zakládá na energických a příjemně melodických písních, sází na souhru 

akustické kytary a violoncella. Na střeše Hvězdárny a planetária Brno vznikly dva videoklipy Right Lane a Mom ’n’ Dad. 

Skupina je vítězem českého Youtube Festu. 

 

We on the Moon – seskupení Tomáš Červinka (zpěv), Jakub Hovorka (kytara), Radek Kuna (kytara), Jakub Salava (bicí), 

Jiří Vlček (baskytara) natočilo v prostorách staré pozorovatelny a exploratoria klip The Ocean Sky. 
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MLÁDEŽI DO 60 LET NEPŘÍSTUPNO 

Pořad cílený na menší skupiny seniorů, kteří se seznamují s nejrůznějšími zákoutími budovy Hvězdárny a 

planetária Brno. Nahlédnou do sálu digitária, malého planetária, interaktivního exploratoria, astronomic-

ké pozorovatelny, přednáškového sálu, pozorovací terasy a technického zázemí. Autorkou koncepce je 

Jana Britzmannová. Celkem se uskutečnilo 7 pořadů pro 339 návštěvníků. 

NA MĚSÍC! 

Hvězdárna a planetárium Brno pozvala v únoru 2013 všechny návštěvníky na Měsíc. Připraveny byly nové 

pořady pod umělou oblohou velkého planetária – pro dospělé i děti – ve kterých hrál hlavní roli právě náš 

vesmírný soused. Na netradiční výstavě bylo možné pátrat po stopách člověka na Měsíci, připraveny byly 

lunární aktivity pro odborníky, stejně jako uživatele Internetu. Konkrétně se jednalo o následující aktivity: 

Měsíční podvod? Nová fakta! 

Komentované pásmo uváděné v sále velkého planetária bylo sestaveno z málo publikovaných záběrů, doplněných pod-

manivou hudbou a umělou oblohou planetária. Remake a rozšíření úspěšného pořadu.  

 

Měsíc u krejčího 

Pohádkový příběh uváděný v sále velkého planetária. 

 

Měsíc v detailu 

Volně přístupná výstava ve foyer Hvězdárny a planetária Brno. 

 

Měsíc na vlastní oči 

Pozorování Měsíce a měsíců v okolí největší planety Sluneční soustavy – Jupiteru. 

 

Lunární tweety 

Na adrese https://twitter.com/HvezdarnaBrno pravidelně zveřejňovány zprávy věnované Měsíci. 

 

Odborné přednášky 

Cyklus čtyř vystoupení předních českých odborníků. 

NA ŘADĚ JE MARS 

Pracovníci Akademie věd České republiky a Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze ve druhé 

polovině září 2013 organizovali návštěvu planetárního geologa Jamese Ricea, v rámci akce nazvané Na 

řadě je Mars. James Rice je jedním z předních amerických odborníků NASA podílejících se na misích 

zaměřených na průzkum Marsu. Člen nejužšího týmu NASA, který s pomocí planetární sondy Pathfinder 

a robotických vozítek Spirit, Opportunity a Curiosity zprostředkovává lidstvu řadu let netušené objevy. 

V pěti městech České republiky oslovil mladé nadšence pro vědu a připravil jim při prezentaci Marsu 

skutečně unikátní zážitek. Na přednášku 19. září 2013 zavítalo 100 návštěvníků. Vstup zdarma. 
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NOVOROČNÍ BRNO – PF 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno otevřela své brány už 1. ledna 2013. Mezi 14. a 17. hodinou jsme 

v planetáriu uváděli upravenou verzi představení Kouzelný ohňostroj za novoroční vstupné. Celkem se 

uskutečnilo 6 repríz pro 1 200 návštěvníků. S ohledem na výjimečně příznivé počasí byla volně přístupná i 

pozorovací terasa. Akci zpestřil výjezd hasičů Jihomoravského hasičského záchranného sboru, který 

likvidoval nečekané zaplavení výtahové šachty (naštěstí se tento incident obešel bez jakékoliv újmy na 

zdraví i majetku). 

NOC VĚDCŮ 

Noc plná zážitků, her a poznání v podobě vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěží a kvízů, ale také 

zpěvu, tance a dalších aktivit se v Brně konala i v roce 2013. Cílem je atraktivním způsobem popularizo-

vat vědu a výzkum v České republice i v rámci celé Evropské unie, současně také představit vědce jako 

lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky.  

Noc vědců se uskutečnila 27. září 2013 mezi 18. a 24. hodinou v prostorách Přírodovědecké fakulty Ma-

sarykovy univerzity, Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, Mendelova muzea Masarykovy univerzi-

ty, Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Technického 

muzea v Brně a Hvězdárny a planetária Brno. V našich prostorách proběhl následující program, který 

koordinoval Josef Forman. Na akci celkem dorazilo 2 200 návštěvníků (vstup zdarma): 

start rakety Sojuz, prezentace týmu astronautů (demonstrační ukázky ztvárněné v působivé show především pro nej-

menší návštěvníky) 

žonglérská dílna (výuka žonglování aneb „jak na to“, výroba žonglérských míčků) 

světelné hrátky Úžasného divadla fyziky aneb ÚDiF a optika (demonstrační ukázky zaměřené na zviditelnění jednotlivých 

paprsků světla) 

desková hra GO 

ekonomické a politologické experimenty (vybrané experimenty zkoumající motivy pro rozhodování osob v souvislosti 

s finanční motivací: korupční jednání v tradičním i nezvyklém pojetí, experimenty zkoumající daňové chování) 

pozorování hvězdné oblohy 

prohlídka zrekonstruované observatoře Masarykovy univerzity 

hrajeme a zpíváme s vědci (cimbálová muzika Spolek odvážných) 

vystoupení mažoretek Masarykovy univerzity a Lassies 

světelná žonglérská show a ohňová žonglérská show 

NOVÁ PŘEDSTAVENÍ VELKÉHO PLANETÁRIA/DIGITÁRIA  

Výpravná představení v sále velkého planetária jsme až do 30. března 2013 považovali za jednu 

z hlavních aktivit Hvězdárny a planetária Brno. Dle dramaturgického plánu jsme vytvořili 3 multivizuální 

pořady – poslední pořady pro projekční přístroj Spacemaster No. 377 (vč. anotace pro návštěvníky): 

Měsíční podvod? Nová fakta! 

Kolik úsilí stovek tisíců odborníků možná přišlo vniveč? Jsme schopni dokázat, že se dvanáct pozemšťanů procházelo 

po povrchu našeho vesmírného souseda? Anebo to bylo všechno úplně jinak? Pátrejme po největším dobrodružství lid-

stva. Komentované pásmo málo publikovaných záběrů doplněné podmanivou hudbou a umělou oblohou planetária není 
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věnováno pouze konspiračním teoriím, ale především samotnému programu Apollo. Scénář a režie Pavel Gabzdyl a Da-

vid Koval, premiéra 1. února 2013, celkem 27 repríz pro 2 269 diváků. 

 

Měsíc u krejčího 

V první části pohádkového příběhu uvidíme, jak se krejčík Jehlička přesvědčil, že ušít šaty pro Měsíc není nic jednodu-

chého. Poté se vydáme na Měsíc. Co na takovou cestu potřebujeme? A které věci můžeme nechat doma? Na závěr 

představení se podíváme na legendární animovanou grotesku Kráva na Měsíci, v kvalitě dosud v České republice neuve-

dené. Scénář Jitka Petrželová, Lenka Zejdová, Miloslav Zejda, obnovená premiéra 2. února 2013, celkem 40 repríz pro 

3 223 diváků. 

 

Zrozeni v chladu a ohni 

Obnovená premiéra a zároveň derniéra prvního představení ve velkém planetáriu, které mělo premiéru 4. října 1991 

(scénář a režie Zdeněk Pokorný). Připravil Jiří Dušek. Celkem 1 projekce pro 200 návštěvníků. 

 

Současně jsme v první polovině roku 2013 provedli zálohu a archivaci všech pořadů uváděných v sále 

velkého planetária (zajistil Pavel Gabzdyl), jelikož po spuštění digitária již nemohou být v dosavadní po-

době uváděny. Představení Měsíc u krejčího vzniklo také ve verzi „flat screen“ a bude využíváno při nej-

různějších propagačních akcích. 

Digitárium, které je od 2. listopadu 2013 logickým středobodem veškeré dramaturgie, zařadilo Hvězdár-

nu a planetárium Brno do „první ligy“ podobných instalací. Výhodou je flexibilita i univerzalita takového 

zařízení, nevýhodou technická a dramaturgická nevyzrálost. Řešením jsou tzv. hybridní produkce, které 

kombinují licencované pořady zahraniční provenience s vlastní tvorbou. V roce 2013 jsme v digitáriu 

uvedli 3 představení pro veřejnost (vč. anotace pro návštěvníky): 

Astronaut  

Vydejme se na fantastickou cestu vesmírem! Výzkum vesmíru je jedním z největších dobrodružství, do kterého se lidstvo 

kdy pustilo. Touha po poznání nás žene kupředu, jsme připraveni napnout plachty k cestě ke hvězdám. Je to ovšem ces-

ta plná dřiny, krátkých záblesků vzrušení i mylných kroků. Je to výprava, která nalézá odpovědi na ty nejzajímavější 

otázky! Pořad Astronaut pochází z dílny NSC creative, jednoho z nejuznávanějších producentských týmů pro sférickou 

projekci na světě. Namluvil Jan Kolařík. Premiéra 31. října 2013, celkem 121 repríz pro 18 824 diváků. 

 

Neuvěřitelný vesmír 

Co všechno můžeme zahlédnout – bez dalekohledu i s ním – na noční obloze? A jak vypadají podivuhodná místa v našem 

blízkém i velmi vzdáleném vesmírném okolí? Cestu do vesmíru začneme jak jinak než na Zemi, pod noční oblohou. V do-

provodu moderátora se seznámíme s nejjasnějšími hvězdami i nejnápadnějšími souhvězdími a nezapomeneme ani na 

planety naší Sluneční soustavy. Pak už se ale odpoutáme od zemského povrchu a vydáme se do hlubin vesmíru. Autor-

ské představení Pavla Gabzdyla a Jana Píšaly, spolupracoval Pavel Karas. Namluvil Petr Štěpán z Městského divadla Br-

no. Premiéra 31. října 2013, uváděno jako součást představení Astronaut ve verzi pro veřejnost.  

 

Kouzelný útes – Kaluoka’hina 

Pohádkový pořad pro nejmenší diváky. Moře a oceány naší planety ukrývají neuvěřitelná tajemství. Jedním z těch nej-

cennějších je útes Kaluoka’hina. Pestrobarevní obyvatelé tohoto kouzelného místa vždy žili poklidným a nenápadným ži-

votem. Až do okamžiku, kdy došlo k výbuchu nedaleké sopky. Najednou se ocitnuli tváří v tvář velkému nebezpečí! Po-

daří se vše uvést zase do pořádku? Představení Kouzelný útes – Kaluoka’hina přichází z dílny produkční společnosti 

Softmachine (autor Raúl Erdossy, scénář Peter Popp). Namluvili herci Městského divadla Brno – Lucie Zedníčková, Petr 

Štěpán, Zdeněk Junák, Jan Adámek a Tomáš Sagher. Premiéra 31. října 2013, celkem 71 repríz pro 8 349 diváků. 
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ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY / BÁJEČNÁ VĚDA 

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 smr-

telníka. Abychom se v záplavě objevů i událostí neztratili, organizuje Hvězdárna a planetárium Brno cyk-

lus přednášek známých popularizátorů vědy i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých 

témat. Přednášky se v první polovině roku 2013 konaly vždy v úterý, ve druhé polovině roku vždy ve 

čtvrtek od 18.00 hodin. Dramaturgicky zajišťoval a organizoval Josef Forman.  

Z většiny přednášek vzniká audio a video záznam dostupný na www stránkách Hvězdárny a planetária 

Brno http://astroradio.hvezdarna.cz. V roce 2013 jsme připravili celkem 24 přednášek, které navštívilo 

1 171 zájemců. Konkrétně se uskutečnila tato vystoupení (vč. anotace pro návštěvníky): 

22. ledna 2013 

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav v Praze 

Moderní metody v léčbě rakoviny aneb Nová generace protinádorových léčiv? 

Imunitní systém hraje jak při vzniku, tak i při vývoji nádorů rozhodující roli. Proto je imunoterapie jednou z moderních 

možností jejich léčby. Pod tímto pojmem se ale skrývá velká skupina látek, z nichž některé jsou již terapeuticky dostup-

né, jiné jsou v klinickém testování a ještě další teprve ve výzkumných laboratořích. Mezi ně patří i tzv. směrovaná léčiva 

tj. látky s omezenými nežádoucími účinky, zvýšenou protinádorovou účinností a se schopností aktivace imunitního sys-

tému. 

 

5. února 2013 

Ing. Tomáš Přibyl  

Apollo: sny a skutečnost 

Z původních představ o rozsahu programu Apollo byla nakonec realizována jen pověstná špička ledovce: několik krát-

kých výprav na Měsíc. Počítalo se ale s lunární základnou, mnoha kosmickými stanicemi i pilotovaným letem na Mars. 

Jak tyto plány vypadaly, jaká byla realita – a proč vlastně nebylo Apollo realizováno v původně zamýšleném rozsahu? 

 

12. února 2013 

Mgr. Jakub Haloda, Česká geologická služba  

Dotkněte se Měsíce! 

Přednáška zaměřená na významné kapitoly z historie vývoje našeho Měsíce spojená s možností spatřit na vlastní oči 

skutečné měsíční horniny. 

 

19. února 2013 

Mgr. Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno 

Vše, co jsme věděli o Měsíci, je jinak 

Podrobný výzkum Měsíce pomocí automatických sond a také preciznější analýzy lunárních hornin v posledních letech 

ukázaly, že náš nejbližší kosmický soused je mnohem zajímavějším tělesem, než jsme si dříve mysleli! S novými názory 

na vznik Měsíce, formování jeho povrchu a také na ovlivňování života na Zemi, se seznámíte v přednášce doplněné řadou 

působivých záběrů. 

 

26. února 2013 

Michal Václavík, Česká kosmická kancelář  

Měsíc – náš budoucí domov? 

Přednáška se zaměří na plánované mise sond určených k výzkumu Měsíce. A to zejména ve vztahu k chystanému návra-

tu člověka na našeho nejbližšího kosmického souputníka a jeho dlouhodobé setrvání na jeho povrchu. 
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5. března 2013 

Ing. Alexander Kuna, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v Praze 

Přesný čas a frekvence ve vědě a technice 

Jednotka času – sekunda – je ze všech fyzikálních jednotek nejpřesněji realizována a měřena. Jak se vytváří přesný čas 

a frekvence? Co jsou časové stupnice a jakým způsobem je lze porovnávat na malou i velkou vzdálenost. Jakou roli hra-

je přesný čas a frekvence v satelitní navigaci? 

 

12. března 2013 

doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Ústav fyzikální elektroniky 

HAARP – nebeská harfa nebo pekelná harpuna? 

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) je kontroverzní americký vojenský výzkumný program za-

měřený na ionosféru. Přednáška nastíní význam ionosférické vrstvy kolem Země i principy jejího zkoumání pomocí elek-

tromagnetických vln. Pokusíme se proniknout spletencem krycích oficiálních prohlášení i šílených konspiračních teorií. 

Naznačíme možnosti civilního i vojenského využití řízeného ovlivňování ionosféry. A na závěr i nějaké nápady pro ama-

térské harfeníky či harpunáře. 

 

26. března 2013 

RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR v Praze 

Žeň objevů 2012 

Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se odehrály 

v uplynulém roce. 

 

2. dubna 2013 

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 

Ohnivé smrště a železné lijáky 

Hnědí trpaslíci jsou hvězdy o velikosti Saturnu a hmotnosti několika desítek Jupiterů. Vinou jejich nízké hmotnosti se 

v jejich nitru nikdy nezažehnou vodíkové reakce a hvězdy pozvolna chladnou. Jakkoli je jejich venkovní teplota nízká – 

často jenom stovky stupňů – šokují svou neuvěřitelnou aktivitou. Na jejich povrchu zuří ohnivé smrště provázené hromy 

a blesky, planou tam erupce a z mračen prší železné lijáky. Tak se tedy chovají hvězdy, které se jaksi nevyvedly. 

 

9. dubna 2013 

RNDr. Pavel Koten, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově 

Hledání nové Země 

První planety obíhající jinou hvězdu než je naše Slunce (tzv. exoplanety) byly objeveny v roce 1995. Jejich počet od té do-

by velmi rychle roste a zanedlouho překročí číslo tisíc. Stále pokročilejší metody hledání exoplanet nás přibližují okamži-

ku, kdy budeme schopni pozorovat planety podobné naší Zemi. 

 

16. dubna 2013 

Bc. Petr Horálek, Hvězdárna v Úpici 

Sedm perel astronomie 

Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika tím nejvděčnějším pojítkem s astronomií. Přesto právě tyto jevy mohou mnoh-

dy poskytnout víc než jen potěchu pro oči. Kterých sedm perel by měl zažít pozemšťan před svou smrtí? Jak pozorovat 

(a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč se vyplatí cestovat přes půlku světa kvůli prchlivému okamžiku při pohledu do 

nebe? A hlavně – jaké vzácné úkazy nás teprve čekají? 

 

23. dubna 2013 

Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

Energie pro příští generace 

Na kterou ze známých forem energie se v několika příštích desetiletích soustředíme při uspokojování svých potřeb? 

Jednoduchá odpověď: Jestli zvítězí pud sebezáchovy, tak na všechny. Jinak to nepůjde. Energie totiž hraje v našem živo-

tě nezastupitelnou roli. I když to už skoro nevnímáme, bez ní by nebylo dostupné prakticky nic, co dnes považujeme za 
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běžnou součást každodenního života, například pitná voda, potraviny, teplo pro naše obydlí, doprava, zdravotnictví. Není 

tu místo pro předsudky, pro zavržení jednoho zdroje či pro glorifikaci jiného. 

 

30. dubna 2013 

RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR v Praze, Oddělení galaxií a planetárních systémů 

Mezihvězdná hmota – kolébka hvězd 

Pod pojmem „vesmír“ si většina lidí představí hvězdy, což je dáno spektrální citlivostí našich očí. V jiných spektrálních 

oborech je pohled na oblohu výrazně odlišný a dominantní složkou se stává mezihvězdný plyn. Celková hmotnost plynu 

v galaxiích je menší než celková hmotnost hvězd, ale plyn a hvězdy jsou spolu svázány do fascinujícího koloběhu hmoty. 

Hvězdy se rodí z plynu, svou existencí jej ovlivňují a nakonec se částečně v plyn obrátí… 

 

7. května 2013 

RNDr. Michal Sobotka, CSc., DrSc., Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově, Struktura a dynamika sluneční atmosféry 

Život se Sluncem 

Co je Slunce, proč je zdrojem života a bude to tak napořád? Jakou roli hraje na Slunci magnetické pole a jakým způso-

bem vzniká? Co je to kosmické počasí a jaký má vliv na naši planetu? Může nás Slunce ohrozit a co proti tomu můžeme 

dělat?  

 

14. května 2013 

Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Česká geologická služba, Přírodovědecká fakulta MU 

Od pralesů k ledovcům aneb jak se měnila Antarktida 

Čeští vědci už desátou sezónu pracují na ostrově Jamese Rosse při severním výběžku Antarktického poloostrova, který 

představuje jednu z největších leduprostých oblastí v Antarktidě. Antarktida však nebyla vždy pokrytá mocnou ledovco-

vou pokrývkou, jak je tomu dnes. Před 100 milióny let, kdy se začal tvořit, byl Antarktický poloostrov pokrytý vegetací a 

pod sopkami se proháněli dinosauři. Poloostrov omývaly teplé vody mělkých moří plné života. 

 

21. května 2013 

prof. Jiří Chýla, Csc., Fyzikální ústav AV ČR v Praze, Oddělení teorie a fenomenologie částic 

O vzniku a vývoji vesmíru 

V přednášce si načrtneme dnešní stav našich znalostí o vzniku a vývoji vesmíru s důrazem na základní rys moderní fyzi-

ky, jímž je úzká souvislost zákonitostí a jevů mikrosvěta a makrosvěta. Tato souvislost bude demonstrována na hlavních 

záhadách současné fyziky: odkud se vzala ve vesmíru hmota a co je podstatou temné hmoty a temné energie… 

 

28. května 2013 

Ing. Libor Lenža, Hvězdárna ve Valašském Meziříčí 

Sláva a prokletí obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 

Obnovitelné zdroje energie jsou některými považovány za spásu, druhými za prokletí dnešní doby. Jaké jsou reálné a 

praktické možnosti jejich ekonomicky efektivního využívání? Která oblast je nadějí pro budoucnost a která může být 

problémem? Do jaké míry situaci komplikuje či vylepšuje politika? Jaké jsou pozitivní, ale i nepříjemné souvislosti vý-

razného růstu využívání obnovitelných zdrojů energie? 

 

19. září 2013 

Dr. James W. Rice 

Na řadě je Mars 

Jak je na tom rudá planeta Mars a jaké výzkumy a plány se chystají. 

 

7. listopadu 2013 

RNDr. Jan Pretel, CSc., Český hydrometeorologický ústav v Praze, Oddělení klimatické změny 

Klima jako na houpačce aneb Klimatická změna – fikce nebo skutečnost? 

Počasí je v posledních letech poněkud více proměnlivé, než tomu bylo v minulosti. Vedra rychle střídá chlad, po povod-

ních a záplavách přijde hned sucho, časté bouřky a vichřice… Jsou již patrné nějaké významné trendy? Jde o projevy 
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klimatické změny, o které se stále častěji hovoří a která má řadu příznivců, ale i odpůrců? Co můžeme v budoucnu oče-

kávat a může za to všechno člověk? 

 

14. listopadu 2013 

doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Ústav teoretické fyziky 

Kolik je na světě světů? 

Vesmír či universum se chápával jako souhrn všeho, co existuje. Kosmologie dvacátého století vytvořila scénář podivu-

hodně dobře popisující vývoj pozorovaného vesmíru. Dnes, především v důsledku představy inflační fáze ve vývoji vesmí-

ru a kvantové teorie superstrun, se však pozorovatelný vesmír často pokládá jen za jeden z členů obrovské rodiny ozna-

čované jako multiverzum. 

 

21. listopadu 2013 

Vít Straka, astronautická sekce České astronomické společnosti  

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) – čím dál otevřenější brána do vesmíru 

Máte rádi příběhy o vesmírných cestách a neohrožených astronautech? Ať už „hltáte“ sci-fi žánr či skutečné vesmírné 

výpravy, zosobnění Vašich snů není vůbec daleko! Již 15 let totiž krouží kolem Země ohromná vesmírná základna a šest 

lidí na její palubě šestnáctkrát denně proletí nad našimi hlavami! Co přesně se na stanici děje? Jak vypadá takový běžný 

den na její palubě? Jaké výhody přináší prostému lidu planety Země? A poletí lidé třeba jednou i na Mars? 

 

28. listopadu 2013 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Lékařská fakulta MU Bohunice, Biologický ústav 

Co kdybyste mohli žít věčně? 

Kmenové buňky jsou extrémně zajímavým objektem vědy a velkou nadějí pro medicínu. Od roku 2007 padly za objevy 

z oblasti kmenových buněk dvě Nobelovy ceny, z nichž ta druhá z loňského roku je jednou z nejrychleji udělených cen 

v historii. O kmenových buňkách se mluví jako o zázračném léku na slepotu, rakovinu, stařecké demence, úrazy páteře, 

srdeční selhání, cukrovku a mnoho dalších onemocnění. Také prý mohou prodloužit život. Je to pravda? Tvrdí to také 

vědci nebo je to pouhá novinářská fikce? 

 

5. prosince 2013 

Bc. Leoš Kyša, Český klub skeptiků (SISYFOS), časopis INSTINKT 

Může být někdo tak šílený, aby tomu uvěřil? 

Je svět ovládán spiklenci? Stojí za velkými událostmi historie konspirace? Pokud ne, proč tomu stále více lidí věří? Jak 

odhalit pravdu za teoriemi spiknutí? Historiím teorií spiknutí a největším konspiračním teoriím (chemtrails, virus HIV, 

zednářské spiknutí, 11. září 2001, HAARP…) nastavíme skeptické zrcadlo. 

 

12. prosince 2013 

Ing. Jan Klusák, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR v Brně 

Až se ucho utrhne – o únavě materiálu a jiných patáliích 

Může se hliník unavit i jinak než cestou do Humpolce? Jak a proč vznikají trhliny v materiálech? Proč mají letadla kulatá 

okénka? Co o únavě materiálu věděla už vaše babička a jaké metody používáme dnes?  

OSLAVTE ZIMNÍ SLUNOVRAT – SVÁTEK SVĚTLA 

U příležitosti zimního slunovratu 21. prosince 2013 si všichni návštěvníci Hvězdárny a planetária Brno 

odnesli symbolický kousek světla domů – svítící tyčinku. Celkem 8 pořadů navštívilo 428 návštěvníků. 
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POSLEDNÍ SBOHEM NO. 377 

V sobotu 30. března 2013 ve 20.00 hodin jsme v sále velkého planetária uvedli poslední pořad/obnovenou 

premiéru vůbec prvního představení z roku 1991 Zrozeni v chladu a ohni (reinkarnoval Jiří Dušek, původ-

ní autor Zdeněk Pokorný). Již následující den začala demontáž vybavení a následně příprava na instalaci 

digitária. Uzavřela se tak jedna z velkých kapitol historie Hvězdárny a planetária Brno. Posledního před-

stavení se zúčastnilo 200 návštěvníků, vč. mnoha pamětníků.  

Projekční planetárium firmy Carl Zeiss Jena s výrobním číslem 377 bylo v činnosti 15 tisíc hodin pro 

1 250 000 návštěvníků. V repertoáru multivizuálních představení planetária se v průběhu desetiletí obje-

vily pořady věnované modernímu pohledu na Zemi, Sluneční soustavu i vzdálenější vesmír. V roce 1994 

se podařilo spojit pozorování reálné oblohy s připraveným představením pod umělou oblohou planetária. 

