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Regarding the public interest, we find 2016 ordinary. And as for the special events we managed to organize, we think it was ex-

traordinary. In total, we had 154,143 viewers who were offered 1,721 events. Although we saw a slight decrease in the number of 

visitors by 5.3 percent (there were 162,688 visitors in 2015), it is still the second highest number of visitors to the Brno Observatory 

and Planetarium since 1954. 

We put on 10 narrative shows, of which Firework, Incredible Sun and Bird Island were of our own production, or coproduction. 

There was a great reception of the project “Brno First Graders Fly to Space” and we were pleased to see an unexpected interest in 

three astronomical courses – for the first and second grades of elementary schools and the demonstrator course for secondary 

school and university students. 

In April we hosted the fiftieth overview of the most interesting events in astronomy and cosmonautics in the past year – Harvest of 

Discoveries (Žeň objevů) by Mr. Jiří Grygar. And the interest in our scientific lectures was more than pleasant. At the same time you 

could visit the Hairy Exhibition in the foyer of the observatory presenting macroscopic images of moulds and microbial gardens 

planted by some Brno personalities. In May we succeeded in observing a rare astronomical phenomenon, the transit of Mercury 

over the solar disc, which you could last see 13 years ago. In addition to that, on the eve of that day, there was a large fire brigade 

exercise. At the end of the first half of the year, we organized the IPS Fulldome Festival Brno 2016, one of the biggest international 

events in the history of the Brno Observatory and Planetarium and the world largest festival of shows for digital planetariums! 

We were pleased to see the great number of visitors to the first Full Moon Night on the hill of Kraví hora on 21 July 2016 and the 