Pořad Srážka s Jupiterem tehdy komentoval dopad komety na největší planetu Sluneční soustavy.  

Divácky mimořádně úspěšné bylo také představení Kometa století k průletu výjimečně jasné vlasatice 

Hale-Bopp v roce 1997, Jeden den pro Slunce k úplnému zatmění Slunce 11. srpna 1999, Kde se vzalo 

Brno? o přírodovědné historii našeho města, Smrt na dosah ruky o globálních katastrofách anebo Saturn 

o druhé největší planetě Sluneční soustavy.  

Obrovské návštěvnosti dosáhly vzdělávací pořady pro školy. Například představení pro první stupeň 

základních škol Výprava na Měsíc mělo 1103 repríz pro 134 290 diváků, starším ročníkům určené 

Vesmírné divadlo mělo 891 repríz pro 107 678 žáků. 

POZOROVÁNÍ KOMETY C/2011 L4 (PANSTARSS) 

Kometu C/2011 L4 (PanSTARRS) jako první spatřil v červnu 2011 dalekohled soustavy Pan-STARRS 

umístěný na havajském ostrově Maui. Výpočty přitom ukázaly, že ve druhé polovině března 2013 projde 

kometa uvnitř dráhy Merkuru a bude poté pro pozorovatele z České republiky viditelná nízko nad západ-

ním obzorem. V této době jsme zorganizovali 8 pozorování pro 66 návštěvníků. Koordinoval Jan Píšala. 

PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

V roce 2013 se uskutečnilo celkem 365 organizovaných prohlídek exploratoria pro 5 561 individuálních 

návštěvníků. Zdejší expozice nabízí unikátní procházku fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Ná-

vštěvníci se zde seznámí s moderním pohledem na okolí naší planety, sáhnou si na meteorit starý 1 mili-

on roků a s pomocí audiovizuálního systému, který nemá ve střední Evropě obdoby, putují napříč prosto-

rem i časem.  

K dispozici byla série mechanických exponátů demonstrujících různou tíži stejných předmětů na různých 

tělesech ve vesmíru, model Foucaultova kyvadla, vlivu odstředivé síly na tvary kosmických těles, model 

atmosfér plynných planet včetně vodního víru. Z blízka bylo možné studovat také různé zkameněliny, 

meteorická skla či vzácné druhy meteoritů. Příběhem Sluneční soustavy provázel zkušený moderátor, 

který zodpovídal případné otázky.  

Příběh Sluneční soustavy připravil Pavel Gabzdyl. V roce 2012 expozice obdržela cenu SCIAP Akademie 

věd České republiky. Jako doplněk vznikl v roce 2013 tištěný průvodce výstavou, stejně jako anglický a 

německý průvodce. 
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RELAXACE POD HVĚZDAMI 

Ve druhé polovině roku 2013 jsme do nabídky zařadili pořad Relaxace pod hvězdami, jehož autorem a 

průvodcem v jedné osobě je náš dlouholetý spolupracovník Zbyněk Češka. Akce se odehrává v sále ma-

lého planetária. Návštěvníci během ní sledují hvězdné nebe a poslouchají bájné příběhy. Cílem není nic 

jiného, než využít naše zařízení v době, kdy by jinak zahálelo, a nabídnout návštěvníkům komorní odpoči-

nek (kapacita sálu malého planetária je pouze 25 míst). Pořad se setkal s velkým zájmem, celkem se 

uskutečnilo 8 repríz pro 146 návštěvníků. 

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2013 

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky je zřejmě nejrozsáhlejší vědecký festival v České 

republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu a v roce 2013 proběhl již 13. ročník. Naše spoluúčast 

byla tentokrát zredukována na jediné, za to ale unikátní vystoupení. Michael Londesborough 

12. listopadu 2013 předvedl interaktivní přednášku Zlato, uhlí a voda. Zúčastnilo se 70 žáků dvou střed-

ních škol. Zajišťoval David Koval a Šárka Dyčková. Vstup zdarma. 

VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI 

Dne 23. prosince 2013 se Hvězdárna a planetárium Brno zúčastnila již 21. Vánoc na brněnské radnici. Po 

celý den jsme v Mikulkově sále v Křížové chodbě předváděli audiovizuální pořad Měsíc u krejčího. Organi-

začně zajišťoval Josef Forman a Mirek Dočekal (přibližně 300 návštěvníků, vstup zdarma). 

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ SLUNCE 

Komentovaná pozorování Slunce probíhají v sobotu odpoledne z přístupné pozorovací terasy (akci nikde 

neinzerujeme, vnímáme ji jako jakési „překvapení“ pro návštěvníky). Pořad nemá pevný začátek, ani 

konec, záleží pouze na zájmu návštěvníků (vstup je proto zdarma).  

Celkem se uskutečnilo 8 pozorování pro 210 zájemců. Počet organizovaných pozorování Slunce i jejich 

návštěvnost ovlivňovalo především počasí. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje 

uvedený desetiletý přehled: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201017 201118 201219 2013 

počet  
návštěvníků 

825 1121 529 485 390 804 812 220 - 177 210 

počet  
pořadů 

42 42 43 43 45 64 70 18 - 18 8 

                                                                 

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

18
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy. 

19 Veřejná pozorování Slunce byla obnovena v dubnu 2012, jako volně přístupné, mimořádná akce. Proto je počet návštěvníků jen orientační. 
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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). Dalekohled je usazen na robustní para-

laktické montáži GM4000QCI od firmy 10Micron. V roce 2013 byl dalekohled doplněn o přijímač signálu 

GPS pro přesnější chod paralaktické montáže a byla provedena kolimace optických částí korigující drob-

né chyby vzniklé provozem dalekohledu v uplynulém roce.  

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

především proškolení demonstrátoři z řad vysokoškolských studentů. V roce 2013 se uskutečnilo 247 

pozorování večerní oblohy pro 4 301 návštěvníků. Zájem o tyto pořady je z povahy věci značně rozkolísa-

ný – závisí na přízni počasí, stejně jako na atraktivitě kosmických jevů.  

V centru pozornosti se ocitly zejména nápadné objekty Sluneční soustavy (planety Venuše, Mars, Jupiter 

a Saturn či Měsíc) i řada objektů vzdáleného vesmíru (jasnější otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny či 

galaxie). Nechybělo však ani pozorování výjimečných přeletů jasných družic, např. Mezinárodní kosmické 

stanice či družic Iridium. Na sklonku roku byly pozorovány i komety C/2012 S1 ISON a C/2013 R1 Lo-

vejoy. Zatímco první kometa zdaleka nenaplnila očekávání do ní vkládaná, druhá se stala příjemným 

zpestřením podzimní oblohy. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje uvedený de-

setiletý přehled: 

 200320 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201021 201122 2012 201323 

počet  
návštěvníků 

7 113 5 801 4 035 4 996 5 469 7 717 4 001 1 840 393 4 808 4 301 

počet  
pořadů 

251 233 224 235 255 274 273 144 26 262 247 

VESMÍRNÁ GALERIE 

Od 10. do 20. ledna 2013 jsme v Galerii Vaňkovka, nákupním a společenském centru představili velko-

formátové záběry blízkých vesmírných objektů i těles z okrajů viditelného vesmíru, stejně jako zajímavé 

exponáty z našeho depozitáře. U fotostěny se mohli kolemjdoucí vyfotografovat s měsíčním či marsov-

ským panoramatem a na astronomických vahách zjistit, jaká je jejich váha na různých tělesech Sluneční 

soustavy. Novinkou bylo aktivní využití QR kódů, díky kterým si mohli vážní zájemci dohledat řadu dalších 

informací o prezentovaných objektech. Každý den v 18 hodin jsme navíc organizovali komentovanou 

prohlídku expozice, spojenou se soutěží. Celý projekt jsme považovali za zajímavou propagaci naší insti-

tuce v netradičním prostředí. Zajišťoval Jiří Dušek, Michal Dvorský, Tomáš Hladík, Stanislav Kováč, Jan 

Píšala a Jiří Severin. 

                                                                 

20 Mimořádná návštěvnost v roce 2003 byla způsobena přílivem návštěvníků v červenci a srpnu v souvislosti s medializovaným přiblížením planety Mars k Zemi. 

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

22
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy. 

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

tária/digitária či odbornou přednášku. V prvním pololetí roku 2013 jsme připravili následující expozice: 

Vesmírná galerie 

Pro Galerii Vaňkovka, nákupní a společenské centrum v lednu 2013 a v modifikaci pro vstupní halu Hvězdárny a plane-

tária Brno na sklonku roku 2013. Sestavil Jiří Dušek, spolupracoval Michal Dvorský, Jiří Severin a Tomáš Hladík. 

 

Měsíc v detailu 

Od roku 1959 se na Měsíci ocitla celá řada pozemských výtvorů. Některé zde měkce přistály a dokonce se částečně vrá-

tily zpět na Zemi. Jiné sem dopadly po vyčerpání pohonných hmot, díky technické závadě anebo záměrně. Dnešní kos-

mické sondy jsou přitom schopny na povrchu našeho souseda vyfotografovat detaily o velikosti jenom několik centimet-

rů. Právě po stopách člověka na Měsíci pátrala volně přístupná výstava Měsíc v detailu. Sestavil Jiří Dušek. 

 

Kometa přistála na hvězdárně 

Výstava o historii HC Kometa Brno. 

ZA POZNÁNÍM MODRÉ PLANETY 

V roce 2013 definitivně skončil cyklus cestopisných přednášek a pořadů (organizoval Jaroslav Luner). 

Formát trpěl setrvalým poklesem zájmu (viz desetiletý přehled), navíc se po odchodu spoluorganizátora 

(CK Kudrna) jednalo o neefektivní a programově komplikovanou záležitost. Proto jsme se rozhodli jej po 

otevření digitária neobnovovat. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje uvedený 

desetiletý přehled: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201024 201125 2012 201326 

počet  
návštěvníků 

3032 2908 4061 2673 3222 3346 2531 1779 223 1294 543 

počet  
pořadů 

33 28 35 31 36 32 37 25 8 28 12 

osob/ 
1 pořad  

91,9 103,9 116,0 86,2 89,5 104,6 68,4 71,16 27,8 46,2 45,3 

 

Celkem jsme nabídnuli 12 akcí pro 543 návštěvníků. Konkrétně se v roce 2013 jednalo o tato vystoupení 

(v chronologickém pořadí, vč. anotace pro návštěvníky): 

3. ledna 2013 

Tomáš Petr, Turkmenistán – tajemná země 

Reportáž z druhé nejuzavřenější země světa. Starobylé památky na hedvábné stezce, oázy s jurtami i absurdní projevy 

totalitární vlády na každém kroku. Jako bonus ukázka z filmu natočeného pro Febio. 

 

  

                                                                 

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

25 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011. V přecházejícím období jsme spoluorganizovali přednášky s Turistickým informačním 
centrem města Brna v sále Břetislava Bakaly (nejsou započítány). 

26 Cyklus cestopisných přednášek byl ukončen v březnu 2013. 
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10. ledna 2013 

Olga Bohuslavová, Kamil Láska, Antarktida – Expedice Masarykovy univerzity 

Antarktický kontinent oplývá nebývalou přírodní krásou. Dnes slouží především vědcům jako největší přírodní laboratoř. 

Čeká nás cesta ledoborcem na ostrov Jamese Rosse, ke dveřím české vědecké stanice Johanna Gregora Mendela. Do-

zvíte se, co roste a žije na největším odledněném území v oblasti Antarktického poloostrova, a jak vypadá práce českých 

vědců v extrémních klimatických podmínkách. 

 

17. ledna 2013  

Milan a Monika Jeglíkovi, Indonésie jak ji neznáte 

Putování unikátní divokou přírodou indonéských ostrovů, jedinečnými deštnými pralesy, a potápění do vod Indopacifiku 

mezi úchvatné měsíčníky, varany a velryby s průvodci z nejpovolanějších, kteří žijí v Indonésii již 11 let. 

 

24. ledna 2013 

Monika Hrdinová, Hory a příroda Ugandy 

Afrika zdaleka nejsou jen pouště, stepi a stáda divoké zvěře. V Ugandském pohoří Rwenzori najdeme věčný led a sníh, 

srážky a mlha jsou na denním pořádku. Po výstupu na vysokou sopku Mont Elgon se prodereme i horskými deštnými 

pralesy a unikátní afroalpinskou vegetací. 

 

31. ledna 2013 

Radovan Jirků, Přírodní šperky Bolívie 

Putování po cestách vedoucích úžasnou horskou krajinou k těm nejunikátnějším přírodním scenériím. Titicaca, nejvýše 

položené splavné jezero na světě s plovoucími ostrovy a Ostrovem Slunce, úžasný trek El Choro, solná jezera, sopky. To 

je jen malý výčet toho, co je v Bolívii k vidění. 

 

7. února 2013  

Michael Pokorný, Irán – putování zakázanou zemí 

Podle mediálního obrazu je Irán zemí pro cestovatele velmi nebezpečnou. Místní obyvatelé jsou ovšem stejně přátelští a 

pohostinní, jako lidé kdekoliv jinde. Velmi rychle přivyknete skutečnosti, že turistů zde mnoho nepotkáte, a tak i na mís-

tech světového významu budete téměř sami. No a hory? Téměř šest tisíc metrů vysoký Damávánd, hradba Elborzu le-

mující jižní pobřeží Kaspického moře a k tomu nádherné vrásové pohoří Zágros. Zkrátka země zaslíbená. 

 

14. února 2013 

Ivo Dokoupil, Solovecké ostrovy a ruská duše 

Putování Ruskem a ruskými dějinami po nejslavnějších ruských klášterech ve stopách pravoslavných mnichů-

kolonizátorů ruského severu až na proslavené Solovecké ostrovy. Jedna ze zastávek na našem putování bude i 

v Moskvě. 

 

21. února 2013 

Michal Kašparovský, Nový Zéland pěšky i na lyžích 

Nový Zéland není jen věčně zelená pohádková krajina z Pána prstenů. Budeme obdivovat nádherná horská panoramata, 

vnoříme se do zeleného lesa, pokocháme se i krajinou pokrytou sněhem. Nový Zéland je zkrátka nádherný nejen v létě, 

ale i v zimě, kdy u nás, na severní polokouli praží Slunce. 

 

28. února 2013 

Ivo a Lucie Cicvárkovi, Slunce Namibie 

Putování zemí rudých pouští, žlutých savan, oranžových skal a modrých vodopádů, zemí, kde divoká zvířata potkáte 

nejen za branami národních parků a kde Křováci dodnes loví luky a šípy. Nahlédneme i na téměř nenavštěvované hory, 

uvidíme, jak rozkvete poušť po dešti i jak se při západech Slunce rozhoří celé nebe. 
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14. března 2013 

Robi Mahel, Nepál – Úchvatná příroda i lidé 

Na cestě kolem nepálské osmitisícovky Dhaulagiri čeká na turistu nádherná vysokohorská krajina a úchvatné výhledy. 

V nádherném pralesním parku Chitwan zase sloni, nosorožci a tygři. Stojí za to poznat i různorodou nepálskou společ-

nost, kde vedle sebe žijí i desítky etnických skupin a hovoří se snad padesáti různými jazyky a dialekty. 

 

21. března 2013 

David Švejnoha, Radka Švejnohová, Etiopie – Habešské krásky aneb kolik stojí žena 

V povodí řeky Omo v jižní Etiopii žijí stále kmeny, které si udržují své původní tradice. Navzdory moderní době nejsou 

zdejší vesnice nijak dotčené civilizací. Nahlédněme do života kmenů Bodi, Mursi, Hamar, Karo, Arbore, Dasanech a obá-

vaných divokých lidí kmene Nyangatom dříve, než je neúprosná civilizace zničí. 

 

28. března 2013 

Dalibor Lebloch, Centrální Tibet a Malý Tibet 

Předseda občanského Sdružení pro Tibet konfrontuje své zážitky z cesty Tibetem se studií tibetanistky Alexandry David-

Neel z konce 19. století. Srovná Centrální Tibet s jeho okrajovou částí Ladakem, zvanou Malý Tibet. Představí desetileté 

úsilí restaurátorů a dalších dobrovolníků o záchranu kulturního dědictví Ladaku.  

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 

V sobotu 23. března 2013 jsme se připojili k akci První jarní výšlap Klubu českých turistů a Vítání jara na 

Kraví hoře. Volně přístupná byla historická pozorovatelna s expozicí o dějinách Kraví hory i Hvězdárny a 

planetária Brno. Jelikož bylo relativně příznivé počasí, prohlídku doplňovalo komentované pozorování 

Slunce. Zajistil Mirek Dočekal. Celkem nás navštívilo přibližně 300 návštěvníků. Vstup zdarma. 
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ORGANIZOVANÉ VÝPRAVY 

Organizovaní návštěvníci jsou žáci a studenti mateřských, základních, středních i vysokých škol docháze-

jící na vzdělávací představení odehrávající se v sále velkého planetária/digitária, exploratoria anebo před-

náškovém sále. V roce 2013 jsme uspořádali 661 pořadů pro 35 466 žáků mateřských, základních a 

středních škol. Tento formát akcí má několik základních podmínek: 

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

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

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

Jsme srozumitelní a interaktivní. 

Nenabízíme pouze astronomické pořady. 

Naši zkušení moderátoři mají přírodovědné vzdělání. 

Připraveny máme pracovní a metodické listy i Internetový kurz. 

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

Naše vzdělávací pořady uvádíme ve třech různých sálech. Nové digitárium nahrazuje původní velké pla-

netárium a součástí zde předváděných představení je prohlídka hvězdné oblohy. V exploratoriu se lze 

zúčastnit komentované prohlídky výstavy o Sluneční soustavě. V přednáškovém sále předvádíme pokusy 

z optiky.  

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY 

Ve statistických přehledech dělíme organizované návštěvníky z mateřských, základních a středních škol 

do několika základních kategorií: 

Výukové pořady – realizované v sále velkého planetária/digitária, kde sdružujeme několik výprav dohromady, jejichž 

součástí je klasická orientace na večerní obloze – ukázka nejnápadnějších hvězd, souhvězdí a těles Sluneční soustavy. 

Do této kategorie zařazujeme pořad Sluneční soustavou s hvězdami nad hlavou, který jsme nabízeli během instalace di-

gitária (odehrával se z části v přednáškovém sále a z části v malém planetáriu). 

 

Pokusy z optiky – komentované ukázky experimentů z geometrické a vlnové optiky, vždy pro 1 výpravu. 

 

Prohlídka exploratoria – s expozicí Příběh Sluneční soustavy, vždy pro 1 výpravu. 

 

Prohlídka dalekohledů – tento typ pořadu byl z organizačních důvodů zrušen v roce 2010, zůstal jen součásti pokusů 

z optiky. 

 

Nestandardní pořady – představení „šitá na míru“ (např. kompletní výklad o hvězdné obloze, nebeských souřadnicích 

apod.) vždy pro 1 výpravu.  
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 2009 201027 201128 2012 2013 

 akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci 

výukové pořady  474 47 950 243 21 087 1 174 435 48 701 386 25 671 

pokusy z optiky 137 3 790 88 2 328 - - 101 3 255 24 794 

exploratorium - - - - 2 68 366 13 958 223 5 960 

prohlídka dalekohledů 96 3 298 39 1 071 - - - - - - 

nestandardní pořady  - - - - 22 779 - - 28 3041 

celkem 707 55 038 370 24 483 25 1 021  902 65 914 661 35 466 

DOBRODRUŽNÁ OPTIKA 

Experimenty z geometrické či vlnové optiky předvádíme v upraveném přednáškovém sále, který doplňují 

jedinečné experimentální soupravy. Celý pořad je živě veden školeným moderátorem, předpokládá se 

aktivní účast žáků/studentů. Tento typ pořadů jsme z organizačních důvodů nabízeli pouze do června 

2013, poté jsme přistoupili k přípravě nové verze uváděné od února 2014. Celkem se uskutečnilo 24 

pořadů pro 794 návštěvníků. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje uvedený dese-

tiletý přehled: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201029 201130 2012 201331 

počet studentů 2937 4109 4691 3463 3508 3834 3790  2328 - 3255 794 

počet pořadů 108 141 163 126 132 138 137 88 - 101 24 

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ POŘADY V SÁLE DIGITÁRIA 

Vzdělávací pořady uváděné pod umělou oblohou velkého planetária i digitária jsou jednou z hlavních 

priorit naší organizace. S ohledem na postupující digitalizaci jsme v roce 2013 nepřipravili žádný pořad 

této kategorie pro dosluhující velké planetárium. V novém digitáriu jsme zpočátku nabízeli modifikované 

pořady pro veřejnost Kouzelný útes – Kaluoka’hina a Astronaut. Na sklonku roku vzniklo první vzděláva-

cí představení pro střední školy, které však bude v digitáriu uváděno až od počátku roku 2014. 

Až na konec vesmíru 

V řídícím centru Evropské kosmické agentury panuje napjatá atmosféra. Ze startovní rampy se za pár minut odpoutá ra-

keta Ariane 5 s cenným nákladem – vesmírnými dalekohledy Herschel a Planck. Jejich prostřednictvím snad odhalíme tu 

část vesmíru, která je pro lidské oči neviditelná. Slovo „snad“ je na místě. Cesta dalekohledů do vesmíru je totiž na úpl-

ném začátku. Ale pozor, odpočítávání již začalo! Pořad Až na konec vesmíru pochází z dílny tvůrčího týmu Kiel University 

of Applied Sciences. Na jeho přípravě se podílela Evropská kosmická agentura. Namluvili Zdeněk Junák, Petr Štěpán, 

Martin Sláma, Lucie Zedníčková a další. Předpremiéra 17. prosince 2013, v nabídce pro školy od ledna 2014. 

                                                                 

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

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

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

30
 Provoz Hvězdárny a planetária Brno byl po rekonstrukci zahájen 12. listopadu 2011, bez vzdělávacích pořadů pro školy. 

31 Provoz velkého planetária byl ukončen 30. března 2013, provoz digitária zahájen 2. listopadu 2013. Od 1. do 30. října byla budova zavřena zcela. 
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Celkový počet návštěvníků organizovaných výprav letech 1995 až 2013. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření 

provozu kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého plane-

tária/digitária (duben až říjen 2013). 
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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 nabízeli komentovanou prohlídku expozice Příběh Sluneční soustavy, jako vhodný doplněk k ná-

vštěvě digitária, vždy pro 1 výpravu. Žáci a studenti se během ní seznámili s moderním pohledem na okolí 

naší planety, sáhli si na meteorit starý 1 milion roků a s pomocí audiovizuálního systému putovali napříč 

prostorem i časem. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 223 organizovaných prohlídek exploratoria pro 

5 960 žáků a studentů. 

K dispozici byla série mechanických exponátů demonstrujících různou tíži stejných předmětů na různých 

tělesech ve vesmíru, model Foucaultova kyvadla, vlivu odstředivé síly na tvary kosmických těles, model 

atmosfér plynných planet včetně vodního víru. Z blízka bylo možné studovat také různé zkameněliny či 

vzácné druhy meteoritů. Příběhem Sluneční soustavy provázel zkušený moderátor, který zodpovídal 

případné otázky.  

Příběh Sluneční soustavy připravil Pavel Gabzdyl. V roce 2012 expozice obdržela cenu SCIAP Akademie 

věd České republiky.  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Také v roce 2013 jsme nabízeli univerzální programový balíček pro příměstské tábory, vhodný pro děti ve 

věku od 7 do 15 let. Návštěvníci zhlédli pořad pod umělou oblohou malého planetária, doplněný 

o komentovanou procházku interaktivní výstavou Příběh Sluneční soustavy v exploratoriu, za pěkného 

počasí také s pozorováním Slunce. Kromě standardní nabídky se nám podařilo spolupracovat i 
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s příměstskými tábory organizovanými ve Sportovně rekreačním areálu Kraví hora. Celkem se uskuteč-

nilo 18 akcí pro 641 návštěvníků. 

SLUNEČNÍ SOUSTAVOU S HVĚZDAMI NAD HLAVOU 

Od počátku dubna do konce září 2013 jsme pro žáky vyšších ročníků základních škol připravili speciální 

vzdělávací pořad Sluneční soustavou s hvězdami nad hlavou (scénář a režie Jan Píšala), který byl alespoň 

částečnou náhradou za představení pod umělou oblohou velkého planetária procházejícího digitalizací.  

V interaktivní podobě hledal odpovědi na otázky typu: Jaké jsou rozdíly mezi Sluncem a hvězdami, mete-

ory, planetkami či kometami? Jak vypadají, kde je hledat a jak jsou tato tělesa veliká? Na úvod pořadu se 

žáci seznámili s modelem Sluneční soustavy zasazeným do lidských měřítek. V další části se detailně 

věnovali prohlídce hvězdné oblohy virtuálním dalekohledem. V závěru představení se žáci přesunuli pod 

umělou oblohu malého planetária, aby se na planety podívali i bez moderní techniky, pouze prostřednic-

tvím svých očí. Celkem se uskutečnilo 107 repríz pro 2 865 žáků. 
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SPECIALIZOVANÉ SKUPINY 

Kromě standardních pořadů pro individuální i organizované návštěvníky připravuje Hvězdárna a plane-

tárium Brno řadu neveřejných akcí cílených na specifické skupiny návštěvníků. Některé byly ve vlastní 

režii, jiné ve spolupráci s dalšími partnery (např. Akademie věd České republiky, Turistické informační 

centrum města Brna, Česká astronomická společnost, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 

Jihomoravské inovační centrum). Až na naprosté výjimky přitom návštěvníci na těchto akcích 

ve statistických přehledech nefigurují. Výčet pouze dokumentuje šíři záběru aktivit organizace. 

ASTROFOTO WORKSHOP 

Tematické workshopy pro vážnější zájemce o astronomii jsou formátem uváděným s odstupem několika 

let. V prvním pololetí roku 2013 vznikl cyklus Zdeňka Řehoře, který se věnoval astronomické fotografii. 

Uskutečnily se 4 na sebe volně navazující workshopy, které navštívilo celkem 175 zájemců. Konkrétně se 

jednalo o následující témata (uvádíme vč. popisu pro návštěvníky): 

7. února 2013, Astrofotografie pro každého 

Potřebujete drahé vybavení? Nikoli, z tohoto omylu vás vyvede úvodní díl série povídání o amatérské astrofotografii. 

 

14. února 2013, Vybavení pro astronomickou fotografii 

Máte chuť vytvořit obrázek blízkého či vzdáleného vesmíru? Co vše budete potřebovat a bez čeho se neobejdete? Se-

známíte se se zajímavými konstrukcemi – některé budou doslova za pár korun, jiné za cenu auta. 

 

21. února 2013, Jak na to? 

Drahé vybavení zdaleka není všechno. Hlavní kouzlo je někde jinde. Na co si dát pozor? Jaké jsou rozdíly při fotografo-

vání vzdálené galaxie, planety nebo kolem Země obíhající družice? 

 

28. února 2013, Zpracování astronomických fotografií 

Snímky jsme již pořídili, co dál? Ukážeme si malá kouzla, která dokáže moderní technika, a seznámíme se s některými 

zajímavými programy pro tento účel speciálně napsanými. 

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno se již tradičně podílela na přípravě a organizaci Astronomické expedice 

2013, která se uskutečnila v termínu od 3. do 18. srpna 2013. Dalšími spolupořadateli bylo občanské 

sdružení Amatérská prohlídka oblohy (sekce České astronomické společnosti) a Hvězdárna v Úpici. Ast-

ronomická 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 2013 absolvovalo 54 studentů středních i vysokých škol pod vedením 

8 odborných vedoucích. Z našich pracovníků se jí aktivně zúčastnil Pavel Gabzdyl, který přispěl odbornou 

přednáškou. Hvězdárna a planetárium Brno celou akci podpořila také svým technickým vybavením (za-

půjčením pozorovací techniky).  
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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.  

První CEITEC workshop proběhl 19. března 2013, druhý 10. prosince 2013. Na programu byl pokaždé 

přehled aktuálního stavu celého projektu. Na jarním setkání vystoupilo seskupení UDiF, na zimním za-

zněly přednášky Pavla Plevky (strukturální virologie) a Dimytriye Chudakova (adaptivní imunita). Akce se 

pokaždé zúčastnilo 230 návštěvníků, organizačně zajišťovali Pavel Gabzdyl, Zuzana Kuljovská a Tomáš 

Hladík. Akce je typickým příkladem spolupráce naší organizace s odborným sektorem. Jednak podtrhuje 

naše hlavní poslání, jednak tvoří podhoubí pro některé námi organizované aktivity (např. odborné před-

nášky). 

DIGITÁLNÍ PREQUEL 

U příležitosti zprovoznění sálu digitária Hvězdárny a planetária Brno bylo v úterý 29. října 2013 zorgani-

zováno setkání příjemců Operačního programu vývoj a výzkum pro inovace, kteří v letech 2013 a 2014 

otevírají další science centra a návštěvnická centra. Akce se zúčastnilo 25 zájemců z Hradce Králové, 

Liberce, Olomouce, Ostravy a Plzně. Program jednodenního setkání byl následující 

komentovaná prohlídka digitária, ukázka pořadu Astronaut 

oběd (v prostorách Hvězdárny a planetária Brno) 

jednání České asociace science center 

komentovaná prohlídka vily Tugendhat 

netradiční prohlídka budovy Hvězdárny a planetária Brno 

společenské setkání  

Podstatné je, že pracovníci českých science center mají stejnou „krevní skupinu“ jako zaměstnanci 

Hvězdárny a planetária Brno, tj. vyznávají podobnou filozofii v science communication. 

DEMONSTRÁTORSKÁ SEKCE 

Členové Demonstrátorské sekce zajišťovali veřejná pozorování hvězdné oblohy, event. vypomáhali 

u jiných akcích Hvězdárny a planetária Brno. Každý demonstrátor musí složit teoretickou a praktickou 

zkoušku astronomických znalostí před odbornou komisí. Na sklonku roku 2013 měla Demonstrátorská 

sekce 15 demonstrátorů, kteří se v průběhu roku sešli na deseti organizačních schůzích. Vedení zajišťo-

vali Radek Žemlička a Jan Píšala. Z členů demonstrátorské sekce se často rekrutují noví pracovníci 

Hvězdárny a planetária Brno. 

V roce 2013 se členové demonstrátorské sekce podíleli také na provádění návštěvníků v exploratoriu či 

mimořádných pozorovacích akcích (výjimečné nebeské úkazy, speciální pořady pro veřejnost pod sku-

tečnou denní i noční oblohou). Mirek Dočekal, Jaroslav Velčovský a Radek Žemlička se rovněž věnovali 
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organizaci večerního provozu hvězdárny. Členové demonstrátorské sekce jsou uvedeni v následujícím 

přehledu (stav k 31. prosinci 2013): 

Petr Čech 

Zbyněk Češka 

Mirek Dočekal 

Zbyněk Fědor 

Richard Jánov 

Ondrej Kamenský 

Matúš Kocka 

Ivo Křikava 

Jan Máchal 

Markéta Polášková 

Michal Prišegen 

Adam Šugl 

Pavel Váňa 

Jaroslav Velčovský 

Radek Žemlička 

EXTERNÍ PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST 

Odborní pracovníci Hvězdárny a planetária Brno se věnovali přednáškové činnosti také mimo domovskou 

půdu. Protože však vystupovali pod hlavičkou naší organizace, uvádíme na tomto místě výčet jejich vy-

stoupení (nikoli úplný): 

14. srpna 2013 

Pavel Gabzdyl, Seznámení s Měsícem, Lesní klub Za humny 

 

16. srpna 2013 

Pavel Gabzdyl, Měsíční dvanáctka, Hvězdárna v Úpici 

 

18. října 2013 

Pavel Gabzdyl, Dvacet dva let s Měsícem, Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 

 

6. listopadu 2013 

Jiří Dušek, Jak (možná) vypadá náš svět?, Filozofická fakulta Univerzity Purkyně, Olomouc  

 

16. listopadu 2013 

Pavel Gabzdyl, Blíže ke hvězdám, Hvězdárna v Uherském Brodě 

 

20. listopadu 2013 

Jiří Dušek, Vesmír jaký není?, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity  
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GLOBE AT NIGHT 2013 

Celosvětový projekt Globe at Night 2013 nabízel možnost zapojit se do jednoduchého pozorování, které 

pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě. Snahou také je, aby se lidé občas sami podívali na 

oblohu. Stačilo se v určitých konkrétních obdobích mezi 3. lednem až 8. květnem 2013 podívat na sou-

hvězdí Oriona či Lva a určit, jak slabé hvězdy v těchto souhvězdích můžeme ještě pozorovat.  

Díky propagaci ze strany naší organizace, která zajistila překlad nezbytných materiálů a jejich následné 

rozšíření, se o akci dozvěděla široká veřejnost. V roce 2013 se v rámci projektu Globe at Night podařilo 

nashromáždit 16 342 odhadů z 89 zemí světa, přičemž pozorovatelé z České republiky přispěli 176 od-

hady (organizoval Jan Píšala). 

KONFERENCE O VÝZKUMU PROMĚNNÝCH HVĚZD 

Od 29. listopadu do 1. prosince 2013 se v prostorách Hvězdárny a planetária Brno konala 45. konference 

o výzkumu proměnných hvězd s následujícím programem: 

pátek 29. listopadu 2013 

R. Uhlář – Robotický dalekohled na ostrově Fogo 

L. Šmelcer – Zákrytové dvojhvězdy 2013 

 

sobota 30. listopadu 2013 

M. Skarka – Hvězdy s Blažkovým jevem v přehlídkách ASAS a SuperWASP 

L. Pilarčík – Analýza světelných křivek kataklyzmických dvojhvězd 

P. Zasche – Projekty 2013 – 2014 

J. Liška – Změna periody systému V2294 Cygni 

P. Lényi – Photometric Archive of Astronomical Images 

P. Zasche – Dánský 1,54m dalekohled v Chile 

O. Pejcha – Kozaiovy cykly v trojhvězdách a čtyřhvězdách: těsné dvojhvězdy a horcí Jupiteři 

P. Pintr – Stanovení obyvatelných zón exoplanet 

plenární schůze Sekce PHE ČAS 

předání ceny Jindřicha Šilhána Proměnář roku 2013 

pořad v digitáriu – Astronaut 

 

neděle 1. prosince 2013 

J. Jurýšek, K. Hoňková – Pozorování sekčního setu v roce 2012/2013 

R. Auer – Meridian flip 

M. Mašek, J. Jurýšek – Dalekohled FRAM a proměnné hvězdy 

Akce, které se zúčastnilo přibližně 45 návštěvníků, je příkladem podpory zájmových sdružení zabývajících 

se odbornými aktivitami Hvězdárny a planetária Brno. 

KULTURNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 

Čtveřice brněnských kulturních institucí – Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena 

v Brně, Muzeum města Brna, Turistické informační centrum města Brna – zahájila jedinečnou Kulturní 

univerzitu třetího věku (později přejmenovanou na Kulturní akademii třetího věku). Cílem bylo zprostřed-

kovat nahlédnutí do zákulisí alespoň malé části kulturního zázemí města Brna. Účastníci si také vyslechli 
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zajímavé přednášky, obdrželi studijní materiály, absolventský diplom a od každé organizace zajímavý 

dárek.  

Do prvního, zkušebního semestru se v únoru 2013 přihlásilo 61 studentů. Proto bylo už v prvním pololetí 

rozhodnuto pokračovat druhým semestrem a také celý cyklus opakovat. Současně se do přípravy pro-

gramu přidaly Dům umění města Brna a Filharmonie Brno. Na podzim 2013 ve druhém semestru pokra-

čovalo 44 zájemců a současně se do nového běhu prvního semestru přihlásilo dalších 57 seniorů. Zajiš-

ťoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Mirek Dočekal a Josef Forman. Program Kulturní akademie 

třetího věku byl následující (vč. anotace pro návštěvníky): 

semestr I. (jaro 2013) 

4. února 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Neuvěřitelné Brno 

Odkud se vzalo město Brno? Proč na Kraví hoře stojí hvězdárna? V první části si prohlédneme celou Hvězdárnu a plane-

tárium Brno, vč. zákulisí, kam se běžný návštěvník sotva podívá. Ve druhé části si pod umělou oblohou velkého plane-

tária promítneme představení Neuvěřitelné Brno. 

 

11. února 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Příběh Sluneční soustavy 

Proč je důležitý náš Měsíc? Jak vlastně vypadá Sluneční soustava pohledem dnešní vědy? Co všechno zahlédneme na 

nebi vlastním zrakem? Vyslechneme si přednášku o našem nejbližším kosmickém sousedovi a poté absolvujeme ko-

mentovanou procházku interaktivní expozicí v sále exploratoria. 

 

18. února 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Hvězdy pod mikroskopem 

Vyznáte se ve hvězdách? Určitě ano. Není to nic obtížného, ostatně sami vás o tom přesvědčíme během komentované 

procházky noční oblohou v sále velkého planetária. Pořad Hvězdy pod mikroskopem nás dokonce zavede do světa vzdá-

lených hvězd. 

 

25. února 2013 

Knihovna J. Mahena v Brně, Od šlechtického paláce k moderní knihovně 

 – brněnské knihovnictví, jak je možná neznáte. Představení počátků čtenářských spolků, veřejných čítáren v 18. a 19. 

století až po vznik a Veřejné knihovny města Brna. Projdeme staletími, která vetkla Schrattenbachovu paláci jeho sta-

vební podobu i sepjetí s osudy lidskými. Nahlédneme do archivních dokumentů vážících se ke vzniku knihovny a prove-

deme vás současnými tajemnými zákoutími ústřední knihovny. Seznámíte se zajímavostmi a unikáty fondu knihovny. 

 

4. března 2013 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brněnské střípky 

Víte kdo žil ve vaší ulici, jaká zajímavost se skrývá za rohem? Třeba právě vaše oblíbená kavárna vznikla již za 1. repub-

liky. Znáte knihy, v nichž hlavní roli hrají brněnské kulisy? To a více zajímavých informací vám nabídneme, když s námi 

strávíte březnový podvečer. 

 

11. března 2013 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník 

Místo, kde Jiří Mahen žil a také zemřel, na vás dýchne autentickou atmosférou. V dochované pracovně budete moci vzít 

do rukou jeho osobní předměty, ve stálé expozici se dozvíte řadu zajímavých informací, které jste možná ani netušili. 

Z díla i osobní korespondence navnímáte temperament i vnitřní rozporuplnost této významné brněnské kulturní a lite-

rární osobnosti. 
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18. března 2013 

Muzeum města Brna, Brno na prahu středověku 

Jak vypadalo osídlení na území Brna v době Velkomoravské říše a prvních Přemyslovců? Jak proběhlo založení města? 

Které jsou nejstarší stavby v Brně? V prostorách muzea bude přednesena přednáška mapující osudy Brna od 9. do 13. 

století a prezentovány budou vybrané předměty ze sbírek oddělení archeologie.  

 

25. března 2013 

Muzeum města Brna, Brno na prahu nového věku 

Nejstarší známá veduta Brna pochází z roku 1593, na ní i na některých dalších vedutách je Brno zachyceno „z profilu“. 

Nabízíme virtuální procházku Brnem v roce 1692 s komentářem a také návštěvu slavnosti Božího Těla v roce 1748, kte-

ré se účastnil císařský manželský pár. Můžete sami porovnat své dnešní Brno s tím minulým.  

 

8. dubna 2013 

Muzeum města Brna, Brno v novém státě 

Jak se z „předměstí“ Vídně stalo „Velké Brno“ a jak se v něm žilo v době první Československé republiky? Komentovaná 

prohlídka expozicí Vás zavede do městských částí, které se na počátku 20. století staly součástí druhého největšího 

města naší země a seznámí Vás s jeho moderní tváří, jež mu vtiskla meziválečná architektura.  

 

15. dubna 2013 

Turistické informační centrum města Brna, Labyrint pod Zelným trhem 

Mincmistrovský sklep, Labyrint pod Zelným trhem a Kostnice pod děkanským kostelem sv. Jakuba. Součástí této lekce 

je prohlídka všech tří lokalit zpřístupněného brněnského podzemí. Nahlédneme také do běžně nepřístupné části jednotli-

vých podzemních provozů.  

 

22. dubna 2013 

Turistické informační centrum města Brna, Galerie mladých 

Kurátorská prohlídka legendární Galerie mladých, Galerie U Dobrého pastýře a galerie Kabinet v prostoru budovy Rad-

nická 4. Součástí této prohlídky bude i setkání s umělcem (dle aktuálního výstavního plánu) a nahlédnutí do zákulisí, jak 

se výstava připravuje. 

 

29. dubna 2013 

Turistické informační centrum města Brna, kino ART 

Lekce bude spojením prohlídky provozu kina ART, které se zaměřuje ve svém repertoáru na tzv. zážitkové artové kino, a 

projekcí některého zajímavého titulu dle aktuálního herního plánu kina. Na závěr proběhne slavnostní inaugurace všech 

studentů kulturní univerzity třetího věku. 

 

semestr I. (podzim 2013) 

23. září 2013 

Turistické informační centrum města Brna, Stará radnice 

Prohlídka s přednáškou o historii a pověstech této nejstarší světské budovy ve městě. Přednáška bude realizována v Er-

nově sále. Součástí prohlídky objektu je i možnost vystoupání 174 schodů na ochoz staroradniční věže s panoramatic-

kým výhledem na město a jeho okolí. 

 

30. září 2013 

Turistické informační centrum města Brna, Galerie Radnická 4 

Galerie mladých, Galerie U Dobrého pastýře a galerie Kabinet. Prohlídka bude realizována s kurátorkou galerií TICmB, 

včetně animace v prostoru Galerie U Dobrého pastýře. Tento blok bude upřesněn s ohledem na aktuální výstavy probíha-

jící v těchto prostorách. 
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7. října 2013 

Turistické informační centrum města Brna, kino ART  

Lekce bude spojením prohlídky provozu kina ART, které se zaměřuje ve svém repertoáru na tzv. zážitkové artové kino, a 

projekcí některého zajímavého titulu dle aktuálního herního plánu kina.  

 

14. října 2013 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník 

Místo, kde Jiří Mahen žil a také zemřel, na vás dýchne autentickou atmosférou. V dochované pracovně budete moci vzít 

do rukou jeho osobní předměty, ve stálé expozici se dozvíte řadu zajímavých informací, které jste možná ani netušili. 

Z díla i osobní korespondence navnímáte temperament i vnitřní rozporuplnost této významné brněnské kulturní a lite-

rární osobnosti. 

 

21. října 2013 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brněnské střípky  

Víte kdo žil ve vaší ulici, jaká zajímavost se skrývá za rohem? Třeba právě vaše oblíbená kavárna vznikla již za 1. repub-

liky. Znáte knihy, v nichž hlavní roli hrají brněnské kulisy? 

 

4. listopadu 2013 

Knihovna J. Mahena v Brně, Od šlechtického paláce k moderní knihovně 

– brněnské knihovnictví, jak je možná neznáte. Představení počátků čtenářských spolků, veřejných čítáren v 18. a 19. 

století až po vznik a Veřejné knihovny města Brna. Projdeme staletími, která vetkla Schrattenbachovu paláci jeho sta-

vební podobu i sepjetí s osudy lidskými. Nahlédneme do archivních dokumentů vážících se ke vzniku knihovny a prove-

deme současnými tajemnými zákoutími ústřední knihovny. Seznámíte se zajímavostmi a unikáty fondu knihovny. 

 

11. listopadu 2013 

Muzeum města Brna, Brno na prahu středověku  

Jak vypadalo osídlení na území Brna v době Velkomoravské říše a prvních Přemyslovců? Jak proběhlo založení města? 

Které jsou nejstarší stavby v Brně? V prostorách muzea bude přednesena přednáška mapující osudy Brna od 9. do 13. 

století a prezentovány budou vybrané předměty ze sbírek oddělení archeologie.  

 

18. listopadu 2013 

Muzeum města Brna, Brno na prahu nového věku 

Nejstarší známá veduta Brna pochází z roku 1593, na ní i na některých dalších vedutách je Brno zachyceno „z profilu“. 

Nabízíme virtuální procházku Brnem v roce 1692 s komentářem a také návštěvu slavnosti Božího Těla v roce 1748, kte-

ré se účastnil císařský manželský pár. Můžete sami porovnat své dnešní Brno s tím minulým.  

 

25. listopadu 2013 

Muzeum města Brna, Brno v novém státě  

Jak se z „předměstí“ Vídně stalo „Velké Brno“ a jak se v něm žilo v době první Československé republiky? Komentovaná 

prohlídka expozicí Vás zavede do městských částí, které se na počátku 20. století staly součástí druhého největšího 

města naší země a seznámí Vás s jeho moderní tváří, jež mu vtiskla meziválečná architektura.  

 

2. prosince 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Měsíc – náš nejbližší soused  

Proč je důležitý náš Měsíc? Může nějakým způsobem ovlivnit náš život? Byl by vůbec bez Měsíce možný život na planetě 

Zemi? Co všechno jsme se už o našem vesmírném sousedovi dozvěděli? Vrátí se někdy lidé na Měsíc? Přednáší Pavel 

Gabzdyl. 
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9. prosince 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Příběh Sluneční soustavy 

Jak vlastně vypadá Sluneční soustava pohledem dnešní vědy? Co všechno zahlédneme na nebi vlastním zrakem? Spo-

lečně si projdeme interaktivní expozicí v sále exploratoria a pokusíme se vyřešit několik záhad. 

 

16. prosince 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Neuvěřitelný vesmír 

Jak fantastický je svět kolem nás? Napadlo by vás, že v každém z nás je tak trochu astronom? A má vůbec smysl věno-

vat se sledování vesmíru? Podivuhodný výlet do blízkého i vzdáleného okolí naší planety pomocí unikátního projekčního 

systému sálu digitária. Na závěr proběhne slavnostní inaugurace všech studentů kulturní univerzity třetího věku. 

 

semestr II. (podzim 2013) 

23. září 2013 

Knihovna J. Mahena v Brně, Zpátky ke kořenům  

aneb Unikátní nahrávky ze severní Austrálie v Malém divadle hudby 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně převzala v 90. letech záštitu nad činností Malého divadla hudby, instituce, která se již od 

60. let 20. století významně podílela na spoluutváření brněnského kulturního života. Náplní jeho pořadů bylo a je sezna-

movat veřejnost se zajímavými hudebními tématy, dávat prostor začínajícím, ale i známým badatelům a hudebníkům. 

Pořad o aboriginské hudbě je ochutnávkou jednoho z chystaných pořadů cyklu o mimoevropských hudebních kulturách. 

Autentické nahrávky z Arnhemské země pořídila v r. 1969 expedice Moravského zemského muzea. 

 

30. září 2013 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, W. A. Mozart a české země 

Ve Schrattenbachově paláci v Brně, v domě, v němž dnes sídlí Ústřední knihovna KJM, pobýval na přelomu let 1767 a 

1768 mladičký W. A. Mozart. Tomuto významnému skladateli období klasicismu a jeho vztahu k Brnu a českým zemím 

bude věnována přednáška prof. PhDr. MgA. Miloše Štědroně, CSc. 

 

7. října 2013 

Dům umění města Brna, Wilhelm Lehmbruck, Retrospektiva 

Návštěva mimořádné výstavy plastik německého umělce počátku 20. století Wilhelma Lehmbrucka spolu s její kurátor-

kou dr. Janou Vránovou. Výstavu doprovodí přednáška o vztahu díla tohoto významného expresionistického sochaře 

k brněnské vile Tugendhat. Dívčí torzo W. Lehmbrucka bylo jedinou plastikou, která tuto architekturu evropského vý-

znamu, v době jejího vzniku, zdobila.  

  

14. října 2013 

Dům umění města Brna, Seznamte se s Domem umění města Brna 

Přednáška ředitelky Domu umění města Brna Terezy Petiškové o charakteru jeho činnosti a poslání. Výklad seznámí 

účastníky se způsobem práce při přípravě výstav a sestavování výstavního plánu, včetně informace o chystaných projek-

tech. Seznámí posluchače rovněž s historickými východisky Domu umění města Brna, okolnostmi jeho založení a pro-

měnách jeho působení. Součástí setkání bude i procházka probíhající výstavou Martina Raspa v Galerii J. Krále. 

 

21. října 2013 

Turistické informační centrum města Brna, Galerie Radnická 4 

Galerie mladých, Galerie U Dobrého pastýře a galerie Kabinet. Prohlídka bude realizována s kurátorkou galerií TICmB, 

včetně animace v prostoru Galerie U Dobrého pastýře. Tento blok bude upřesněn s ohledem na aktuální výstavy probíha-

jící v těchto prostorách. 

 
4. listopadu 2013 

Turistické informační centrum města Brna, Stará radnice 

Prohlídka s přednáškou o historii a pověstech této nejstarší světské budovy ve městě. Přednáška bude realizována 
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v Ernově sále. Součástí prohlídky objektu je i možnost vystoupání 174 schodů na ochoz staroradniční věže s panorama-

tickým výhledem na město a jeho okolí. 

 

11. listopadu 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Vyznejte se v počasí 

Základy meteorologie aneb co se děje, když je zataženo. Jaké zajímavé úkazy nám předvádí pozemská atmosféra? Proč 

je Slunce při západu červené a obloha modrá? Přednáší Jan Píšala. 

 

18. listopadu 2013 

Hvězdárna a planetárium Brno, Jak funguje dalekohled 

Co je to vlastně dalekohled? Jak pracuje, proč je užitečný. Prohlídku zajímavých přístrojů doplní série experimentů, na 

kterých si ukážeme funkci spojky a rozptylky, i princip některých optických zařízení. Přednáší Mirek Dočekal. 

 

25. listopadu 2013 

Filharmonie Brno, Sto čtyřicet let Besedního domu v novodobé historii Brna 

Čtvero zastavení v reprezentačních prostorách paláce, pokaždé s výkladem o jeho budovatelích, dramatickém stavebním 

vývoji a rozličných funkcích v průběhu bezmála půldruhého století, s připomínkou historických okamžiků a jejich význač-

ných účastníků.  

 

2. prosince 2013 

Filharmonie Brno, Filharmonie Brno – mezi Prahou a Vídní 

Historie hudebního života moravské metropole v posledních stoletích; úsilí Besedy brněnské o profesionální úroveň kon-

certů. Vývoj jejich symfonické složky v meziválečných letech, vznik a působení filharmonie. Výklad s hudebními ukázka-

mi.  

 

9. prosince 2013 

Muzeum města Brna, Pevnosti Brna – od dřevěné palisády k betonovému bunkru 

Pravěká hradiště, středověké hradby, barokní pevnost i zákopy 2. světové války. To vše se nachází více či méně ukryté v 

našem městě. Brno je přímo učebnicovým příkladem vývoje fortifikačních technik. Seznámíme Vás s nejzajímavějšími 

opevněnými lokalitami na území Brna ve světle nejnovějšího archeologického a historického bádání. Přednáší Petr Va-

chůt, Aleš Navrátil. 

 

16. prosince 2013 

Muzeum města Brna, Zrození brněnského Výstaviště 

Výstava soudobé kultury v Československu, uspořádaná před 85 lety jako velkolepá přehlídka kulturní a hospodářské 

úrovně mladého státu, se uskutečnila na brněnském Výstavišti, vybudovaném speciálně pro tuto akci. Seznámíte se s 

tvůrci výstavního areálu, jimiž byli přední architekti z celé republiky, jejichž dílem se významně pozvedla prestiž dříve 

provinčního Brna a symbolicky byl završen jeho přerod ve skutečnou zemskou metropoli a v podstatě druhé hlavní měs-

to Československé republiky. Přednáší Lenka Kudělková. Na závěr proběhne slavnostní inaugurace všech studentů kul-

turní univerzity třetího věku. 

MĚSTO JE NAŠE BRNO 

Nový projekt Město je naše Brno si klade za cíl poděkovat všem skupinám profesionálů, kteří se podílejí 

na chodu města Brna (např. hasičům, pracovníkům dopravního podniku, technických sítí či městským 

policistům). Současně je to způsob propagace nového digitária i Hvězdárny a planetária Brno jako tako-

vé. Pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům v době, kdy není organizace využívána veřejností, nabí-

zíme uspořádání představení v digitáriu. Projekt byl zahájen na sklonku roku 2013 a první návštěva – 
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počátkem roku 2014 – byla domluvena s Městskou policií Brno, Technickými sítěmi města Brna a Do-

pravním podnikem města Brna. Komunikoval Jiří Dušek. 

NEBESKÉ VÁNOCE 

Tradiční předvánoční setkání spojené s koncertem a předpremiérou nového představení digitária proběh-

lo 17. prosince 2013 (organizovala Jana Britzmannová a Jiří Dušek). Komorní dechová harmonie Brno 

uvedla dvě skladby z období na přelomu 18. a 19. století. Koncert B-dur č. 9 pro dva klarinety a orchestr 

od Jana Václava Kněžka, přepis Allegretta ze 7. symfonie A-dur od Ludwiga van Beethovena. Koncertem 

provázel Zdeněk Mikulášek. Ve druhé části večera následovala předpremiéra pořadu Až na konec vesmí-

ru. Pozvání na setkání, určené především pro bývalé pracovníky a nejvěrnější spolupracovníky Hvězdárny 

a planetária Brno, přijalo 150 návštěvníků. Vstup zdarma. 

ODBORNÁ KNIHOVNA 

Odborná knihovna Hvězdárny a planetária Brno příležitostně slouží pracovníkům a spolupracovníkům 

Hvězdárny a planetária Brno, pro veřejnost je uzavřena od roku 2010. Fond průběžně obohacujeme 

o několik odebíraných časopisů a vzácně i knihy (v roce 2013 celkem 1 výtisk). Realitou je, že význam 

odborné knihovny exponenciálně klesá (nemalou měrou k tomu přispívají kvalitní a lehce dostupné elek-

tronické publikace) a díky průběžnému vyřazování zastaralých a naprosto nepotřebných publikací spěje 

nezadržitelně k zániku. Odbornou knihovnu má na starosti David Koval. 

ODBORNÁ POZOROVÁNÍ 

Hvězdárna a planetárium Brno podporuje odborné aktivity zaměřené na výzkum specifických kosmic-

kých těles, především pak proměnných hvězd. Ty mohou realizovat sami zaměstnanci, pokud jsou zaští-

těny získáním grantu anebo jako součást vzdělávacích programů (vesměs Přírodovědecké fakulty Masa-

rykovy univerzity). 

Hlavním přístrojem v odborné pozorovatelně zůstal v roce 2013 dalekohled zapůjčený z Ústavu teoretic-

ké fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity o průměru objektivu 35 cm, vyba-

vený CCD kamerou G2-4000 s fotometrickými filtry uvby Strömgrenova fotometrického systému. Zajiš-

ťovali Tomáš Henych, Marek Chrastina, Jan Janík, Jiří Liška, Zdeněk Řehoř, Marek Skarka a Miloslav 

Zejda.  

V průběhu roku 2013 (přibližně v 50 nocích) byla v odborné pozorovatelně provedena řada fotometric-

kých CCD měření proměnných hvězd, např. zákrytových dvojhvězd, pulzujících hvězd typu RR Lyrae, 

systémů s tranzitujícími exoplanetami, eruptivních trpaslíků a také jedna CP hvězda. Tyto výsledky budou 

součástí dizertačních prací (J. Liška, M. Skarka, M. Prvák), bakalářské práce (Z. Prudil) a také závěrečné 

práce SOČ (P. Hájková, L. Koželková). Měření eruptivního trpaslíka V711 Tau vykonané na Hvězdárně a 

planetáriu Brno bylo zmíněno v diplomové práci Š. Dyčkové (2013). V měřených polích bylo objeveno jako 

vedlejší produkt několik nových proměnných hvězd zavedených do CzeV katalogu proměnných hvězd. 

Prozatím byl publikován objev první z nich CzeV503 (Her) Liška & Skarka 2013. Na základě pozorování 

získaných v odborné pozorovatelně Hvězdárny a planetária Brno byly v roce 2013 publikovány tyto práce: 
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Liška, J., Skarka, M., 2013, IBVS, 6077, 1, Discovery of a new periodic variable star CzeV503, 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2013IBVS.6077....1L 

Dyčková, Š., 2013, Spektroskopické studium slunečních a hvězdných erupcí, diplomová práce, 

http://astro.physics.muni.cz/download/documents/mgr/dpdyckova.pdf 

Současně probíhala odborná pozorování na hvězdárně ve Vyškově (např. v rámci podzimního astrono-

mického kurzu Masarykovy Univerzity), kam byl v roce 2010 zapůjčen velký zrcadlový dalekohled 

s průměrem objektivu 40 cm (původně se nacházel v pozorovatelně hvězdárny, byl nahrazen moderněj-

ším přístrojem). 

SJEZD ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 

Hvězdárna a planetárium Brno ve dnech 23. a 24. března 2013 hostila 19. sjezd České astronomické 

společnosti. Záštitu nad touto prestižní akcí převzal primátor statutárního města Brna Roman Onderka, 

pozvání na zahájení přijal rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Setkání začalo v sobotu 23. března 

2013 v 11 hodin slavnostními proslovy. Poté následovalo administrativní jednání. V podvečerních hodi-

nách Hvězdárna a planetárium Brno představila projekt Přírodovědného digitária. V neděli 24. března 

2013 v dopoledních hodinách byl na následující tříleté období zvolen nový předseda. 

Česká astronomická společnost je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, 

amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Patří mezi společnosti sdružené v Radě 

vědeckých společností při Akademii věd České republiky, je kolektivním členem Evropské astronomické 

společnosti a spolupracuje se zahraničními astronomickými společnostmi. Předsedou společnosti byl 

zvolen Jan Vondrák, čestným předsedou Jiří Grygar. 

SPOLUPRÁCE PRO BUDOUCNOST 

V roce 2013 (stejně jako v roce 2012) byla Hvězdárna a planetárium Brno partnerem projektu Spolupráce 

pro budoucnost podaným Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, resp. Hvězdárnou 

a planetáriem Johanna Palisy v Ostravě (CZ.1.07/2.4.00/31.0035). Cílem bylo vytvořit systém pro další 

rozvoj a posilování různých forem spolupráce terciární sféry se zaměstnavateli, výzkumnými institucemi 

a dalšími sociálními partnery v České republice i zahraničí, nárůst inovačního a výzkumného potenciálu a 

zapojení do existujících mezinárodních sítí vědeckých a výzkumných organizací.  

Díky projektu se naši zaměstnanci mohli v roce 2013 zúčastnit několika mimořádných akcí (v českých 

zemích i zahraničí): 

22. až 28. dubna 2013, stáž v planetáriu Hamburg – Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík 

29. května až 2. června 2013, FullDome Festival Jena – Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Jiří Dušek 

5. až 9. června 2013, ECSITE Annual Conference – Jiří Dušek 

11. června 2013, Workshop SCIAP 2013 – Jiří Dušek, Zuzana Kuljovská, Josef Forman 

27. června 2013, Tvorba komunikačních nástrojů pro cílové skupiny – David Koval, Zuzana Kuljovská 

30. srpna až 1. září, Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 – Zuzana Kuljovská, Josef Forman 

14. až 18. října 2013, Communicating Astronomy with the Public 2013 – Josef Forman, Radek Žemlička 

12. a 13. listopadu 2013, SciCom v přírodních vědách II. – domácí a zahraniční inspirace – Zuzana Kuljovská, Josef For-

man, Jiří Dušek 
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Na všech výše uvedených akcích měli naši zaměstnanci aktivní příspěvky (formou diskuze, posteru, 

přednášky). Mnohem důležitější ale byl sběr zkušeností a porovnávání projektu Hvězdárny a planetária 

Brno s projekty jiných organizací. Projekt – bohužel – v roce 2013 skončil, avšak některé následné aktivi-

ty budou pokračovat i v dalších letech. 

TADY JSME 

V úterý 29. ledna 2013 proběhl křest knihy TADY JSME, která je věnována architektonické podobě nové 

budovy Hvězdárny a planetária Brno. Současně se uskutečnila vernisáž výstavy Měsíc v detailu a před-

premiéra pořadu Měsíční podvod – nová fakta. Akce se zúčastnil primátor statutárního města Brna Ro-

man Onderka a řada významných osobností společenského života města Brna. Autorem graficky velmi 

zdařilé fotografické publikace je Pavel Gabzdyl. 

TALENTI SE SEŠLI POD HVĚZDAMI 

Setkání napříč skupinami českých a zahraničních studentů středních a vysokých škol, učitelů, Ph.D. stu-

dentů a vědců již podruhé v našich prostorách uspořádalo Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobi-

litu. Dne 12. prosince 2013 dorazilo více než 200 zájemců o vědu a výzkum. Připraveno bylo představení 

Astronaut, luštění šifer ve vstupní hale a k vzájemným diskusím na klavír hrál student Biskupského 

gymnázia Ondřej Špaček. Zajišťoval David Koval. 

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA ASTRONOMIE 

V roce 2013 v rámci výuky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity přednášel Jiří Dušek několik 

částí předmětu Didaktika astronomie, resp. Pavel Gabzdyl a Jan Píšala kompletní předmět Fyzika Slu-

neční soustavy. Astronomická výuka je příkladem úzké a pro organizaci velmi užitečné spolupráce 

s univerzitními pracovišti. 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno další vzdělávání svých zaměstnanců aktivně podporuje. Tento vstřícný 

krok považujeme za standardní zaměstnaneckou výhodu. V roce 2013 se naši zaměstnanci zúčastnili 

těchto seminářů a školení (vyjma projektu Spolupráce pro budoucnost): 

23. ledna 2013, Zuzana Kuljovská, Metodická správnost nástrojů komunikace vědy 

březen až prosinec 2013, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Jan Píšala, pravidelná výuka anglického jazyka 

5. března 2013, Hana Šimšová, Změny v účetnictví a daních v roce 2013 

25. dubna 2013, Zuzana Kuljovská, Pilotní ověření zkrácených modulů projektu Vědět a předávat 

11. června 2013, Zuzana Kuljovská, Josef Forman, Jiří Dušek, SCIAP workshop 

7. října 2013, Tomáš Hladík, Vyhláška 50/1978 Sb. 

3. prosince 2013, Hana Šimšová, Účetní závěrka 2013  

V roce 2013 probíhalo následující institucionální vzdělávání pracovníků Hvězdárny a planetária Brno: 
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Tomáš Hladík pokračoval v bakalářském studiu na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Mirek Dočekal pokračoval v magisterském studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Jaroslav Velčovský byl studentem 1. ročníku magisterského studijního programu teoretické fyziky a astrofyziky na Ma-

sarykově univerzitě. 

Tomáš Henych obhájil dizertační práci s názvem Excitation of asteroid rotations through impacts na Ústavu teoretické 

fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně. 

ŽEREME VESMÍR 

V rámci podpory znevýhodněných dětí jsme ve spolupráci s Lukášem Cahou (Dům Brno – diagnostický 

ústav pro mládež) jsme začali organizovat návštěvy dětí z dětských domovů, krizových center apod. První 

taková akce se uskutečnila 2. listopadu 2013 (188 návštěvníků).  
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ DIGITÁRIUM 

Součástí Hvězdárny a planetária Brno se na sklonku roku 2013 stalo Přírodovědné digitárium – návštěv-

nické centrum, disponující jedinečným audiovizuálním nástrojem pro popularizaci a medializaci přírod-

ních věd (označovaným jako digitárium). Nejvýznamnější změnou je instalace nového digitálního pro-

jekčního systému s projekční plochou o průměru 17 metrů vestavěnou do stávající, střešní kopule býva-

lého planetária. Soutěž na dodavatele celého systému vyhrálo konsorcium Nowatron Elektronik, s.r.o. a 

R.S.A. Cosmos (subdodavatelé GOTO Inc., Spitz Inc. a Kinoexport, s.r.o.).  

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 – ná-

vštěvnické centrum podpořilo dotací ve výši 49,9 milionu Kč (100 % nezbytné částky). Projekt je identifi-

kován jako ED3.2.00/09.0160.  

REALIZAČNÍ SKUPINA 

Realizací projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum se v roce 2013 více či méně aktivně 

zabývali všichni zaměstnanci Hvězdárny a planetária Brno, ve spolupráci s řadou externích odborníků. 

Hlavní strategická rozhodnutí prováděli zástupci dodavatele, investora i našich zaměstnanců, klíčovou 

roli pak sehrála realizační skupina:  

Hvězdárna a planetárium Brno: Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Jan Píšala, Jiří Severin  

Nowatron Elektronik, s.r.o.: Robert Odehnal, Petr Valehrach 

projektant: Martin Rudiš (Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.) 

zástupci investora (magistrát města Brna): Zdeněk Herodes (odbor investiční), Vladimír Petlach (odbor implementace 

evropských projektů) 

stavební dozor: Svatoslav Černošek 

BOZPO: Jaroslav Plšek (BOZOPO servis, s.r.o.) 

Celkem se v průběhu roku 2013 uskutečnilo 25 oficiálních koordinačních schůzek a bezpočet operativních 

jednání přímo na staveništi. 

Na projektu se významně podíleli také zástupci Odboru implementace evropských projektů magistrátu 

města Brna (Hana Cikánková, Radek Řeřicha, Radim Gold), Odboru kultury magistrátu města Brna (Eleni 

Manosoglu) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Božena Radiměřská, Jolana Hořejší, Běla 

Mojžíšová). 

POSTUP REALIZACE V ROCE 2013 

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 

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 lednu 2012 byla dokončena technická specifi-

kace zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, 28. března 2012 zveřejněna výzva k podávání nabídek, 
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5. prosince 2012 byl vybrán zhotovitel – konsorcium Digitárium složené ze společností Nowatron Elek-

tronik, s.r.o. a RSA Cosmos Inc. Dne 20. prosince 2012 byla podepsána smlouva mezi zadavatelem – 

statutárním městem Brnem – a realizátorem – konsorciem Digitárium.  

V průběhu roku 2013 byly realizovány následující kroky (v chronologickém pořadí): 

4. ledna 2013 

V roce 2013 první a jinak v pořadí druhá koordinační schůzka realizační skupiny. 

 

28. února 2013 

Předávka první části produkčního studia. 

 

4. března 2013 

Stavební úřad vydal souhlasné stanovisko s bouracími pracemi.  

 

28. března 2013 

Zahájení stavebního řízení. 

 

30. března 2013 

Poslední představení v původním sále velkého planetária. 

 

31. března 2013 

Zahájení demontáže projekčního přístroje. 

 

duben 2013 

Likvidace stávající projekční plochy, demontáž rozvodů silnoproudu, slaboproudu, klimatizace, bourací práce. 

 

23. dubna 2013 

Vydání stavebního povolení stavebním úřadem městské části Brno-střed. 

 

květen 2013 

Začišťovací práce, instalace závěsných profilů pro novou projekční plochu. 

 

3. června 2013 

Kontrolní den za účasti primátora statutárního města Brna Romana Onderky. 

 

červen 2013 

Instalace nosné konstrukce nového hlediště, sádrokartonových obkladů, podlahy, rozvodů vzduchotechniky, silnoprou-

du a slaboproudu. 

 

červenec 2013 

Dokončena instalace hlediště, vč. povrchové úpravy. 

 

srpen 2013 

Nainstalována projekční plocha NanoSeam společnosti Spitz Inc. 
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září 2013 

Nový audiovizuální systém, vč. analogového projektoru hvězdného pole Chronos II společnosti GOTO Inc. 

 

23. září 2013 

Zahájení testovacího provozu. 

 

říjen 2013 

Designová křesla společnosti Kinoexport, s.r.o. 

 

18. října 

Kolaudační rozhodnutí. 

 

29. října 2013 

Digitální prequel – ukázka schopností digitária pro členy České asociace science center. 

 

31. října 2013 

Ve 20:23:29 místního času bylo za účasti vrcholných představitelů města, aktérů kulturního i veřejného života, spuštěno 

digitárium. 

 

1. listopadu 2013 

Slavnostní večer pro všechny zúčastněné subdodavatelské společnosti. 

 

2. listopadu 2013 

V 10.00 místního času přicházejí první návštěvníci.  

Je zřejmé, že realizace Přírodovědného digitária – návštěvnického centra zcela zásadně ovlivnila provoz 

organizace nejen v roce 2013. První diváci byli svědky proměny, jejíž důsledky si plně uvědomíme až 

v dalších letech. Význam digitária je stejný (ne-li větší), jako rekonstrukce objektu Hvězdárny a planetária 

Brno, která proběhla v letech 2010 a 2011. 

Projekt Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum formálně skončil v listopadu 2013. Proto se ve 

zprávě o činnosti Hvězdárny a planetária Brno v podobě samostatné kapitoly vyskytuje naposledy.  
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM 

Projekt Přírodovědné stelárium je obohacením vzdělávacích, kulturních i turistických aktivit Hvězdárny a 

planetária Brno. Navazuje na projekty Přírodovědné exploratorium a Přírodovědné digitárium. Jedinečná 

instalace nebude mít na území města Brna obdoby. Projekt má edukativní, estetický i umělecký obsah. 

Poslouží při vzdělávacích programech pro základní a střední školy, animačních projektech určených ve-

řejnosti, obyvatelům města Brna i přijíždějícím turistům. Bezesporu bude výrazným prvkem oživujícím 

prostor Kraví hory a širší střed města Brna. Předpokládá se celoroční provoz financovaný ze vstupného, 

plánovaná návštěvnost více než 20 000 osob ročně. 

Základem projektu Přírodovědné stelárium je tzv. Sluneční věž/rozhledna postavená v blízkosti stávající 

budovy s tematicky zaměřenou expozicí a pozorovací terasou. Na ni naváže volně přístupná, exteriérová 

expozice velkoformátových geologických vzorků a dále soubor mechanických, fyzikálně důmyslných 

prolézaček. Architektonický návrh Sluneční věže pochází z ateliéru Rudiš-Rudiš architekti s.r.o. (Martin 

Komárek, Martin Rudiš, Alena Stehlíková), takže je v souladu s architektonickým řešením nové budovy 

Hvězdárny a planetária Brno. 

Projekt Přírodovědné stelárium lze rozdělit na čtyři funkční části: 

Sluneční věž 

suterénní sál 

kamennou zahradu 

inteligentní prolézačky 

V případě potřeby je možné projekt realizovat ve třech fázích – Sluneční věž se suterénním sálem, dále 

kamennou zahradu a jako poslední inteligentní prolézačky. 

SLUNEČNÍ VĚŽ 

Do šestipatrového prostoru Sluneční věže/rozhledny o předpokládané výšce 17,5 metru se vestaví verti-

kální expozice zaměřená na téma Slunce, sluneční energie, vztah Slunce-Země. Pozorovací terasa nabíd-

ne unikátní vyhlídku na město Brno (vrch Hády, vysílač Kojál, Babí lom, pevnost Špilberk, chrám sv. Petra 

a Pavla, Pavlovské vrchy a Slavkov u Brna). Stejné místo se ve večerních hodinách promění 

v astronomickou pozorovatelnu s výhledem na jevy odehrávající se nízko nad obzorem.  

Poloha i výška Sluneční věže je zvolena tak, aby bylo zajištěno soukromí v okolní obytné zástavbě. Její 

součástí bude přiměřené scénické podsvětlení pláště, které bude reagovat například na aktuální počasí 

(teplotu, atmosférický tlak, směr a sílu větru) nebo realizovaný program (nerušené pozorování apod.). 

Vnitřní část dvouplášťové fasády Sluneční věže z prosklených a plných panelů vytvoří různě transparentní 

grafické plochy. Hlavním architektonickým prvkem ale bude vnější plášť z pružné folie ETFE, která díky 

částečné průhlednosti přiznává vnitřní ocelovou prostorovou konstrukci. Folie umožňuje díky svým 

mnoha inspirativním vlastnostem vytvořit tvarově zajímavý a vzdušný výtvarný prvek. Vizuální vjem je 

založen na prolínání prostorové ocelové konstrukce, expozice a foliového pláště. Předsazený lehký plášť 

v celé ploše stíní vnitřní tepelně izolační plášť. Vzniklá mezera vytváří komínový efekt využívající přiroze-

ného proudění vzduchu pro maximální izolační efekt zajišťující vnitřní klima pro celoroční provoz. Přiro-

zené větrání v létě a princip rekuperace v zimním období je základem technologického vybavení pro do-

sažení minimální provozní energetické náročnosti objektu. 
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SUTERÉNNÍ SÁL 

Sál v suterénu, který bude současně technologickým zázemím pro Sluneční věž, bude přístupný jak 

z budovy Hvězdárny a planetária Brno, tak nezávislým vchodem. Představuje tmavý prostor bez oken, ve 

kterém návštěvníci najdou virtuální hernu s řadou interaktivních exponátů. Nosným tématem bude expo-

zice Za hranice Sluneční soustavy.  

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. Trvale zastavěná plocha se tudíž veřejného parku Kraví hory 

dotkne pouze minimálně, bude využita jako podklad pro expozici kamenné zahrady. 

KAMENNÁ ZAHRADA 

Kamenná zahrada je variací tzv. geoparku sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin z nejbližšího 

regionu, zařazených do časových, geologických, přírodovědných i astronomických souvislostí města 

Brna od doby před 700 miliony roky do současnosti. Kamenná zahrada bude volně přístupná, ale součas-

ně poslouží k animačním programům pro základní, střední i vysoké školy. 

Bloky hornin budou rozmístěné na ploše přibližně 600 metrů čtverečních (150 m
2
 zpevněné plochy expo-

zice, 150 m
2
 pochůzkové plochy a 300 m

2
 zatravněné plochy) s informačními panely. Okolní zpevněné 

plochy budou navozovat dojem pochůzné mapy blízkého okolí města Brna. Hmotnost jednoho hornino-

vého vzorku bude cca dvě tuny, v případě, že to bude možné, bude jeho součástí leštěný nábrus o ploše 

přibližně 400 cm
2
. Vzorky doplní hmatové značky pro slabozraké a nevidomé. 

INTELIGENTNÍ PROLÉZAČKY 

Instalace několika mechanických, pohyblivých prolézaček, pomocí kterých budou kolemjdoucí poznávat 

některé fyzikální zákonitosti. Například vznik duhy, podoba stínu, pohyb Slunce po obloze, páka… apod. 

Instalace bude volně přístupná, ale využívána bude i během doplňkových, animačních programů pro 

školní výpravy i veřejnost. 

EKONOMIKA PROVOZU 

Vnitřní expozice ve Sluneční věži a suterénním prostoru bude přístupná přes budovu Hvězdárny a plane-

tária Brno (příležitostně nezávislým vstupem). Ze vstupného budou hrazeny veškeré provozní náklady, 

vč. údržby. Personální nároky budou zajištěny ze současného fondu zaměstnanců Hvězdárny a planetária 

Brno. Veškeré informace budou uváděny nejen v českém jazyce, ale také angličtině a němčině. 

BEZBARIÉROVOST 

Celý projekt je navržen jako bezbariérový. Exteriérový osobní výtah přisazený k předsazenému plášti 

Sluneční věže zajišťuje bezbariérový přístup do všech pater a na vyhlídkovou terasu. Suterénní část expo-

zice je z budovy Hvězdárny a planetária Brno přístupná pomocí výtahové plošiny. 
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ODHAD NÁKLADŮ NA PROJEKT 

Průchod do suterénu – rekonstrukce části stávajícího objektu: 

Obestavěný prostor   100 m3 

Odhad investičních nákladů  2 500 000 Kč 

Suterénní sál: 

Obestavěný prostor   500 m3 (včetně zelené střechy a založení) 

Odhad Investičních nákladů  7 500 000 Kč  

Suterénní sál – expozice: 

Investiční náklady   4 500 000 Kč 

Sluneční věž: 

Obestavěný prostor   1 005 m3 

Investiční náklady   12 500 000 Kč 

Sluneční věž – audiovizuální instalace: 

Investiční náklady   9 500 000 Kč 

Kamenná zahrada (geo expozice): 

Plocha     600 m2 

Investiční náklady   3 500 000 Kč 

Inteligentní prolézačky 

 Plocha:    150 m2 

Investiční náklady    3 000 000 Kč 

Celkem odhad investičních nákladů:    

43 000 000 Kč  

POSTUP REALIZACE V ROCE 2013 

Projekt Přírodovědné stelárium prošel v polovině roku 2013 rozsáhlou revizí tak, aby byla zdůrazněna 

synergie s jinými projekty. Současně byly prováděny první kroky k zajištění jeho financování. 
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MEDIALIZACE, PUBLIC RELATIONS, MARKETING 

Statutární město Brno se v podobě Hvězdárny a planetária Brno může pochlubit hmatatelným příspěv-

kem k neformálnímu vzdělávání všech skupin obyvatel, který oceňují jak návštěvníci, tak odborná veřej-

nost. Úspěch „příběhu“ Hvězdárny a planetária Brno je ale podmíněn špičkovým programem, kompe-

tentními pracovníky a dobrým marketingem. Proto jsou aktivity související s propagací přímo podřízeny 

řediteli organizace, ve spolupráci s dramaturgickou radou. Projekty a počty uživatelů uvedené v této 

kapitole jsou přitom pouhým výčtem, ve statistických přehledech jinak nefigurují.  

Jednu z klíčových rolí hraje Internet, ostatně prvním připojením na počítačovou síť disponujeme od roku 

1993. Pomocí základní adresy http://www.hvezdarna.cz můžeme efektivně propagovat nabízený pro-

gram, přímo prodávat vstupenky a zajišťovat běžný informační servis. Z povahy věci – astronomické 

obory vždy výrazně využívaly nejmodernější technologie – nám Internet také zprostředkovává spojení se 

světem. V roce 2013 jsme navíc sociální síť Facebook a kanál Youtube obohatili o profesionálně vytváře-

né video reportáže. 

Nepodceňujeme však ani klasické způsoby propagace. Pokračovali jsme ve vydávání čtvrtletního zpravo-

daje (na podzim 2013 v nákladu 10 000 kusů distribuovaných na řadu míst města Brna), osazování city-

light vitrín a billboardů, vydávání tiskových materiálů i přímého oslovení základních a středních škol 

v Jihomoravském kraji, vč. přilehlých okresů. Novinkou se stala spolupráce s populárně vědeckým ma-

gazínem Tajemství vesmíru a prestižním National Geographic Česko (vč. aktivních příspěvků). V obou 

periodikách nám byl dopřán nadstandardní prostor, navíc je považujeme za punc kvality. 

Rozvíjíme také merchandising související buď s organizací obecně anebo lépe s konkrétními představe-

ními – zvyšuje to dobrý pocit z Hvězdárny a planetária Brno a představuje nezanedbatelný zdroj příjmů. 

ACADEMIA FILM OLOMOUC 

Academia film Olomouc se řadí mezi nejvýznamnější evropské festivaly v oblasti populárně-vědeckého 

filmu. Představuje vědu jako atraktivní, dynamickou a rozmanitou sféru. Do festivalových soutěžních 

sekcí se každoročně přihlašují stovky dokumentárních filmů a televizních pořadů, vč. renomovaných 

stanic BBC, Discovery Channel nebo National Geographic. Mimo tradiční soutěže o nejlepší český a svě-

tový populárně-vědecký film dramaturgie každoročně volí několik sledovaných i opomíjených témat, jež 

se divákům během festivalu snaží přiblížit v rámci ucelených sekcí. 

Jiří Dušek byl v roce 2013 členem poroty české části soutěže Academia film Olomouc. Podařilo se tak 

navázat partnerství, ve kterém bude Hvězdárna a planetárium Brno hrát stále větší a větší roli. 

ASOCIACE HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ 

Občanské sdružení Asociace hvězdáren a planetárií dává dohromady všechny významné hvězdárny a 

planetária v České republice. Hvězdárna a planetárium Brno je jejím členem od založení v roce 1991 (do 

roku 2010 pod názvem Sdružení hvězdáren a planetárií). Hvězdárnu a planetárium Brno zastupoval a do 

října 2013 byl současně i předsedou sdružení Jiří Dušek. Na další funkční období byl zvolen předsedou 

Marcel Bělík z Hvězdárny v Úpici. Naše organizace nadále zůstává členem. 
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ASTRONOMICKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY 

Na Internetových stránkách http://mapa.hvezdarna.cz je od roku 2006 umístěna 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 2013 probíhala její průběžná aktualizace (zajišťoval Jiří Dušek). 

BRNĚNSKÝ DENÍK – ROVNOST 

Brněnský deník Rovnost je mediálním partnerem Hvězdárny a planetária Brno, který nám dává nadstan-

dardní prostor. Kromě každodenního programu a řady informativních článků jsme v listopadu 2013 vydali 

mimořádnou přílohu Deníku vycházejícího v celém Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Celkem 80 000 

výtisků bylo věnováno novému digitáriu a jeho aktuálnímu programu. Zajistil Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a 

Jan Píšala. 

BRNO EXPAT CENTRE 

Brno Expat Centre je projekt občanského sdružení Brnopolis realizovaný od roku 2010 s podporou Kan-

celáře strategie Magistrátu města Brna. Cílem Brno Expat Centre je poskytovat informační a konzultační 

služby cizincům vysoce kvalifikovaných (kreativních) profesí, kteří pracují a žijí v Brně. Dne 30. září 2013 

proběhla v prostorách Hvězdárny a planetária Brno jedna z akcí sdružení – Openning of the BEC Season 

2013 za účasti přibližně 80 hostů. Zajišťovali Josef Forman a Zuzana Kuljovská. 

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. Možná jsou následující partnerství:  

Individuální partnerství / výše ročního příspěvku: 5000 Kč a více 

 

korporátní partnerství 

Hvězdný partner / výše roční podpory: 50 000 Kč 

Galaktický partner / výše roční podpory: 150 000 Kč 

Vesmírný partner / výše roční podpory: 300 000 Kč a více 

Partner představení / výše jednorázové podpory: 100 000 Kč 

I když se jedná spíše o projekt podporující značku Hvězdárny a planetária Brno, nikoli klíčový zdroj našich 

příjmů, zaznamenali jsme v roce 2013 několik úspěchů. Individuálními partnery zůstali Milan Špinar 

(ŠPINAR – software, s.r.o.) a Miloš Škrdlík (maloobchodní síť Brněnka, s.r.o.). Korporátními partnery se 

staly FEI Czech Republic s.r.o., SPP CZ, s.r.o. a RWE a.s. Několik dalších společností s námi navázalo 

barterovou spolupráci (např. HC Kometa Brno, Dopravní podnik města Brna, CESNET, Sanoma Media, 

Extra Publishing). 
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Součástí této strategie bylo vydání a distribuce speciálního informačního letáku o možnosti zapojit se do 

partnerského projektu a publikace o komerčním využití našich prostor. Tato informace se dostává ná-

vštěvníkům Hvězdárny a planetária Brno, stejně jako vytipovaným, potenciálním partnerům. 

ČESKÁ ASOCIACE SCIENCE CENTER 

Česká asociace science center vznikla 11. června 2013. Vyvrcholily tak více než čtyřleté snahy o ustavení 

profesionální organizace, která bude cíleně vytvářet pozitivní image science center, neformálního vzdělá-

vání a komunikace vědy u české veřejnosti. Dlouhodobým cílem je popularizovat vědu a techniku za úče-

lem vzdělávání široké veřejnosti, spolupracovat s orgány státní správy při projednávání zásadních otázek 

týkajících se neformálního vzdělávání a podporovat dialog mezi vědou a veřejností.  

U zrodu asociace, založené jako zájmové sdružení právnických osob, stála regionální science centra v 

Plzni, Liberci, Brně, Ostravě a Hradci Králové: Techmania Science Center, Labyrint Bohemia provozující 

science center iQpark, VIDA science centre, Hvězdárna a planetárium Brno, Vysoká škola báňská – Tech-

nická univerzita, zaštiťující Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy, Hvězdárna a planetárium Hradec 

Králové. V průběhu roku 2013 se asociace rozrostla o Svět techniky v Ostravě a Pevnost poznání 

v Olomouci.  

Všichni zakládající členové jsou příjemci dotací z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jenž 

v současné době podporuje neformální vzdělávání financemi v řádu jednotek miliard korun českých. 

Správní radu asociace zastupuje Vlastimil Volák (předseda, Techmania science center Plzeň), Jiří Dušek 

(místopředseda správní rady, Hvězdárna a planetárium Brno) a Pavel Coufal (iQpark science center Libe-

rec). Hvězdárna a planetárium Brno také zajistila vznik a nyní zajišťuje provoz www stránek na adrese 

http://www.sciencecenter.cz. 

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 

Česká astronomická společnost je občanské sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, 

amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Dbá o rozvoj astronomie v českých 

zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy.  

Hvězdárna a planetárium Brno je kolektivním členem České astronomické společnosti. V roce 2013 pro-

běhl v našich prostorách sjezd České astronomické společnosti a Mezinárodní konference o výzkumu 

proměnných hvězd. Technicky jsme také podpořili digitalizaci tzv. meteorářské kroniky. 

ČTVRTLETNÍK HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

V roce 2013 jsme vydali 4 čísla čtvrtletníku, který si klade za cíl informovat o zajímavém dění – v menší 

míře minulém, ale především budoucím – na Hvězdárně a planetáriu Brno. Snažíme se tímto způsobem 

komunikovat s veřejností, partnery organizace i zřizovatelem. Součástí je rozhovor na aktuální téma, 

přehled nejzajímavějších akcí, informace o novinkách, premiérách a projektech, které by neměly nikomu 

uniknout. Zpravodaj vycházel v nákladu od 2 do 3 tisíc kusů a byl zdarma k dispozici především 

v prostorách organizace. Výjimkou bylo podzimní vydání v 10 000 exemplářích, které jsme prostřednic-

tvím sítě Kult.cz distribuovali po celém městě Brně. 
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DIGITÁRIUM 

Digitalizace sálu velkého planetária a jeho přeměna na nové digitárium byla zachycena ve stejnojmenné 

publikaci sestavené především z fotografií pořízených Pavlem Gabzdylem. Součástí je proslov primátora 

statutárního města Brna Romana Onderky, ředitele Hvězdárny a planetária Brno Jiřího Duška, architekta 

Martina Rudiše, jednatele firmy Nowatron Roberta Odehnala, generálního ředitele RSA Cosmos Benja-

mina Cabuta a majitele společnosti GOTO Nobutaka Gota. Kniha vycházející v nákladu 600 kusů je nepro-

dejná. Vnímáme ji jako poděkování všem, kteří se na tomto ambiciózním projektu podíleli. 

DIGITÁRIUM | START 

Projekt Přírodovědného digitária – návštěvnického centra je natolik mimořádný, že si zasloužil i mimo-

řádný způsob otevření. Stalo se tak nadvakrát: Ve čtvrtek 31. října 2013 za účasti čelních představitelů 

politického, společenského i kulturního života města Brna – náměstkyně primátora Jany Bohuňovské, 

stejně jako zástupců generálního dodavatele – Benjamina Cabuta (RSA Cosmos), Nobutaka Gota a Kena 

Millera (Goto Inc.), Pavla Mihuly (Nowatron Elektronic). V pátek 1. listopadu 2013 ve společnosti dodava-

telů a subdodavatelů jednotlivých technologií, bývalých i současných pracovníků Hvězdárny a planetária 

Brno. Mimořádný program doplnily proslovy hostů, živá hudba, speciální projekce a občerstvení. 

ECSITE 

ECSITE – Evropská asociace science center a muzeí – je celoevropskou sítí, která sdružuje profesionály 

science communication z více než čtyř set institucí v padesáti zemích i mimo Evropskou unii. Jejím cílem 

je vzájemná podpora a sdílení aktivit science center, stejně jako pěstování osobního vztahu veřejnosti 

k přírodovědným a technickým oborům. Výroční konference ECSITE představují největší platformu pro 

výměnu myšlenek o science communication organizovanou na evropském kontinentu. Náš zástupce se 

v roce 2013 právě takové výroční konference v Göteborgu zúčastnil a od listopadu 2013 je přidruženým 

členem ECSITE i Hvězdárna a planetárium Brno. 

FACEBOOK 

Na sociální síti Facebook na adrese http://www.facebook.com/hvezdarna.brno působíme od roku 2009. 

Zatímco 1. ledna 2013 jsme měli 7 480 registrovaných uživatelů, 31. prosince 2013 již 14 701. Síť Face-

book představuje ideální kanál pro interaktivní komunikaci s potenciálními návštěvníky. Vystavujeme zde 

fotografie z našich akcí, upoutávky na pořady, doplňujeme jej zajímavými astronomickými informacemi. 

Také v roce 2013 jsme většinu našich příspěvků podpořili placenou reklamou, novinkou bylo zveřejňová-

ní našich vlastních video blogů. O náplň sítě Facebook se staral především Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a 

Pavel Karas. 

HTTP://WWW.HVEZDARNA.CZ 

Hlavním úkolem oficiálních Internetových stránek Hvězdárny a planetária Brno na adrese 

http://www.hvezdarna.cz je poskytovat informace o aktuálním programu, možnostech rezervace anebo 

zakoupení e-vstupenky, event. základní přehled o Hvězdárně a planetáriu Brno. Vše v maximálně jedno-
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duché a přehledné podobě. Podobu www stránek v roce 2013 průběžně optimalizoval Pavel Karas. 

V průměru jsme na www stránkách registrovali 791 návštěv denně (nejvíce 1. listopadu 2013: 2 245 

návštěv, 386 unikátních návštěv). 

HVĚZDÁRENSKÁ ŠALINA 

Od poloviny roku 2012 jezdí v brněnských ulicích tramvaj v „barvách“ Hvězdárny a planetária Brno (auto-

rem potisku je Pavel Gabzdyl). Jedná se o vůz číslo 1041 (K2) vyrobený v roce 1974, který je převážně 

nasazován na lince č. 4 směřující na konečnou zastávku náměstí Míru/Masarykova čtvrť. V roce 2013 

jsme prodloužili smlouvu o propagaci s Dopravním podnikem města Brna na další 1 rok, navíc jsme 

připravili novou verzi interiérových plakátů reagujících na otevření digitária (autorem Antonín Reňák).  

Dalším vstřícným gestem Dopravního podniku města Brna bylo zařazení informace o Hvězdárně a plane-

táriu Brno na LED panely v interiéru všech tramvajových vozů směřujících na konečnou zastávku na 

náměstí Míru. Spolupráce s Dopravním podnikem města Brna pokračovala i jiným způsobem – základní a 

střední školy z Brna a okolí mohou za zvýhodněných podmínek využít k dopravě na naše vzdělávací pořa-

dy právě autobusy dopravního podniku. 

INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 

S individuálními návštěvníky komunikujeme prostřednictvím www stránek http://www.hvezdarna.cz, 

sociální sítě Facebook, měsíčního programového letáku a čtvrtletníku. Pro potřeby hromadných sdělova-

cích prostředků jsme vydávali speciální tiskové zprávy, také jsme využili 55 city-light vitrín a 15 billboar-

dů na území města Brna nabídnutých marketingovou radou města Brna. Na některé premiéry a unikátní 

akce jsme rozesílali zvláštní pozvánky.  

Náš program pravidelně a zdarma otiskoval celostátní Brněnský deník – Rovnost, spolupracovali jsme 

s periodiky Brno Business, Brněnský Metropolitan, Tajemství vesmíru a National Geographic Česko. 

Program za úplatu zveřejňovalo periodikum Kult.cz. Samozřejmostí byla bezprostřední spolupráce 

s rádiem Kiss Hády Brno, Českou televizí, Českým rozhlasem, kabelovou televizí Brněnská televize 

(např. pořad Vlna z Brna). Průběžně zajišťovali všichni pracovníci dramaturgické rady Hvězdárny a plane-

tária Brno. 

S individuálními návštěvníky souvisí provoz profesionálního rezervačního systému Colosseum, vč. mož-

nosti platby kreditní kartou. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna lze vstupenky 

na naše akce zakoupit nejen přímo v pokladně Hvězdárny a planetária Brno, ale také v Labyrintu pod 

Zelným trhem, v Mincmistrovském sklepě a na Radnické ulici. 

INTERNATIONAL PLANETARIUM SOCIETY 

International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdružuje planetária z celého světa. 

Hvězdárna a planetárium Brno je jejím kolektivním členem.  
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INSTALACE OBCHŮDKU/KIOSKU 

Od počátku roku 2013 jsme podpořili náš doplňkový prodej novým, variabilním pultem s rozšířenou na-

bídkou předmětů s přírodovědnou tématikou. Nejedná se sice o ideální řešení, ale v tomto okamžiku 

jediné možné. 

INTERNETOVÝ KURZ ZÁKLADŮ ASTRONOMIE 

Hvězdárna a planetárium Brno od roku 2010 realizuje internetový kurz základů astronomie (dostupný na 

adrese http://astrokurz.hvezdarna.cz) financovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konku-

renceschopnost Jihomoravského kraje (vytvoření projektu bylo spolufinancováno Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky). Cílem je rozvoj a zkvalitnění klíčových kompetencí žáků a 

studentů základních a středních škol pro motivaci k dalšímu vzdělávání, obohacení výuky přírodovědných 

předmětů a zvýšení konkurenceschopnosti. 

Do kurzu se dosud registrovalo 3 361 zájemců (z toho 2 147 v roce 2013), bylo vyhodnoceno – převážně 

automaticky – 52 218 odpovědí (z toho 43 965 v roce 2013), kurz kompletně absolvovalo 69 účastníků 

(z toho 49 v roce 2013). Účastníci navíc obdrželi 26 e-mailových upozornění na zajímavé nebeské úkazy. 

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. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejaktivnější astronomický e-

learningový projekt tohoto druhu v České republice. V roce 2011 obdržel cenu SCIAP Akademie věd Čes-

ké republiky. O provoz se staral Jiří Dušek, Pavel Karas, Pavel Gabzdyl, Zuzana Kuljovská a Jan Píšala. 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY 

Moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno jsou ideální pro menší a středně velké kulturní 

aktivity, diskusní setkání, stejně jako akce kongresové či incentivní turistiky. Program může zpestřit 

některé z představení pod umělou oblohou velkého planetária/digitária, návštěva exploratoria nebo za 

jasného počasí pozorování oblohy. Krátkodobé pronájmy části anebo celého objektu Hvězdárny a plane-

tária Brno hrají od roku 2012 v ekonomice organizace stále větší roli. V roce 2013 jsme realizovali tyto 

akce (vesměs zajišťovali Tomáš Hladík, David Koval, Zuzana Kuljovská): 

12. a 13., resp. 26. a 27. února 2013, Česká kosmická kancelář 

7. března 2013, ALTA, a.s. 

14. března 2013, L. P. Elektro s.r.o. 

14. března 2013, NETME Centre 

19. března 2013, CEITEC 

18. dubna 2013, KOFROŇ PRODUCTION & ADVERTISING s.r.o. 

19. dubna 2013, Mendelova univerzita v Brně 

10. června 2013, Scientica Agency s.r.o. 

4. září 2013, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

26. září 2013, American Express Business Travel 
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19. listopadu 2013, LBBW Bank CZ, a.s. 

26. listopadu 2013, C&K a.s. 

10. prosince 2013, CEITEC 

12. prosince 2013, statutární město Brno – Městská policie Brno 

12. prosince 2013, Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství 

19. prosince 2013, E.ON 

20. prosince 2013, PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. 

Zájem byl také o pořádání svatebních obřadů – v roce 2013 se uskutečnily dvě takové akce. 

LITTERA ASTRONOMICA 

Pracovník Hvězdárny a planetária Brno Pavel Gabzdyl obdržel v říjnu 2013 cenu Littera Astronomica za 

mimořádný přínos v popularizaci především měsíční astronomie, která v jeho podání nemá v České re-

publice obdoby. Tato cena České astronomické společnosti je určena k ocenění osobnosti nebo naklada-

telství, která nebo které svým literárním dílem významně přispěly k popularizaci astronomie u nás. 

Littera Astronomica byla poprvé udělena v roce 2002 a jejími držiteli se dosud stali Josip Kleczek z Ast-

ronomického ústavu Akademie věd České republiky (dvojnásobný držitel), Jiří Grygar z Fyzikálního ústa-

vu Akademie věd České republiky, Antonín Rükl z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, Pavel Příhoda 

z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, Oldřich Hlad z Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, Zdeněk Miku-

lášek z Masarykovy univerzity, Antonín Vítek z Akademie věd České republiky a Petr Kulhánek z Českého 

vysokého učení technického.  

MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY 

Od roku 2012 provozujeme nový Internetový objednávkový systém, jenž pedagogům umožňuje rezervaci 

vzdělávacího pořadu v kteroukoli denní nebo noční dobu (připravil Pavel Karas). 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 představení a všech objednávek apod., kompletní databáze byla navíc 

nezávisle zálohována hned na několika místech. Součástí systému je i zpětná vazba – pedagogové jsou 

vyzýváni, aby nám zaslali názor na návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Současně si mohou pohodlně 

objednat elektronický zpravodaj nebo se registrovat na Facebooku.  

Také jsme využili vlastními silami vybudovaný seznam konkrétních pedagogů (celkem 1 342 k 31. pro-

sinci 2013), které jsme s naší nabídkou oslovili přímo: počátkem ledna jsme jim zaslali PF 2013, v březnu 

informaci o omezeném provozu z důvodu digitalizace a v září katalog s novými vzdělávacími pořady a 

možnostmi digitária. Totéž jsme adresovali na všechny základní a střední školy v Jihomoravském kraji (a 

přilehlé okresy). Celkem se pokaždé jednalo o 1 514 zásilek. Organizovala Jana Britzmannová. 
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MĚSÍČNÍ PROGRAMOVÝ LETÁK 

Po celý rok 2013 jsme vydávali a zdarma distribuovali programový leták s měsíčním přehledem pořadů 

pro veřejnost. Náklad se pohyboval dle ročního období od 1 do 3 tisíc výtisků. Ty byly zdarma rozdávány 

především v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Sestavovala Zuzana Kuljovská. 

MERCHANDISING 

Na konci roku 2013 jsme nabízeli 135 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 měly především 3D pohlednice a 

vzorky minerálů. Naši zaměstnanci navíc kupujícím poskytovali kvalifikované informace – tím se návště-

va Hvězdárny a planetária Brno lišila od nákupu v obyčejném obchodě. Vlastními silami jsme v roce 2013 

vydali následující předměty: 

průvodce exploratoriem 

katalog školních pořadů – dvě verze 

série vesmírných pohledů 

brožurka pro pronájemce 

placka a nálepka „I love digitárium“ 

kniha TADY JSME 

kniha DIGITÁRIUM 

návrh 3D pohlednice 

NOHAMA NA ZEMI, HLAVOU VE VESMÍRU 

Dne 3. června 2013 za účasti primátora statutárního města Brna Romana Onderky proběhla tisková kon-

ference na staveništi nového digitária, během které bylo mj. zveřejněno motto nové sezóny Hvězdárny a 

planetária Brno „Nohama na zemi, hlavou ve vesmíru“. 

NATIONAL GEOGRAPHIC ČESKO 

Exkluzivní měsíčník National Geographic přináší strhující pohled do přírodních, technických, kulturních a 

etnických tajů tohoto světa. Tradiční titul umožňuje nahlédnout do světa, do kterého se běžně nepodívá-

me. Ve druhé polovině roku 2013 se přitom partnerem National Geographic Česko stala právě Hvězdárna 

a planetárium Brno. Naše organizace získala nadstandardní reklamní prostor jak v tištěné, tak Interneto-

vé verzi, naopak časopis využil ke své propagaci naše prostory. Ještě více si ale ceníme důvěry a tedy i 

uděleného puncu kvality. 

PARTNERSTVÍ S HC KOMETA BRNO 

Od počátku roku 2013 spolupracujeme s HC Kometa Brno, smyslem je vzájemná propagace sportovních 

a vzdělávacích aktivit. Ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno díky tomu byla uspořádána výstava 
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o historii HC Komety Brno, naopak reklama na naši organizaci se objevila na mantinelu v hokejové Kajot 

aréně, a byla od září 2013 vysílána i na media kostce. 

PARTNEŘI ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno spolupracuje s celou řadou partnerů. Někteří nás podporují dlouhodobě a 

„celoplošně“, jiní významně přispěli k realizaci konkrétní akce. 

 

Partneři: 

SPP CZ – http://www.spp-cz.cz/ 

FEI Czech Republic – http://www.fei.com/ 

RWE – http://www.rwe.cz/ 

Alta – http://www.alta.cz/ 

Mediální partneři: 

Rádio 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 

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

HC Kometa Brno – http://www.hc-kometa.cz/ 

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/ 

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

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

Spřízněné organizace: 

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

Muzeum města Brna – http://www.spilberk.cz/ 

Filharmonie Brno – http://www.filharmonie-brno.cz/ 

http://www.spp-cz.cz/
http://www.fei.com/
http://www.rwe.cz/
http://www.alta.cz/
http://www.epublishing.cz/tajemstvi-vesmiru
http://www.national-geographic.cz/
http://www.hc-kometa.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.mendelu.cz/cz
http://www.filharmonie-brno.cz/
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PÉČE O OKOLÍ BUDOVY 

Na jaře 2013 proběhla série jednání s pracovníky městské části Brno střed, kde jsme si vyjasnili náš 

důraz na péči o zeleň v bezprostředním okolí organizace. Konečným cílem je získat přilehlé pozemky do 

vlastní správy a dál s nimi pracovat, jako s prostorem s výrazným programovým potenciálem. 

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.  

David Koval, Co to svítí na obloze? Povídání o tajemství hvězd a podivné návštěvě z vesmíru, Edika 2013 

Pavel Gabzdyl, Měsíc známý i tajemný, Aventinum, 2013 

Sluneční soustava – rozšířená realita, MapCards, 2013 (česká lokalizace a odborný dohled, realizoval Pavel Gabzdyl) 

Jiří Dušek, Jan Píšala, Kosmický atlas, b4u publishing, vyjde v roce 2014 

Jiří Dušek také připravoval rubriku ve vědecké příloze Lidových novin, Jan Píšala v časopisu Tajemství 

vesmíru, Pavel Gabzdyl spolupracoval s časopisy Tajemství vesmíru, Astropis a Krásná paní. 

PORADNÍ SBOR ŘEDITELE 

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 pokračoval v utváření neoficiálního poradního sboru, 

který tvoří zástupci odborného, kulturního i privátního sektoru.  

QR KÓDY 

V roce 2013 jsme v rámci výstavy Galerie vesmír v Galerii Vaňkovka, nákupním a společenském centru 

otestovali využití tzv. QR kódů, které propojili expozici velkoplošných fotografií vesmírných objektů 

s dalšími informacemi umístěnými na speciálních www stránkách http://vankovka.hvezdarna.cz optima-

lizovaných pro mobily a tablety. Připravil Pavel Karas a Jiří Dušek. Odezva nebyla nijak oslnivá, což jsme 

ani nepředpokládali. Celkem tuto možnost v průběhu 10 dní výstavy využilo 148 zájemců. 

RÁDIO KISS HÁDY 

Rádio Kiss Hády je mediálním partnerem Hvězdárny a planetária Brno a nabízí nám nadstandardní re-

klamní prostor. Pravidelně zveřejňovalo upoutávky na naše pořady (zajišťovala Zuzana Kuljovská), ale 

také podpořilo dvě výjimečné akce: Festival vědy s RWE a otevření digitária.  

REPREZENTACE ORGANIZACE 

O dobré jméno Hvězdárny a planetária Brno se zasloužili také ti zaměstnanci, kteří vykonávali funkce 

v nejrůznějších profesních i zájmových sdruženích. 

Rada pro popularizaci vědy Akademie věd České republiky (Jiří Dušek). 
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Poradní sbor náměstkyně primátora města Brna pro kulturu (Jiří Dušek) 

vědecká rada National Geographic Česko (Jiří Dušek) 

redakční rada časopisu 3. pól (Jan Píšala) 

Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna (Jiří Dušek) 

SETKÁNÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY OP VAV PI 

Hvězdárna a planetárium Brno spolu s dalšími sedmi organizacemi v minulých letech získala dotaci 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inova-

ce. Realizátoři jednotlivých projektů se pravidelně setkávají v místech budoucích science center. Jedná se 

o velmi důležitý networking, na kterém jsme mj. prezentovali projekt Přírodovědné digitárium – ná-

vštěvnické centrum. V roce 2013 proběhla tři taková jednání: 

13. až 15. března 2013, iQLANDIA science center Liberec, zúčastnili se Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala 

20. a 21. června 2013, Pevnost poznání Olomouc, zúčastnili se Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala 

29. října 2013, Digitální prequel, akce se uskutečnila přímo na Hvězdárně a planetáriu Brno 

TOP VÝLETNÍ CÍLE JIŽNÍ MORAVY 

Top výletní cíle Jižní Moravy jsou projektem Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, který si klade za cíl 

propagovat nejatraktivnější místa kraje a k němuž se v roce 2010 přidala i Hvězdárna a planetárium Brno 

(v současné době 29 Top Výletních cílů Jižní Moravy). Každý Top výletní cíl je každoročně podroben kont-

role kvality, musí splňovat tzv. kritéria kvality pro Top výletní cíle Jižní Moravy, která vycházejí z kritérií, 

jež jsou uplatňována v Dolním Rakousku. 

Organizace musí prokázat kvalitu nabídky, tedy existenci jasného a nezaměnitelného tématu, které ve 

svém cíli prezentuje jedinečnost této nabídky na trhu cestovního ruchu. Každý Top výletní cíl musí neu-

stále svou nabídku obohacovat o nové zážitky pro návštěvníky (např. výstavy, kulturní akce, nové expozi-

ce). V roce 2013 proběhly kontroly webových stránek a kontroly po e-mailu, ve kterých naše organizace 

více méně uspěla.  

V roce 2013 došlo k realizaci mediální kampaně v tisku a na Internetu, tisku 20 000 ks společného letáč-

ku v česko-německo-anglické mutaci a tisku česko-německých map. V rámci školení pracovníků byl 

vytvořen manuál s Top výletními cíli. Projekt považujeme za velmi důležitý – jednak zapadá do našich 

marketingových aktivit a také nás nutí neustále hlídat a zvyšovat kvalitu nabízených služeb. V rámci ex-

kurzí do Top výletních cílů v Dolním Rakousku máme možnost srovnávat nabízené služby. Kontakt 

s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava zajišťovala Zuzana Kuljovská.  

TWITTER 

Na mikroblog twitter, pod adresou http://www.twitter.com/HvezdarnaBrno, jsme se připojili v roce 

2010. Je zřejmé, že nemá takový potenciál jako Facebook, nicméně nároky na jeho provoz jsou téměř 

minimální. Zatímco 1. ledna 2013 jsme měli 378 odběratelů, 31. prosince 2013 to bylo 508 následovníků. 

O provoz Twitteru se stará Jiří Dušek. 
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VIDEO BLOGY 

Novým formátem zpravodajství z Hvězdárny a planetária Brno se staly krátké videoreportáže (stopáž do 

několika minut), které informují o zásadních událostech organizace, zajímavostech, resp. výjimečných 

astronomických událostech. Cílem je propagovat instituci – ať již v našich prostorách, anebo na jiných 

fórech, stejně jako nabídnout základní servis. Profesionálním tvůrcem video blogů je Antonín Reňák. Na 

sklonku roku 2013 vznikly dva takové pořady: 

DIGITÁRIUM | start – otevření digitária 

ISON | je tady – základní informace o jasné kometě  

Tyto pořady byly publikovány na Facebooku, kanálu Youtube, stránkách astro.cz a při dalších příležitos-

tech. Počet jejich zhlédnutí se pohybuje v tisících. 

ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK 

Z většiny odborných přednášek pořádaných Hvězdárnou a planetáriem Brno pořizujeme audio a videozá-

znamy, které jsou v různých formátech zdarma dostupné na adrese http://astroradio.hvezdarna.cz a také 

na kanálu Youtube. 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. Nejoblí-

benější jsou přednášky Petra Kulhánka Jaký je náš vesmír – milníky současné kosmologie (celkem 8 698 

zhlédnutí) a Hvězdné rakve (6 731 zhlédnutí), stejně jako Žeň objevů 2012 od Jiřího Grygara (5 558 zhléd-

nutí). V roce 2013 vznikly tyto záznamy přednášek (připravoval Jaroslav Luner a Josef Forman): 

Blanka Říhová, Moderní metody v léčbě rakoviny 

Tomáš Přibyl, Apollo – sny a skutečnost 

Jakub Haloda, Dotkněte se Měsíce 

Pavel Gabzdyl, Vše co jsme věděli o Měsíci, je jinak 

Michal Václavík, Měsíc – náš budoucí domov? 

Alexandr Kuna, Přesný čas a frekvence ve vědě a technice 

Vít Kudrle, HAARP – nebeská harfa nebo pekelná harpuna? 

Jiří Grygar, Žeň objevů 2012 

Zdeněk Mikulášek, Ohnivé smrště a železné lijáky 

Pavel Koten, Hledání nové Země 

Petr Horálek, Sedm perel astronomie 

Dana Drábová, Energie pro příští generace 

Soňa Ehlerová, Mezihvězdná hmota – kolébka hvězd 

Michal Sobotka, Život se Sluncem 

Daniel Nývlt, Od pralesů k ledovcům aneb jak se měnila Antarktida 

Jiří Chýla, O vzniku a vývoji vesmíru 

Libor Lenža, Sláva a prokletí obnovitelných zdrojů energie 

James Rice, Na řadě je Mars 

Jan Pretel, Klima jako na houpačce 

Jiří Langer, Kolik je na světě světů 
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Vít Straka, Mezinárodní kosmická stanice – čím dál tím otevřenější brána do vesmíru 

Petr Dvořák, Co kdybyste mohli žít věčně? 

Leoš Kyška, Může být někdo tak šílený, aby tomu uvěřil? 

Jan Klusák, Až se ucho utrhne  

VYSLANCI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

Nový projekt upevňující vazby mezi organizací a věrnými návštěvníky. Formou inzerce na Facebooku a 

přes e-mailový zpravodaj jsme oslovili naše sympatizanty, zda by se nechtěli podílet na propagaci aktivit 

Hvězdárny a planetária Brno, resp. existence organizace jako takové. V první vlně se přihlásilo 36 zájem-

ců, kteří v roce 2014 obdrží balíček s nejrůznějšími reklamními materiály. Začal tak vznikat neformální 

klub příznivců Hvězdárny a planetária Brno. 

YOUTUBE 

Od roku 2013 jsme začali intenzivněji využívat kanál Youtube (název „brnoobservatory“, resp. „Hvězdár-

na a planetárium Brno“), na který umisťujeme nejen náš videoblog, záznamy odborných přednášek, ale 

také upoutávky na nové pořady digitária. V roce 2014 plánujeme Youtube přes QR kódy propojit s našimi 

tiskovými materiály. 

ZPRAVODAJ 

Redakční systém www stránek Hvězdárny a planetária Brno umí rozesílat e-mailové zprávy s tiskovými 

informacemi či upozorněními na zajímavé události. Odběr těchto nepravidelně vydávaných newsletterů je 

zdarma. V roce 2013 jsme rozeslali 57 zpráv pro 1 800 odběratelů. Systém je hojně využíván také sdělo-

vacími prostředky.  
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STRATEGIE BUDOUCÍHO ROZVOJE  

Rada města Brna dne 26. června 2013 vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 

Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace. Přihlášky do výběrového řízení bylo nutné ode-

vzdat do 30. září 2013, nakonec dorazila jediná přihláška od stávajícího ředitele Jiřího Duška. Rozbor jeho 

koncepce proběhl před výběrovou komisí složenou ze zástupců zřizovatele a vedoucích některých 

hvězdáren či science center dne 22. října 2013, dne 23. října 2013 pak rada města Brna potvrdila ve funk-

ci ředitele Hvězdárny a planetária Brno právě Jiřího Duška. 

Součástí výběrového řízení bylo vypracování konceptu strategického rozvoje Hvězdárny a planetária Brno 

v období let 2014 až 2018 se zaměřením zejména na  

celkové směřování organizace a její začlenění do kulturní a vzdělávací infrastruktury města; 

představu o základní dramaturgické náplni a organizační struktuře organizace, zejména v návaznosti na zprovoznění di-

gitária; 

ekonomickou, obchodní a marketingovou strategii; 

návrh systémového a efektivního využití budov a prostor svěřených organizaci k hospodaření. 

Předložený a odborně diskutovaný koncept strategického rozvoje považujeme za klíčový dokument ur-

čující další směřování organizace, především pak do roku 2020. Proto jej až na drobné výjimky předklá-

dáme v plném znění i v této zprávě o činnosti. Podstatné je, že v souběhu se zprovozněním digitária, byl 

tento koncept přirozeně uváděn v realitu. 

KONCEPT STRATEGICKÉHO ROZVOJE  

HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

ZÁKLADNÍ SMĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE 

Jaká má být Hvězdárna a planetárium Brno v mých představách? 

Milující vědu a dobrodružství vědeckého poznání, podobně jako každé dobré science centrum. 

Prostředí, ve kterém se sci-fi stává realitou. 

Jedinečná, interaktivní, otevřená všem návštěvníkům, s pozitivním přístupem a kulturním přesahem. 

Přiměřeně skeptická, podmanivě tajemná, ale také vhodným způsobem sexy. 

Hlídající si dobrou pověst, sebevědomá, s celostátním i mezinárodním věhlasem. 

Zlepšující se v kvalitě a spolehlivosti, ekonomicky vyrovnaná a občansky zodpovědná. 

Jaká naopak Hvězdárna a planetárium Brno být nemá? 

Povýšeně odborná, hrubě bulvární, falešně podbízivá. 

Muzeální, uzavřená, starosvětská, šedivá. 

Nespolehlivá, lenivá, nekvalifikovaná. 

Budu-li mít tu možnost vést Hvězdárnu a planetárium Brno i v dalších letech, jaká bude moje mise? 

Špičková dramaturgie – neformálního, ale kompetentního centra přírodovědného vzdělávání. 

Fantazie – vstupujeme do století převratných objevů. 
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Nakažlivost – infikujeme návštěvníky touhou po objevování a poznávání reálného světa. 

Zábava – nabízíme inteligentní trávení volného času.  

Pohostinnost – jsme živé, sociální centrum, které se nemusí vždy brát úplně vážně. 

Estetika – prostředí kultivuje, důraz klademe na špičkovou kvalitu všech nabízených služeb. 

Podpora odborných aktivit – spolupracujeme s akademickými i univerzitními pracovišti. 

Inovativnost, tvořivost, představivost – představujeme vzor pro jiné projekty. 

Zdravý rozum – rozvíjíme se promyšleně, soustředíme se na základní priority, nemáme zbytečné zábrany. 

Chytrý marketing – ve městě, jihomoravském regionu, České republice i zahraničí. 

Angažovanost – vůči pracovníkům i obyvatelům města Brna. Věříme v otevřenost, veřejnost věří v nás. 

Jaká budou kritéria úspěchu mojí koncepce? 

Počet uvedených představení, množství spokojených návštěvníků, počet unikátních projektů podporujících výzkum, vý-

voj a vzdělávání. 

Naplnění kreativních představ a patřičné ohodnocení pracovníků, objem finančních prostředků získaných nad rámec 

podpory zřizovatele. 

Pozice jednoho z nejlepších science center v České republice. 

DRAMATURGIE ORGANIZACE 

Dramaturgie Hvězdárny a planetária Brno musí být postavena na těchto základech: 

Podoba tohoto světa je výsledkem úsilí bezpočtu vědců. Ovlivňují náš každodenní život, naděje i sny, zajišťují dlouhodo-

bou prosperitu a blahobyt.  

Propagujeme kritický způsob myšlení, schopnost syntetizovat a analyzovat každodenní příval informací. Přispíváme 

k vědecké a technické gramotnosti, získávání nových generací nadšenců pro vědu a techniku. 

Medializujeme a propagujeme české výzkumné projekty a také úspěchy českých vědců.  

Věnujeme se tomu, v čem jsme jedineční.  

Jsme nadšení z objevování našeho světa, jsme esencí takového postoje. 

Jednoduchost je naše dogma. Vyjadřujeme se tak, aby nám publikum rozumělo.  

Naše představení jsou směsicí skutečné a virtuální reality, žánrem blížícím se tzv. hard science fiction.  

Doplňujeme výuku, ale nepoučujeme.  

Středobodem veškeré dramaturgie se v následujících letech stane nástroj nejatraktivnější – digitárium. 

Unikátní projekční systém navíc organizaci zařadí do první ligy podobných instalací. Rytmus městského 

života i požadavky na publicitu přitom vyžadují v digitáriu uvést alespoň tři výpravné premiéry ročně. 

Jako příklad uvádím dramaturgický plán pro rok 2014: 

leden: Až na okraj vesmíru (kosmologie pro střední školy), Astronom v každém z nás (nejbližší okolí Země) 

únor: NanoCam (pro dospělé o mikrosvětě), Buňka! Buňka! Buňka! (pro děti o lidské buňce) 

duben: Cesta za miliardou hvězd (vzdělávací pořad pro školy o měření vesmírných vzdáleností) 

říjen: Měsíční svit (hudebně-obrazové show pro dospělé) 

I když nepochybuji o schopnostech kreativního týmu Hvězdárny a planetária Brno, jediným efektivním 

řešením takové kadence premiér jsou tzv. hybridní pořady kombinující licencované pořady s vlastní tvor-

bou. Do přípravy pořadů se navíc pokusím zapojit externí autory. Můžeme se tak stát platformou, která 
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propojí lokální tvůrce s globálními uživateli, tavícím kotlem názorů a laboratoří tříbící vkus na celooblo-

hové projekce. Veškerá budoucí tvorba také musí klást důraz na atraktivitu a srozumitelnost, kombino-

vat lokální témata s globálními. 

V digitáriu proběhne 50 % akcí, kterých se zúčastní 75 % všech návštěvníků. V budoucnosti se ale mohou 

otevřít další programové scény, především v bezprostředním okolí budovy. Cílem je vytvořit otevřený 

science point v části parku Kraví hory, který bude nabízet nejen místo k aktivnímu odpočinku, ale také 

zamyšlení a fyzikálním hrátkám. Podpoří se tak naše sociální funkce, stejně jako celková atraktivita. 

Prvořadé je založení vědecké stezky, sestávající z volně přístupných, postupně doplňovaných experimen-

tů. Např. odraz zvukových vln, váhová centrifuga, umělá duha, kaleidoskop, barva nebe, sluneční hodiny. 

Takovou expozici bude možné absolvovat buď s průvodcem (např. v rámci vzdělávacích pořadů) anebo 

zcela samostatně. Současně se „zvětší“ Hvězdárna a planetárium Brno, aniž by rostl objem samotné 

budovy. 

Pravděpodobně v roce 2015 dojde ke kompletní obměně stálé expozice v sále exploratoria – téma bude 

předmětem důkladné analýzy. Stejně tak musí proběhnout diskuze o omezení frekvence komentovaných 

pozorování večerní oblohy. Slabinou je i nevyrovnaná úroveň odborných přednášek a klesající zájem 

o cestopisné pořady. Ve spolupráci s cestovními, kongresovými a destinačními agenturami se pokusím 

řešit všeobecně nízkou návštěvnost v letním období. Jinou možností je naopak prázdninový provoz ome-

zit a vzniklou „mezeru“ využít k technickým opravám či údržbě. 

Pokračovat budeme ve spoluorganizaci některých masových akcí, např. Festival vědy a Evropská noc 

vědců. Novým formátem se stanou science days – tematické dny (např. Higgsova noc, Noc fraktálů, 

DNA, čísla π, ručníku, Hvězdných válek, Městské policie, Hasičské záchranné služby). Do nabídky patří 

také koncerty, divadelní představení a video-artové projekce využívající digitárium.  

V následujících letech se dočkáme řady výročí, které nesmí zůstat bez pozornosti: 2014 – 60. výročí ote-

vření hvězdárny, 2016 – 40. výročí letu prvního československého kosmonauta, 100. výročí obecné teorie 

relativity, 2018 – 50. výročí prvního obletu člověka kolem Měsíce, 2019 – 50. výročí přistání člověka na 

Měsíci. I když se jedná o organizačně náročné akce, zvyšují věhlas instituce, motivují pracovníky a rozvíjí 

spolupráci s externisty. 

Musíme také podporovat vědecko-výzkumné aktivity, které budou zaštítěny dotací některé z grantových 

agentur anebo se stanou součástí vzdělávacích aktivit (např. vysokoškolská výuka).  

MARKETING 

Zatímco před několika roky byla Hvězdárna a planetárium Brno vnímána jako ryze vědecká instituce 

s převážně nočním provozem, nyní se jedná o kulturně-vzdělávací centrum, které má brány otevřeny celý 

den. Dobré jméno se buduje obtížně a pomalu, avšak ztrácí snadno a rychle. 

Ve spádové oblasti do 150 km od Brna vzniká několik kulturně-vzdělávacích organizací, které budou naší 

přímou konkurencí. Rozvíjet se budou pouze ti nejlepší, průměrní přežijí a podprůměrní zaniknou. Zřetel-

ná je i změna lidských návyků: Návštěvníci mají vyšší očekávání, jsou kritičtější, méně akceptují špatnou 

kvalitu a nelze sázet ani na jejich věrnost. Nejeví velkou ochotu se vzdělávat, ale vyhledávají emocionální 

zážitky, chtějí relaxovat v krásném a osvěžujícím prostředí, rádi vybírají z pestré nabídky. Proto musíme 

být nejen aktivním science centrem, ale také veřejným prostorem s občerstvením, živou galerií, místem 

projekcí a happeningů, obchodem s vhodnou otevírací dobou.  
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Není ale dobré podlehnout výhradní honbě za návštěvnickými rekordy a provozní efektivitou. Našim úko-

lem je získat srdce i mysl návštěvníků, stimulovat je k opakované návštěvě a budovat přátelské vazby. 

V první řadě je třeba upřít pozornost na pedagogy, kteří k nám přivádějí žáky základních i středních škol. 

I když narážíme na stále větší omezení – náklady na dopravu, trendy ve vzdělávání, právní a provozní 

problémy s cestou mimo školské zařízení, u škol na území města Brna je možné využít synergii stejného 

zřizovatele.  

Podobně významnou skupinou jsou rodiny s dětmi, vysokoškolští studenti, volnočasoví návštěvníci, 

individuální a organizovaní turisté. Do budoucna mají potenciál i „senior-návštěvníci“. 

Prioritou je dlouhodobé posilování značky a příběhu. Základem se stane buzz marketing (premiéry a jiné 

výjimečné události), součástí představení budou překvapivé bonusy (např. nálepka, buton, omalovánka), 

školní výpravy obdrží vzdělávací balíčky (pracovní listy, didaktické, metodické materiály). Aktivní zůstane 

Internetový kurz základů astronomie, který cílí na nadané žáky.  

Jednou z nápadných provozních změn se stane prodloužení sobotního provozu a obnovení nedělních 

projekcí.  

I když byl v minulých letech zaveden prodej vstupenek pomocí profesionálního softwaru, jeho uživatelské 

prostředí není uspokojivé. Dostatečně robustní a profesionální náhrada je ale – zdá se – v nedohlednu.  

Kvalitní úklid, informovaný provozní personál, vzdělaní edutaineři a kreativní performeři jsou samozřej-

mostí. Všichni – od ředitele až po dobrovolné spolupracovníky – si musí uvědomovat, jak důležitý je kaž-

dý, kdo projeví zájem o Hvězdárnu a planetárium Brno. Podstatná bude zpětná vazba reflektující úroveň 

pořadů a služeb – ze strany pedagogů, veřejnosti i samotných pracovníků, vč. mystery shoppingu.  

Na zřeteli musíme mít graficky čistou podobu všech tiskových výstupů i jejich atraktivní obsah. Kolem 

roku 2018 bude nezbytné zahájit diskuzi nad revitalizací jednotného vizuálního stylu. Je otázkou, zda 

neuvažovat o změně názvu organizace. 

Naše hlavní cílové skupiny aktivně žijí v prostředí Internetu, sdílejí informace různými způsoby na různých 

místech. Důležitá je tedy vazba na geeky. Předpokládám realizaci projektů s využitím geolokačních zaří-

zení (např. mapování světelného znečištění, mapa přírodovědných památek). Obměnou musí projít www 

stránky tak, aby prioritně informovaly o programu a způsobu zakoupení vstupenek. Propagaci mezi indi-

viduálními návštěvníky zajistí přímé oslovení pedagogů, rozvoj sítě Facebook, newsletteru a Youtube. 

Vhodná je medializace technologického zázemí – astronomická i audiovizuální technika je natolik úžasná, 

že se nesmí skrývat. 

Klasickou tištěnou reklamu zacílíme na Brno, Jihomoravský kraj a Vysočinu. Spolupracovat musíme 

s agenturou Czech Tourism, Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava, Turistickým a informačním cen-

trem města Brna, regionálními i celostátními médii. Rozhodně bych se nebál kontaktů s nestandardními 

partnery – HC Kometa Brno, McDonald’s, Starobrno. Vhodné je zapojení do filmové či televizní produkce. 

Pokračovat bude spolupráce s kulturními, akademickými, univerzitními a dalšími institucemi, zejména 

Knihovna J. Mahena v Brně, Muzeum města Brna, Akademie věd ČR, CEITEC, brněnské univerzity a Ji-

homoravské inovační centrum. V celostátním měřítku má prvořadý význam Česká asociace science cen-

ter, zejména partnerství s iQlandia science center Liberec, Techmania Science Center Plzeň, Moravian 

Science Centre Brno, Svět vědy a techniky Ostrava. Vyznávají podobnou filozofii a nejsou zatíženy před-

sudky. Moravian Science Centre Brno sice na první pohled představuje ohrožení organizace, ve skuteč-

nosti je ale velkou příležitostí. Podaří-li se s tamním managementem koordinovat klíčové kroky, může 

dojít k významné synergii. 
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V budoucnu bychom měli sehrát větší roli na dvou akcích evropského významu – Academia film festival 

Olomouc a Fulldome Festival Jena. Významné je i členství v organizaci evropských science center ECSITE 

a International Planetarium Society. 

Slabinou aktuálního provozu je absence kavárny, kterou nahrazují prodejními automaty.  

Smysl má sbor přátel organizace. V podobě neformálních ambasadorů se mohou podílet na propagaci a 

při realizaci konkrétních akcí. Na zřeteli musíme mít efektivní, přímou komunikaci se zřizovatelem. 

ROZPOČET ORGANIZACE 

Základní rysy rozpočtu Hvězdárny a planetária Brno určují následující pravidla: 

Hlavní, stabilní příjmy zajišťuje vstupné a dotace od zřizovatele. 

Hlavní výdaje představují mzdy, provozní náklady a náklady na dramaturgii digitária. 

Ekonomická soběstačnost musí dosáhnout 50 procent, každý rok máme obrat kolem 20 milionů Kč (vč. povinných od-

vodů), bez započítání velkých investic realizovaných za přispění operačních programů. 

Aktuální právní postavení Hvězdárny a planetária Brno je zcela vyhovující. I když máme nadregionální 

přesah, jako příspěvková organizace cítíme výraznou podporu – finanční a morální, právě od statutárního 

města Brna. Ve vztahu k dotačním programům lze nanejvýš uvažovat o korekcích zřizovací listiny. 

Stávající rozpočet organizace od roku 2014 zatíží náklady na údržbu budovy a provoz nového digitária 

(600 000 Kč/rok licence, 500 000 Kč/rok technické zhodnocení, stovky tisíc Kč/rok vlastní tvorba). 

Z důvodu výměny zkušeností a nezbytného networkingu očekávám vyšší náklady na cestovné kreativního 

týmu (300 000 Kč/rok) a také na nezbytný marketing (stovky tisíc Kč/rok). Investiční fond poslouží jednak 

k obnově stávajících zařízení, jednak k realizaci menších rozvojových projektů.  

Nezbytné příjmy zajistíme kombinací z několika zdrojů. Dotace od zřizovatele by měla zůstat ve srovna-

telné výši jako doposud (tj. 8 milionů Kč). Jakýkoli nárůst nákladů kompenzujeme z vlastních výnosů. 

Vstupné od počátku školního roku 2013/2014 skokově vzroste o 25 %, průměrná cena vstupenky dosáh-

ne 85 Kč. V rámci občanské angažovanosti plánuji zvýhodnění sociálně slabších. Strukturu návštěvníků 

předpokládám v podobě 50 % školní výpravy; 40 % veřejnost; 5 % promo a 5 % cizinci; celkový počet 

návštěvníků zřejmě nepřesáhne 130 tisíc ročně. 

Brno je místem s velkou koncentrací vysokoškolských studentů i IT firem, organizace se tak může stát 

jedním z významných center vědy a businessu. Budeme proto takové společnosti aktivně oslovovat 

s nabídkou na zapojení do partnerského programu, zvýrazněnou podporu konkrétního představení, jed-

norázový pronájem celé budovy nebo její části pro vlastní event, reklamní sdělení v našich propagačních 

tiskovinách, vč. projekce před komponovanými pořady, resp. barterovou spolupráci v oblastech společ-

ných zájmů. 

Snahou bude provozovat atraktivní science shop, posoudit se musí ekonomický potenciál e-shopu, 

s originálními, na míru organizace připravenými produkty a gadgets. Část výnosů může zajistit prodej 

licencí autorských pořadů pro digitárium. Velké investiční a rozvojové projekty, extenzivnější komunikace 

s návštěvníky i zvyšování kvalifikace a kompetencí pracovníků budou realizovány pouze za přispění do-

tačních programů. Z dlouhodobého hlediska je klíčové prosadit Hvězdárnu a planetárium Brno do strate-

gických dokumentů, zejména se jedná o Regionální inovační strategii 4 Jihomoravského kraje a Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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INVESTIČNÍ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY 

Základní transformace Hvězdárny a planetária Brno, která proběhla v letech 2010 až 2013, zajistila dů-

stojný vstup organizace do 21. století. To však neznamená, že by před managementem nestály další 

výzvy. Budoucí investiční projekty by měly jednak synergicky podporovat stávající dramaturgii, jednak 

rozvíjet sociální roli organizace. Jako perspektivní se jeví tyto projekty: 

Elektronická pozorovatelna: monitorující dění na brněnské obloze. 

Vědecká stezka: série volně přístupných, postupně doplňovaných experimentů.  

Nové exploratorium: dlouhodobá, interaktivní a tematicky provázána expozice.  

Planetární/přírodovědná stezka: instalace v parku Kraví hory i vzdálenějším okolí představující rozlehlost Sluneční sou-

stavy a volně propojující zajímavá místa Brna.  

Naučná stezka Kraví hora: výjimečné místo v centru města, v poněkud netradičním pojetí.  

Sluneční věž: rozhledna o výšce 18 m s atraktivním výhledem na Brno a tematickou expozicí. 

Kamenná zahrada: velkoobjemové vzorky hornin z regionu Brna, zařazené do přírodovědných souvislostí. 

Kosmická loď/prolézačka: přibližující podobu výprav člověka do vesmíru (instalace v parku Kraví hory).  

Ve všech případech je nezbytné sestavit studii proveditelnosti a samozřejmě získat finanční prostředky. 

Některé z výše uvedených projektů jsou v možnostech samotné organizace, u těch nákladnějších musí 

Hvězdárna a planetárium Brno ve spolupráci se zřizovatelem hledat externí zdroje (zejména exploratori-

um, Sluneční věž). 

Významným krokem bude sestavení interního generelu bezprostředního okolí budovy. Současně je ne-

zbytné do správy organizace navrátit pozemky přiléhající ke Hvězdárně a planetáriu Brno – vč. převzetí 

zodpovědnosti za údržbu zeleně a mobiliář (aktuálně kamenná stěna v okolí pozorovatelen). Tato změna 

je klíčová pro získání finančních prostředků z dotačních programů. Podporuji také myšlenku rozšíření 

parku na východním svahu Kraví hory, což zlepší přístup ve směru této radiály. 

Mezi nestavební investice se řadí technické zhodnocení digitária – po jeho zprovoznění (instalace datové-

ho úložiště, posílení výpočetního výkonu a 3D projekce v režimu tzv. flat screen), po ukončení dvouleté 

záruční doby (provozní náhrada lamp a aktualizace softwaru) a po pětileté udržitelnosti (obměna video 

části).  

Poslední, nikoli však palčivou otázkou zůstává využití prvorepublikového vodojemu, který je ve správě 

organizace. Snad by se zde mohl umístit – ve spolupráci s Akademií věd České republiky – školní seis-

mograf. 

OBČANSKÁ ZODPOVĚDNOST A PERSONALISTIKA 

Hvězdárna a planetárium Brno je městská organizace, proto by měla mj. realizovat projekty, které pro-

hlubují její vazbu se zřizovatelem i místním obyvatelstvem. Rád bych diskutoval a rozvíjel následující 

projekty: 

Tepny města: poděkování skupinám profesionálů, kteří se podílejí na bezproblémovém chodu Brna. Např. HZS, DPMB, 

MP Brno, PČR, TSB, BKom, MuMB, KJM. 

Kulturní akademie třetího věku: několikasemestrální studium pro seniory, organizované ve spolupráci s jinými kultur-

ními a městskými organizacemi. 

Pod jednou oblohou: zážitkové návštěvy pro děti z brněnských krizových center a dětských domovů. 
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Dětská univerzita: mimoškolní vzdělávání dětí ve věku od 7 do 12 let. 

science@BRNO: cílená spolupráce s brněnskými centry neformálního vzdělávání. 

PŘIDEJTE se: projekt orientovaný na dobrovolníky, korporátní partnery a sponzory. 

Pro Hvězdárnu a planetárium Brno není podstatná nová budova či digitárium, nýbrž kvalifikovaní a moti-

vovaní pracovníci. Současné organizační schéma není třeba měnit, kolektiv je nezbytné pouze doplnit o 

několik kvalitních explainerů a tvůrců. V exponovaných časech (např. o víkendech) mohou na částečný 

úvazek vypomoci senioři nebo vysokoškolští studenti, specializované profese budou zajištěny externě. 

Do kreativního týmu se zapojí marketér, volnočasovým aktivitám se bude věnovat animátor.  

Rád bych udržel ducha neformálního, ale kontrolovaného, operativního, ale promyšleného stylu vedení 

organizace. Za klíčové považuji finanční ohodnocení nejlepších pracovníků – naplňují hlavní vize a zhod-

nocují investici zřizovatele. Výše jejich hrubé mzdy se musí pohybovat nad celostátním průměrem – 

v opačném případě jsou dlouhodobě neudržitelní. Pokusím se také o jejich nefinanční ocenění (např. 

jazykové kurzy, stáže). 

Hvězdárna a planetárium Brno musí být otevřená, takže budeme veřejnost informovat o všech plánech, 

rozhodování a činnostech. Celkově se ale pokusím o snížení byrokratické zátěže. 

BUDOUCNOST NASTALA 

Pokud bych přirovnal rekonstrukci budovy z let 2010 a 2011 k výměně hardwaru, pak dokončovaná in-

stalace digitária v roce 2013 představuje výměnu softwaru. Jenom tato kombinace ale nezaručuje dobré 

výsledky. Nyní musí přijít rozumný uživatel, který s těmito nástroji předvede zajímavé věci. Bylo by mi 

velkou ctí, kdybych mohl tento úkol pro statutární město Brno a Hvězdárnu a planetárium Brno naplnit. 

 

11. září 2013  
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ČINNOST EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 

Hvězdárna a planetárium Brno je kulturní příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Její provoz i 

další rozvoj zajišťují nejrůznější ekonomické, správní a technické aktivity. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Podmínky pro bezproblémový průběh všech akcí Hvězdárny a planetária Brno zabezpečují ekonomičtí, 

odborní, organizační a techničtí pracovníci. V čele organizace je radou města Brna jmenovaný ředitel, 

který ustavuje svého stálého zástupce. Platný organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno 

rozlišuje tři oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí: 

oddělení programové, které zajišťuje předměty činnosti Hvězdárny a planetária Brno uvedené v článku II ve zřizovací 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 existují pozice: 

preventista bezpečnosti práce; 

interní auditor. 

V souvislosti s realizací projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum a z toho vyplývající 

uzavření provozu sálu velkého planetária pro veřejnost byla 28. ledna 2013 vydána organizační změna, 

která k 30. březnu 2013 zrušila dvě pracovní místa: vedoucí technik a specialista videozáznamu. Několika 

dalším zaměstnancům pak nebyla prodloužena pracovní smlouva. V roce 2013 došlo také k jedné výpo-

vědi pro hrubé porušení pracovní kázně. Naopak v souvislosti se zprovozněním digitária byly vytvořeny 

pozice nové. 

ZAMĚSTNANCI 

V průběhu roku 2013 byli v pracovním poměru s úvazkem větším než 0,25 (včetně) tito zaměstnanci 

v abecedním pořadí: 

Tereza Bolcková (od 21. října 2013 úvazek 1,0) 

Jana Britzmannová (úvazek 1,0) 

Lucie Černá (úvazek 1,0 do 1. srpna 2013) 

Mgr. Mirek Dočekal (od 13. září 2013 úvazek 1,0) 

Jana Drašarová (úvazek 0,5 do 31. března 2013) 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (úvazek 1,0) 

Michal Dvorský (úvazek 1,0 do 31. března 2013) 

Mgr. Šárka Dyčková (od 14. října 2013 úvazek 1,0) 

Kateřina Fábryová (úvazek 1,0 do 30. června 2013) 

Mgr. Josef Forman (úvazek 1,0) 

Mgr. Pavel Gabzdyl (úvazek 1,0) 
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Tomáš Hladík (úvazek 1,0) 

Lucie Hniličková (od 1. října 2013 úvazek 1,0) 

Marie Ivanovová (úvazek 1,0) 

RNDr. Pavel Karas (od 1. srpna 2013 úvazek 0,6) 

Bc. Pavel Klieštík (úvazek 0,5 do 31. března 2013) 

Mgr. Stanislav Kováč (úvazek 1,0 do 30. června 2013) 

Mgr. David Koval (úvazek 1,0) 

Mgr. Zuzana Kuljovská (úvazek 1,0) 

Jaroslav Luner (úvazek 1,0 do 31. března 2013) 

Mgr. Jan Píšala (úvazek 1,0) 

Ing. Antonín Reňák (od 15. října 2013 úvazek 0,5) 

Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D. (úvazek 0,6) 

Jiří Severin (úvazek 0,9) 

Ing. Hana Šimšová (úvazek 0,75) 

Anna Vonková (od 12. srpna 2013 úvazek 0,5) 

Mgr. Radek Žemlička (úvazek 0,5 do 20. listopadu 2013) 

 

preventista bezpečnosti práce: Jiří Severin (úvazek 0,1) 

interní auditorka: Iva Štefanová (úvazek 0,25)  

STATISTICKÝ PŘEHLED STRUKTURY A POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

 
stav  

k 31. prosinci 2012 

průměrná roční hrubá 
mzda  

v roce 2012 v Kč 

změny  
v roce 2013 

stav 
k 31. prosinci 

2013 

průměrná roční hrubá 
mzda  

v roce 2013 v Kč 

průměrná  
tarifní třída  
v roce 2012 

vysokoškolští  
zaměstnanci 

8,85 339 259 +1,10 9,95 321 588 11,1 

středoškolští  
zaměstnanci 

9,25 235 589 -2,00 7,25 238 169 7,5 

celkem 18,10 288 799 -0,90 17,20 285 900  

POČET PLÁNOVANÝCH A OBSAZENÝCH FUNKČNÍCH MÍST K 31. PROSINCI 2013 

funkce třída úvazek – plán úvazek – skutečnost 

ředitel 14 1,00 1,00 

zástupce ředitele  12 1,00 1,00 

vedoucí dramaturgického oddělení  12 1,00 1,00 

vedoucí provozního oddělení  12 0,75 0,75 

vedoucí programového oddělení  11 1,00 1,00 

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník 11 3,10 3,10 

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník  10 2,00 2,00 
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účetní 9 1,00 1,00 

asistent 7 1,00 1,00 

pokladní 6 2,50 2,50 

technik 11 1,60 1,60 

technik – údržbář 9 0,90 0,90 

bezpečnostní referent  7 0,10 0,10 

interní auditor  10 0,25 0,25 

celkem   17,20 17,20 

BEZPEČNOST PRÁCE 

V roce 2013 nedošlo na Hvězdárně a planetáriu Brno k žádnému pracovnímu úrazu. Bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, stejně jako požární ochraně, byla v organizaci věnována soustavná pozornost a 

všechny úkoly vyplývající z příslušných zákonů, nařízení a dalších předpisů byly průběžně plněny. Odborný 

dohled zajišťovala firma BOZPOservis, s.r.o., zdravotní péči Quatromedica, s.r.o., dohled nad elektronic-

kým požárním systémem Alsig s.r.o, kontroly funkčnosti výtahu Kone, a.s., nouzové osvětlení CPS INO-

TEC, s.r.o., přenos signálů k Hasičské záchranné službě Patrol, s.r.o., ostrahu B KONTAKT Security, 

s.r.o. 

Největší technickou havárii jsme likvidovali hned 1. ledna 2013, kdy došlo k zaplavení výtahové šachty a 

části exploratoria po prasknutí vodovodní trubky v důsledku dlouhodobých tuhých mrazů. Událost se 

naštěstí obešla bez jakékoliv újmy na zdraví i majetku. 

S ohledem na bezpečnost práce byly v roce 2013 uskutečněny tyto kontroly: 

3. ledna 2013: odborná prohlídka výtahu 

7. února 2013: odborná prohlídka nízkotlaké kotelny 

7. února 2013: kontrola plynového zařízení 

7. února 2013: revize tlakové nádoby v kotelně 

26. února 2013: kontrola spalinové cesty 

22. května 2013: odborná prohlídka výtahu 

9. července 2013: odborná prohlídka výtahu 

1. srpna 2013: servis hasicích přístrojů 

17. září 2013: pravidelná servisní prohlídka CPS INOTEC – systém nouzového osvětlení 

19. září 2013: pravidelná roční kontrola EPS – Patrol 

18. října 2013: odborná prohlídka výtahu 

26. října 2013: pravidelná roční kontrola EPS – Alsig 

13. prosince 2013: školení BOZP pro všechny zaměstnance 

V souvislosti s realizací projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum a s tím vydaným sta-

vebním povolením probíhal standardní stavební a technický dozor, stejně jako úspěšně zvládnuté kolau-

dační řízení. 
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DRAMATURGICKÉ PORADY 

Dramaturgické porady ve složení – ředitel, členové dramaturgického oddělení, vedoucí programového 

oddělení – diskutují a následně rozhodují o strategickém směřování organizace. Nejedná se pouze 

o programovou náplň, nýbrž také technický vývoj i organizaci provozu. Závěry porad sloužily řediteli ke 

kvalifikovanému posouzení a vyřešení konkrétních problémů. Z porad byl pořizován informativní zápis 

rozesílaný všem zaměstnancům. Na sklonku roku 2013 jsme přitom v detailních obrysech měli sestaven 

dramaturgický plán na celý rok 2014. 

ORGANIZACE PRÁCE 

V roce 2013 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 2.5 – stanovení limitu pokladen (od 8. srpna 2013)  

vnitřní předpis 3.3 – katalog prací a funkcí zaměstnanců (od 1. ledna 2013)  

vnitřní předpis 5.2 – stanovení částky stravného pro tuzemské pracovní cesty (od 1. ledna 2013)  

vnitřní předpis 6.8 – používání telefonů (od 1. července 2013)  

směrnice 6.13 – vedení účetnictví a hospodaření s majetkem (od 1. ledna 2013)  

směrnice 12.2 – DPH (od 1. ledna 2013)  

provozní řád (od 11. listopadu 2013)  

cenový výměr za poskytované služby (od 1. listopadu 2013)  

příkaz ředitele 1/2013 k jmenování likvidační a vyřazovací komise (od 1. dubna 2013)  

příkaz ředitele 2/2013 k odstranění závad zjištěných kontrolou OK MmB  

příkaz ředitele 3/2013 k inventarizaci k 31. prosinci 2013  

V souvislosti s výběrovým řízením na pozici ředitele také vznikl Koncept strategického rozvoje Hvězdárny 

a planetária Brno v letech 2013 až 2017. 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 SB.  

V roce 2013 byla podána 1 žádost o informace vznesené na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím.  

TECHNICKÉ AKTIVITY 

Pomineme-li pravidelnou údržbu a rekonstrukci digitária, byly v roce 2013 realizovány následující tech-

nické aktivity: 

dokončení prodejního pultu/kiosku 

upgrade světelné instalace Roj na fasádě budovy 

instalace audiovizuální projekce v sále malého planetária 
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instalace audio zařízení v sále exploratoria (ozvučení projekční koule) 

správa a údržba systému EPS, EZS, počítačové sítě 

rozšíření vybavení technické dílny 

začlenění přijímače signálu GPS do montáže katadioptrického dalekohledu Celestron 356/3910 

zprovoznění celostatu pro projekci Slunce do přednáškového sálu 

výměna zářivkového osvětlení veřejných prostor za nízkonákladové osvětlení LED  

připojení budovy k páteřní optické síti poskytovatele Internetu společnosti Faster CZ  

oprava prasknutých podlah ve foyer (reklamace u Skanska) 

vymalování veřejných prostor 

instalace city-light vitríny do parku na náměstí Míru 

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 2013 

jsme realizovali následující poptávky a zakázky: 

mobiliář do foyer Hvězdárny a planetária Brno 

dodávka, služba a stavební práce na hlediště v sálu velkého planetária/digitária 

silnoproud v sále digitária a přilehlé technické místnosti 

stropní konstrukce zdvihací šachty, vč. montáže, v sále velkého planetária/digitária 

odstranění a instalace nového zastínění kopule velkého planetária 

akustický paravan po obvodu sálu digitária, vč. mřížek VZT a krytu pro LED pásek, podhledu nad vstupní částí a opláštění 

promítacího přístroje 

dodávka a pokládka PVC, koberců a přechodových lišt v sále digitária 

polohovatelná křesla do sálu digitária 

nabídka k prodeji astronomického dalekohledu 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 dosáhly 16 006 tisíc Kč (16 179 tisíc Kč v roce 2012, tj. 

98,9  %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací) činí 7 389 tisíc Kč (9 486 tisíc Kč v roce 2012, tj. 

77,9 %).  

Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2013 podpořena příspěvkem na provoz od zřizovatele – 

statutárního města Brna – ve výši 7 723 tisíc Kč, oproti roku 2012 byl navýšen o 1 100 tisíc Kč na odvod 

z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.  

Je přitom nezbytné zdůraznit, že od 30. března do 2. listopadu 2013 byl uzavřen sál velkého plane-

tária/digitária, do kterého dochází asi 75 procent všech návštěvníků. Od 1. do 30. října 2013 pak byla 

organizace uzavřena zcela. 

Do výnosů se nově promítl také transferový podíl EU ve výši 894 tisíce Kč, který vznikl předáním zrekon-

struované budovy Hvězdárny a planetária Brno, tj. investiční akce označené Přírodovědné exploratorium 

– rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace, 

která byla spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pod registračním 

číslem CZ.1.11/3.1.00/02.01138. 

Celkové náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2013 výše 15 999 tisíc Kč (15 653 tisíc Kč 

v roce 2012, tj. 102,2 %). 

Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2013 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem 

ve výši 7 tisíc Kč (526 tisíc Kč  v roce 2012), z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 390 tisíc Kč (355 tisíc 

Kč  v roce 2012) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 397 tisíc Kč (881 tisíc 

Kč  v roce 2012). 

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2013 výše 

46,18 % (60,87 % v roce 2012). 

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 

 
skutečnost  
roku 2013  
(v tis. Kč) 

procent 
z celku 

upravený plán 
roku 2013  
(v tis. Kč) 

procent plnění  
upraveného 

plánu 

skutečnost roku 
2012  

(v tis. Kč) 

poměr 
2013/2012 

osobní náklady 6 723 42,0 6 710 100,2 7 687 87,5 

ostatní náklady  9 276 58,0 9 110 101,8 7 966 116,4 

náklady celkem  15 999 100,0 15 820 101,1 15 653 102,2 

vlastní výnosy  7 389 46,2 7 203 102,6 9 486 77,9 

dotace 8 617 53,8 8 617 100,0 6 693 128,7 

výnosy celkem  16 006 100,0 15 820 101,2 16 179 98,9 

hospodářský výsledek  7  0  526 1,3 
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ROZBOR VÝNOSŮ 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 dosáhly výše 16 006 tisíc Kč (16 179 tisíc Kč  

v roce 2012), čímž převýšily náklady na činnost organizace o 7 tisíc Kč. 

STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2013 

č. ú. název účetní položky  
skutečnost 
roku 2013  
(v tis. Kč) 

procent  
z celkových 

výnosů 

procent 
z celku roku 

2013 

upraven plán 
roku 2013  
(v tis. Kč) 

procent 
plnění 

upraveného 
plánu 

skutečnost 
roku 2012  
(v tis. Kč) 

poměr 
2013/2012 

602 tržby z prodeje služeb  5 790 78,4 36,2 5 650 102,5 6 880 84,2 

604 tržby za prodané zboží 719 9,7 4,5 703 102,3 1 161 61,9 

649 jiné ostatní výnosy  880 11,9 5,5 849 103,7 1 444 60,9 

66 finanční výnosy 0 0,0 0,0 1 0,0 1 0,0 

 vlastní výnosy celkem  7 389 100,0 46,2 7 203 102,6 9 486 77,9 

672 provozní dotace  7 723 89,6 48,3 7 723 100,0 6 623 116,6 

672 transfer EU 894 10,4 5,6 894 100,0 0 0,0 

674 dotace – projekt IKZA  0 0,0 0,0 0 0,0 70 0,0 

 dotace 8 617 100,0 53,8 8 617 100,0 6 693 128,7 

  výnosy celkem  16 006  100,0 15 820 101,2 16 179 98,9 

DOTACE 

Významnou část celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno – 48,3 % – představuje provozní dotace 

od zřizovatele v celkové výši 7 723 tisíc Kč. Oproti roku 2012 došlo k navýšení o 1 100 tisíc Kč na odvod z 

investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.  

Je zřejmé, že provozní dotace zřizovatele hraje podstatnou roli v ekonomice Hvězdárny a planetária 

Brno. Umožňuje udržovat výši vstupného na přijatelné úrovni pro všechny vrstvy obyvatel a pomáhá nám 

s technickým rozvojem. Statutární město Brno tím dokazuje, jaký význam dává neformálnímu způsobu 

přírodovědného vzdělávání.  

Další dotovanou výnosovou položkou byl v roce 2013 transferový podíl EU na rekonstrukci budovy 

Hvězdárny a planetária Brno ve výši 894 tisíc, tj. investiční akce označené Přírodovědné exploratorium – 

rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace, 

která byla spolufinancována z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pod registračním 

číslem CZ.1.11/3.1.00/02.01138. 
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VLASTNÍ VÝNOSY 

Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno (tj. výnosy po odečtení dotací) dosáhly v roce 2013 výše 

7 389 tisíc Kč (9 486 tisíc Kč  v roce 2012) a tvořily 46,2 % z celkových výnosů (58,6  % v roce 2012).  

Tržby za vstupné – účet 602 – v roce 2013 jsme utržili celkem 5 790 tisíc Kč (6 880 tisíc Kč  v roce 2012).  

Po otevření digitária k 2. listopadu 2013 došlo k navýšení vstupného: průměrná cena jedné vstupenky 

dosáhla 89,45 Kč. Jelikož na různé typy pořadů jsou ceny vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná cena 

jedné vstupenky také od skladby návštěvníků v daném období. S ohledem na to, že do 30. března 2013 

bylo v provozu původní planetárium s nižším vstupným, průměrná cena 1 vstupenky v celém roce 2013 

dosáhla výše 72,45 Kč (64,84 Kč v roce 2012).  

Výše vstupného byla od 1. listopadu 2013 stanovena následovně: 

digitárium – základní vstupné 125 Kč 

digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč 

školní pořad – jednotné vstupné 80 Kč 

exploratorium – jednotné vstupné 80 Kč 

přednášky – jednotné vstupné 80 Kč 

 

Struktura výnosů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013. Patrná je významná role provozní dotace od zřizovatele – statutárního města 

Brna i tržeb z prodeje služeb, zboží i ostatních výnosů. 

 tržby z prodeje služeb 
36,2% 

 tržby za prodané zboží 
4,5% 

 jiné ostatní výnosy 
5,5% 

 provozní dotace 
48,3% 

 transfer z EU 
5,6% 
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Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2013. Tržby ze vstupného (tmavá část) jsou dominantní, patrný je 

mírný nárůst tržeb z prodeje zboží (světlá část sloupce) a výrazný vzestup ostatních vlastních výnosů, především krátkodobých 

pronájmů a propagace (šedá, vrchní část). Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci 

(červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 

2013). Hodnota na svislé ose je v Kč. 
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pozorování – jednotné vstupné 80 Kč 

ZTP/P – zdarma 

Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária: návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé průkazu ZTP. 

Tržby za prodané zboží – účet 604 – na Hvězdárně a planetáriu Brno prodáváme astronomické knihy a 

časopisy, pohlednice, astronomický metodický materiál, astronomické pomůcky a také tiskoviny úzce 

související s uváděnými pořady. Náklady na zakoupení nebo pořízení tohoto prodaného zboží jsou vedeny 

na účtu 504.  

V roce 2013 dosáhly Tržby za prodané zboží výše 719 tisíc Kč (1 161 tisíc Kč  v roce 2012). Hrubý zisk 

z prodeje zboží, tj. pouze rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou prodaného zboží, dosáhl 221 tisíc Kč 

(44,4 % nákupní ceny) a byl použit na zajištění provozu organizace (348 tisíc Kč  v roce 2012, 42,8  % 

nákupní ceny). Pohyb zboží je sledován na účtu 132 – zboží na skladě, část nakoupeného zboží je použí-

vána na propagaci a popularizaci naší činnosti.  

Zásoby zboží na skladě – účet 132 – činily k 31. prosinci 2013 výše 696 tisíc Kč (625 tisíc Kč k 31. prosinci 

2012). 

Jiné ostatní výnosy – účet 649 – ostatní výnosy z hlavní činnosti, např. tržby za poskytování astronomic-

kých informací, z prodeje šrotu a další drobné příjmy, a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (krátkodo-

bé užívání majetku jinými subjekty, reklama a propagace). V roce 2013 dosáhly výnosy z vedlejší činnosti 

835 tisíc Kč(z toho výnosy z krátkodobého užívání majetku 401 tisíc Kč a z reklamy a propagace 434 tisíc 

Kč). Po započítání ostatních výnosů z hlavní činnosti ve výši 45 tisíc Kč tedy celkem 880 tisíc Kč 

(1 445 tisíc Kč  v roce 2012).  
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VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ  

Provoz naší organizace se snažíme zajistit i z jiných, než vlastních zdrojů a příspěvku od zřizovatele. 

V roce 2013 jsme se stali partnery projektu Science Academy – kritický způsob myšlení a praktické apli-

kace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě podaného Ústavem přístrojové techniky 

Akademie věd České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (IPo 

– oblast podpory 2.3). Projekt byl schválen k realizaci v letech 2014 a 2015, podíl Hvězdárny a planetária 

Brno činí přibližně 2 700 tisíc Kč. 
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ROZBOR NÁKLADŮ 

Náklady na činnost Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2013 částky 15 999 tisíc Kč (15 653 ti-

síc Kč  v roce 2012). Oproti předcházejícímu roku došlo ke snížení položky osobní náklady (87,5 %) a 

v položce ostatní náklady došlo k navýšení na 116,4 %. Obě změny jsou důsledkem digitalizace sálu vel-

kého planetária.  

Poměr osobní náklady/ostatní náklady se také snížil – v roce 2013 činil 0,72 (0,96 v roce 2012; 1,49 v roce 

2011). 

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2013 

č. ú. 
název účtové 
položky  

skutečnost 
roku 2013  
(v tis. Kč) 

procent 
z celkových 

nákladů 

procent 
z celku roku 

2013 

upravený plán 
2013 

(v tis. Kč) 

procent 
plnění 

upraveného 
plánu 

skutečnost 
roku 2012 
 (v tis. Kč) 

poměr 
2013/2012 

521 mzdové náklady  5 034 74,9 31,5 5 030 100,1 5 671 88,8 

524 
zákonné sociální 
pojištění  

1 566 23,3 9,8 1 560 100,4 1 826 85,8 

527-8 
zákonné sociální 
náklady  

123 1,8 0,8 120 102,5 190 64,7 

52 
celkem 
osobní náklady 

6 723 100,0 42,0 6 710 100,2 7 687 87,5 

501 spotřeba materiálu 572 6,2 3,6 600 95,3 645 88,7 

502 spotřeba energie  832 9,0 5,2 850 97,9 810 102,7 

504 prodané zboží 498 5,4 3,1 500 99,6 813 61,3 

506 aktivace majetku -2 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 

511 opravy a udržování  138 1,5 0,9 140 98,6 257 53,7 

512 cestovné 71 0,8 0,4 100 71,0 213 33,3 

513 reprezentace 174 1,9 1,1 180 96,7 93 187,1 

518 ostatní služby 3 442 37,1 21,5  3 230 106,6 2 280 151,0 

54 ostatní náklady  132 1,4 0,8 100 132,0 111 118,9 

551 odpisy 3 258 35,1 20,4 3 260 99,9 2208 147,6 

558 náklady na DDM 150 1,6 0,9 150 100,0 452 33,2 

56 finanční náklady  11 0,1 0,1 0 0,0 1 1 100,0 

59 daň z příjmu 0 0,0 0,0 0 0,0 83 0,0 

 

celkem  
ostatní náklady 

9 276 100,0 58,0 9 110 101,8 7 966 116,4 

náklady celkem  15 999  100,0 15 820 101,1 15 653 102,2 
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Struktura nákladů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 

 mzdové náklady 
31,5% 

 zákonné sociální pojištění 
9,8% 

 sociální náklady 
0,8% 

 spotřeba materiálu 
3,6% 

 spotřeba energie 
5,2%  prodané zboží 

3,1% 

 opravy a udržování 
0,9% 

 cestovné 
0,4% 

 reprezentace 
1,1% 

 ostatní služby 
21,5% 

 ostatní náklady 
0,8% 

 odpisy 
20,4% 

 náklady na pořízení DDM 
0,9% 

STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ (Č. Ú. 52) 

č. pú.  název podúčtu 
náklady  

v roce 2013  
(v tis. Kč) 

procent  
z ú. 52 

procent 
z celkových 

nákladů  
(15 999 tis. Kč)  

náklady  
v roce 2012  

(v tis. Kč) 

poměr  
2013/2012 

521 1 mzdy 4 603 68,5 28,8 5 285 87,1 

521 2 ostatní osobní náklady – dohody 269 4,0 1,7 216 124,5 

521 3 ostatní osobní náklady – odstupné  145 2,2 0,9 0 0,0 

521 4 
ostatní osobní náklady – náhrady za 
dočasnou pracovní neschopnost  

17 0,1 0,1 0 0,0 

521 49 ostatní osobní náklady – projekt IKZA 0 0,0 0,0 170 0,0 

524 1 zákonné sociální pojištění – zdravotní  415 6,2 2,6 484 85,7 

524 2 zákonné sociální pojištění – sociální 1 151 17,1 7,2 1 341 85,8 

527 zákonné sociální náklady 123 1,8 0,8 190 64,7 

52 celkem 6 723 100,0 42,0 7 686 87,5 

 

Osobní náklady představovaly v roce 2013 42,0 % veškerých nákladů (49,1  % v roce 2012), konkrétně na 

ně bylo vynaloženo 6 723 tisíc Kč (7 686 tisíc Kč  v roce 2012).  

Mzdy – podúčet 521 1 – výše skutečně vyplacených mezd v roce 2013 činila 4 603 tisíc Kč (5 285 tisíc Kč 

v roce 2012). Z celkových 4 603 tisíc Kč vyplacených na mzdy, připadlo 3 573 tisíc Kč (tj. 77,6 %) na náro-
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Osobní náklady (tmavá část sloupce) a ostatní náklady (světlá část sloupce) Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2013 

(svislý sloupec je v Kč). Zatímco nároky na nové pořady, údržbu i provoz budovy rostou, náklady na mzdy (a tedy i míra efekti-

vity) má pozitivní trend. 
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kové součásti (tarifní mzdy, příplatky za vedení, příplatky za soboty, neděle a státní svátky, náhrady 

mezd), 617 tisíc Kč na osobní příplatky (13,4 %) a 413 tisíc Kč na odměny (9,0 %). Vzhledem k před-

chozímu roku zůstal podíl proměnlivých složek mzdy ve stejné výši 22,4 %. 

Průměrná hrubá roční mzda pracovníka Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 činila 285 900 Kč 

(288 799 Kč v roce 2012, došlo tedy ke snížení o 1,0 %).  

Průměrná hrubá měsíční mzda – roční mzda rozpočítaná na 12 platů – činila 23 825 Kč (24 066 Kč v roce 

2012). V průměru jsme v roce 2013 zaměstnávali 16,1 pracovníka, pracovní fond se snížil z 18,1 úvazků 

k 31. prosinci 2012 na 17,2 přepočteného úvazků k 31. prosinci 2013. 

Na Ostatní osobní náklady – dohody – podúčet 521 2 – náklady na odměny tzv. demonstrátorům, kteří 

zajišťují veřejná pozorování, a dalších externistů bylo v roce 2013 vynaloženo 269 tisíc Kč (216 tisíc Kč 

v roce 2012).  

Z důvodu uzavření sálu velkého planetária a jeho digitalizace byl organizační změnou ukončen pracovní 

poměr několika zaměstnanců, kterým bylo vyplaceno zákonné odstupné v celkové výši 145 tisíc Kč, které 

se promítlo do podúčtu 521 3 – Ostatní osobní náklady – odstupné (0 Kč v roce 2012) . 

Podúčet 521 4 – Ostatní osobní náklady – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost v roce 2013 dosáhl 

výše 17 tisíc Kč (0 Kč  v roce 2012). 

Zákonné sociální náklady – účet 527 ve výši 123 tisíc Kč v sobě skrývá povinný příspěvek do Fondu kul-

turních a sociálních potřeb (zkr. FKSP), který v roce 2013  činil 46 tisíc Kč, pojištění odpovědnosti organi-

zace 13 tisíc Kč, náklady na závodní preventivní zdravotní péči 6 tisíc Kč, vzdělávání zaměstnanců 33 tisíc 

Kč a příspěvek na závodní stravování 25 tisíc Kč.  
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OSTATNÍ NÁKLADY 

Ostatní náklady Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 činily 9 276 tisíc Kč (7 966 tisíc Kč  v roce 2012) 

a tvořily 58,0 % veškerých nákladů (50,9 % v roce 2012).  

Spotřeba materiálu – účet 501 – v roce 2013 bylo vynaloženo celkem 572 tisíc Kč (645 tisíc Kč  v roce 

2012), což představovalo 3,6 % nákladů organizace a 6,2 % ostatních nákladů. Tato položka zahrnuje 

širokou škálu nejrůznějšího materiálu nezbytného na údržbu majetku, provoz kopírky, tiskáren, na úklid, 

na pořady a výstavy, na propagaci apod. 

Největšími položkami v roce 2013 byl materiál na propagaci (205 tisíc Kč) a materiál na pořady a výstavy 

(125 tisíc Kč). V roce 2012 byly náklady na materiál na propagaci 110  tisíc Kč, resp. materiál na pořady a 

výstavy 223  tisíc Kč. 

STRUKTURA SPOTŘEBY MATERIÁLU (Č. Ú. 501) 

č. pú. název podúčtu 
náklady v roce 

2013  
(v tis. Kč) 

procent  
z ú. 501 

procent  
z ostatních 

nákladů  
(9 276 tis. Kč) 

náklady  
v roce 2012  

(v tis. Kč) 

poměr 
2013/2012 

0 materiál na opravy a údržbu  72 12,6 0,8 163 44,2 

1 drobné přístroje a inventář  26 4,5 0,3 0 0,0 

2 materiál na propagaci  205 35,8 2,2 110 186,4 

3 materiál na pořady a výstavy  125 1,3 1,3 223 56,1 

4 kancelářské potřeby  24 4,2 0,3 42 57,1 

5 knihy, časopisy  12 2,1 0,1 13 92,3 

6 úklid  31 5,4 0,3 42 73,8 

7 ostatní režijní materiál  77 13,5 0,8 52 148,1 

501 celkem spotřeba materiálu  572 100,0 6,2 645 88,7 
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Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 1 pracovníka v letech 2003 až 2013, na kterém je patrná stagnace několik posledních roků 

(svislá osa je Kč). Je nezbytné zdůraznit, že si naši odborní zaměstnanci s převážně vysokoškolským vzděláním a disponující 

jazykovými znalostmi i komunikačními schopnostmi zaslouží patřičné finanční ohodnocení. Snažíme se proto udržet průměrnou 

hrubou měsíční mzdu na úrovni průměrné hrubé měsíční mzdy uváděnou Českým statistickým úřadem.  
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Spotřeba energie – účet 502 – náklady na zemní plyn (vytápění budovy Hvězdárny a planetária Brno), na 

elektrickou energii (osvětlení a pohon elektrických zařízení) a vodné. Položka dále zahrnuje náklady na 

elektrickou energii, vodné a tepelné vytápění (pára) v pronajatých prostorách v areálu Vysokého učení 

technického v Brně, stejně jako náklady na elektrickou energii reklamní city-light vitríny umístěné 

v podchodu pod hlavním vlakovým nádražím v Brně. 

SPOTŘEBA ENERGIE (Č. Ú. 502) 

č. pú. název podúčtu 
náklady v roce 

2013  
(v tis. Kč) 

procent  
z ú. 502 

procent  
z ostatních 

nákladů  
(9 276 tis. Kč) 

náklady v roce 
2012  

(v tis. Kč) 

poměr 
2013/2012 

1 plyn 325  39,1  3,5  272 119,5  

2 elektrická energie  469  56,4  5,1  509 92,1  

3 voda 20 2,4 0,2 22 90,9 

4 pára 18 2,2 0,2 7 257,1 

502 celkem 832 100,0 9,0 810 102,7 

 

Náklady na spotřebovanou energii v roce 2013 představovaly 5,2 % celkových nákladů a 9,0 % ostatních 

nákladů. Za spotřebovanou energii zaplatila Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2013 celkem 832 tisíc 

Kč (810 tisíc Kč  v roce 2012). K nepatrnému zvýšení oproti roku 2012 došlo z důvodu zvýšení cen energií 

a z důvodu rozšíření víkendového provozu naší organizace. 

Prodané zboží – účet 504 – hodnota prodaných astronomických publikací a pomůcek, které jsou součástí 

služeb poskytovaných návštěvníkům a které jsou významným, i když doplňkovým finančním zdrojem. 

Tato nákladová položka dosáhla v roce 2013 výše 498 tisíc Kč (813 tisíc Kč  v roce 2012). Snížení bylo 

způsobeno sedmiměsíčním uzavřením provozu v sále velkého planetária. 
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Na účtu 506 – aktivace majetku – se promítly mzdové náklady na zhotovení základových patek při poří-

zení „Venkovní vitríny“, umístěné na Náměstí míru. 

Opravy a udržování – účet 511 – náklady na běžné opravy a údržbu budovy, přístrojů a ostatního majetku. 

Na opravy a udržování bylo v roce 2013 vynaloženo 138 tisíc Kč (257 tisíc Kč  v roce 2012). 

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU (Č. Ú. 511) 

511 11 – oprava a udržování budovy  

revize plynové kotelny a komínů  

revize a oprava hasicích přístrojů  

revize a udržování výtahu  

servis hydraulického agregátu  

servis nouzového osvětlení  

oprava nátěrů a podlah ve foyer 

3 942 Kč  

5 900 Kč  

8 370 Kč  

37 430 Kč  

7 230 Kč       

55 723 Kč  

511 11 – celkem 118 595 Kč  

511 12 – oprava a udržování – ostatní 

údržba kopírky  

údržba systému EPS 

oprava dalekohledu 

8 764 Kč  

10 400 Kč  

292 Kč 

511 12 – celkem 19 456 Kč  

celkem 138 051 Kč  

 

V roce 2013 jsme také opravy a udržování zajišťovali našimi technickými pracovníky, konkrétně se jedna-

lo o pravidelnou údržbu budovy (Jiří Severin, 50 % úvazku ) a optických přístrojů (Zdeněk Řehoř, 50 % 

úvazku ). Celkem bylo v roce 2013 na provedené opravy a udržování majetku vynaloženo 275 tisíc Kč, 72 

tisíc Kč na materiál a 203 tisíc Kč na  mzdové náklady. 

Cestovné – účet 512 – dosáhl v roce 2013 výše 71 tisíc Kč (213 tisíc Kč v roce 2012). 

Reprezentace – účet 513 – náklady v této oblasti dosáhly výše 174 tisíc Kč (93 tisíc Kč  v roce 2012). Dů-

vodem navýšení je nárůst nákladů na reprezentaci při otevření nového digitária na počátku listopadu 

2013. 

Ostatní služby – účet 518 – platby za služby zajišťované jinými organizacemi. V roce 2013 dosáhly nákla-

dy na ostatní služby výše 3 442 tisíc Kč (2 280 tisíc Kč  v roce 2012).  

NÁKLADY OSTATNÍCH SLUŽEB (Č. Ú. 518) 

č. pú. název podúčtu 
náklady v roce 

2013  
(v tis. Kč) 

procent  
z účtu 518 

procent  
z ostatních 

nákladů  
(9 276 tis. Kč) 

náklady  
v roce 2012  

(v tis. Kč) 

poměr  
2013/2012 

1 telefon, Internet 143 4,2 1,5 121 118,2 

2 poplatky 837 24,3 9,0 846 98,9 

3 propagace 1 117 32,5 12,0 656 170,3 

4 náklady na pořady a výstavy  1 017  29,5 11,0  396 256,8 
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5 nájemné 70 2,0 0,8 13 538,5 

6 poštovné 106 3,1 1,1 70 151,4 

7 software 34  1,0 0,4 33 103,0 

8 ostatní 118 3,4 1,3 145 81,4 

518 celkem ostatní služby  3 442 100,0 37,1 2 280 151,0 

 

Největší objemový nárůst u nákladů ostatních služeb v porovnání s rokem 2012 vykazuje podúčet nákla-

dy na pořady a výstavy, do kterého se promítají náklady na licence pořadů do digitária. K dalšímu výraz-

nému zvýšení došlo v položce propagace – v souvislosti s novým způsobem komunikace s veřejností při 

příležitosti otevření digitária.  

Ostatní náklady – účty skupiny 54 – náklady na pojištění (16 tisíc Kč), na technické zhodnocení majetku, 

které nedosáhlo výše 40 tisíc Kč (29 tisíc Kč) a na neuplatněné DPH (87 tisíc Kč). V roce 2013 dosáhla tato 

položka celkové výše 132 tisíc Kč (111 tisíc Kč  v roce 2012).  

Odpisy – účet 551 – dosáhly v roce 2013 výše 3 258 tisíc Kč (2 208 tisíc Kč  v roce 2012). K navýšení této 

položky došlo po přehodnocení doby použitelnosti a oprávek u odpisovaného dlouhodobého majetku 

(došlo k jejich zkrácení), především předáním a zaúčtováním zrekonstruované budovy Hvězdárny a pla-

netária Brno na počátku března roku 2013. 

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku – účet 558 – náklady na pořízení strojů, přístrojů a 

jiného inventáře v roce 2013 dosáhly výše 150 tisíc Kč (452 tisíc Kč  v roce 2012). 

Položka finanční náklady – účty skupiny 56 – obsahují především kurzové ztráty vznikající při nákupu 

zahraničních licencí nových pořadů pro digitárium a činí v roce 2013 11 tisíc Kč (1 tisíc Kč v roce 2012). 
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MAJETEK ORGANIZACE 

FINANČNÍ MAJETEK  

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2013 (v Kč) stav k 31. 12. 2013 (v Kč)  

241 běžný účet 3 769 468,36 1 604 882,54 

243 běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb  24 432,51 28 569,53 

261 pokladna 176 159,00 132 713,00 

263 1 ceniny – stravenky 40 080,00 0,00 

263 2 ceniny – známky 883,00 871,00 

 celkem 4 011 022,87 1 767 036,07 

STAV POHLEDÁVEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2013 (v Kč)  stav k 31. 12. 2013 (v Kč)  

311 odběratelé  20 792,00 344 975,00 

314 poskytnuté provozní zálohy  122 809,13 716 759,02  

335 pohledávky za zaměstnance 5 420,85 0,00 

341 daň z příjmů – poskytnutá záloha  0,00 61 200,00 

377 ostatní krátkodobé pohledávky  0,00 27 531,02 

381 náklady příštích období 101 098,94 120 512,65 

 pohledávky celkem 250 120,92 1 270 977,69 

STAV ZÁVAZKŮ 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2013 (v Kč)  stav k 31. 12. 2013 (v Kč)  

321 dodavatelé  47 004,37 98 615,40 

331 zaměstnanci 439 671,00 318 456,00 

333 jiné závazky vůči zaměstnancům  2 800,00 2 700,00 

336 zúčtování s institucemi soc. zabezpečení  257 692,00 167 371,00 

341 daň z příjmů 76 280,00 0,00 

342 jiné přímé daně  75 305,00 36 774,00 

343 daň z přidané hodnoty  39 529,00 674 422,00 

378 ostatní krátkodobé závazky  16 574,00 42 396,00 

383 výdaje příštích období 100 546,09 80 431,86 

384 výnosy příštích období  50 000,00 100 000,00 

389 dohadné účty pasivní  234 861,00 660 241,71  

 závazky celkem  1 340 262,46 2 181 407,97  

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

K 31. prosinci 2013 eviduje Hvězdárna a planetárium Brno dlouhodobý majetek v celkové pořizovací ceně 

135 046 tisíc Kč a to v následující struktuře: 
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Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 134 488 tisíc Kč: 

pozemky v pořizovací ceně 1 981 tisíc Kč 

budovy a stavby v pořizovací ceně 109 098 tisíc Kč 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně 21 570 tisíc Kč 

drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 1 762 tisíc Kč 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 77 tisíc Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 558 tisíc Kč: 

software v pořizovací ceně 73 tisíc Kč 

ocenitelná práva v pořizovací ceně 115 tisíc Kč 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 370 tisíc Kč 

FONDY ORGANIZACE  

název fondu 
stav k 1. 1. 2013  

(v Kč) 
zdroje v roce 2013  

(v Kč) 
použití v roce 2013  

(v Kč) 
stav k 31. 12. 2013  

(v Kč) 

fond odměn 97 713,00 0,00 0,00 97 713,00 

fond kulturních a sociálních potřeb  35 570,29 46 198,00 42 528,00 39 240,29 

rezervní fond  
– ze zlepšeného hospodářského výsledku  

724 079,22 526 436,39 0,00 1 250 515,61 

rezervní fond – z ostatních titulů 35 000,00 10 000,00 0,00 45 000,00 

investiční fond  2 387 825,01 5 113 939,00 7 271 361,43 230 402,58 

celkem 3 280 187,52 5 696 573,39 7 313 889,43 1 662 871,48 

 

Všechny fondy byly k 31. prosinci 2013 finančně kryty, jak vyplývá z rozvahy. 

Fond odměn, rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského výsledku a rezervní fond – z ostatních titulů 

nebyly v roce 2013 čerpány. 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 (11 tisíc Kč) a na penzijní připojištění zaměstnanců (32 tisíc Kč). 

Zdrojem fondu investic byly odpisy hmotného investičního majetku ve výši 2 364 tisíc Kč a investiční 

transfer zřizovatele na úpravy prostor sálu planetária v souvislosti s realizací projektu Přírodovědné 

digitárium – návštěvnické centrum ve výši 2 750 tisíc Kč schválený na zasedání Zastupitelstva města 

Brna č. Z6/023 dne 9. dubna 2013. Tuto částku jsme vyčerpali v plné výši k pořízení polohovatelných 

sedaček (1 546 tisíc Kč), speciálních koberců (568 tisíc Kč), světelného zastínění (91 tisíc Kč) a instalaci 

elektrické požární signalizace a bezpečnostních světel (545 tisíc Kč). Z fondu investic bylo dle § 28 zákona 

250/2000 Sb. odvedeno zřizovateli 1 100 tisíc Kč a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo 

čerpáno 6 171 tisíc Kč: 

propagační venkovní vitrína na náměstí Míru: 43 tisíc Kč 

prodejní pult do foyer: 161 tisíc Kč 

sedadla digitária: 1 546 tisíc Kč 

technické zhodnocení – rozšíření EPS: 72 tisíc Kč 

technické zhodnocení budovy Hvězdárny a planetária Brno – úpravy sálu planetária v souvislosti s realizací projektu Pří-

rodovědné digitárium – návštěvnické centrum ve výši 4 349 tisíc Kč 
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KONTROLNÍ ČINNOST 

Na základě řídicí kontroly i interního auditu byl vnitřní kontrolní systém v roce 2013 zhodnocen jako při-

měřený a dostatečně účinný. Harmonogram plánu činnosti interního auditu v roce 2013 zahrnoval pět 

auditů – dva audity finanční a tři audity výkonu, které také byly uskutečněny. Jednotlivé audity se týkaly:  

krátkodobých pronájmů 

inventarizace majetku a závazků 

personální agendy – DPP, DPČ 

vyplácení cestovních náhrad 

přezkoumání vnitřního kontrolního systému 

Účelem všech prováděných auditů bylo ověřit dodržování nastaveného kontrolního sytému, zákonných 

norem, vnitřních předpisů a hospodaření s veřejnými prostředky. 

V průběhu roku 2013 nebylo zjištěno žádné pochybení v hospodaření organizace, které by mělo nepřízni-

vý dopad do činnosti Hvězdárny a planetária Brno nebo do výsledku hospodaření. U všech finančních 

operací byla provedena předběžná, průběžná a následná kontrola dle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. 

o finanční kontrole. 

Přesto jsme museli v roce 2013 řešit jednu nepříjemnou událost. Na základě průběžných kontrol jsme 

v červenci 2013 zaznamenali dvojité pozdržení vkladu do banky při odvodu tržby jednou z pokladních. To 

vedlo k odhalení podvodu s razítkem naší organizace (potvrzení o výši příjmu pro žádost o poskytnutí 

půjčky) a následně i ke zjištění, že od listopadu 2012 docházelo k neoprávněnému stornování vstupenek, 

což snižuje tržbu ze vstupného. Celkově se jednalo o částku 76 800 Kč. Při inventuře pokladní hotovosti 

bylo dále zjištěno manko ve výši 2 996 Kč, při inventuře zboží ve skladech nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

S dotyčnou pracovnicí byl okamžitě ukončen pracovní poměr pro porušení povinností zaměstnance vy-

plývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.  

Vzhledem k tomu, že zaměstnankyně při podpisu pracovní smlouvy podepsala také dohodu 

o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle § 252 a násl. zákona 262/2006 

Sb., zákoník práce, v platném znění, byla s ní sepsána dohoda o náhradě škody v celkové výši 79 800 Kč. 

Výše uvedená částka byla v plné výši uhrazena. 

Tyto závažné skutečnosti řešila likvidační komise Hvězdárny a planetária Brno a byly také nahlášeny 

Policii České republiky, Městskému ředitelství policie Brno, Obvodnímu oddělení policie Brno – Žabo-

vřesky, Veveří 47/49, 611 38 Brno, stejně jako Oboru kontroly a Odboru kultury magistrátu města Brna. 

Policie České republiky po vyrovnání závazků projednávání přečinu podmínečně odložila. 

INVENTARIZACE 

Na základě zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci 

majetku a závazků, v platném znění a příkazu ředitele organizace č. 3/2013 ze dne 4. prosince 2013 byla 

k 31. prosinci 2013 provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace.  

Inventarizace proběhla dle stanoveného harmonogramu a byly inventarizovány všechny nenulové polož-

ky majetku a závazků organizace.  
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Na základě provedených inventur nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, byly dodržovány účetní 

postupy týkající se majetku a závazků a jejich evidence. Nebyla uložena žádná opatření k odstranění 

nedostatků jak v průběhu inventarizace, tak po jejím skončení. 
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ZÁVĚREM 

Závěr této Zprávy o činnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2013 je jednou z řady příležitostí 

k poděkování všem pracovnicím a pracovníkům za úspěšné zvládnutí minulých dvanácti měsíců. Jmeno-

vitě musím zmínit Ing. Hanu Šimšovou, která sepsala ekonomickou část této zprávy, Mgr. Zuzanu 

Kuljovskou za poskytnutí všech statistických dat v přehledu našich aktivit, Janu Britzmannovou, Mgr. 

Pavla Gabzdyla, Mgr. Jana Píšalu a Tomáše Hladíka za kontrolu i komentáře celé zprávy. 

Obrovský dík patří našemu zřizovateli, všem spolupracovníkům i přátelům Hvězdárny a planetária Brno a 

především našim návštěvníkům. Bez nich by existence naší organizace neměla smysl. 

 

Nohama na zemi, hlavou ve vesmíru – to je aktuální motto Hvězdárny a planetária Brno. Jasně vystihuje 

rok 2013. Jsme sice realističtí, ale máme odvahu vydávat se nečekanými směry k výjimečným cílům. 

A to je největší úspěch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, 

příspěvkové organizace  

 

V Brně dne 21. února 2014 

 

 


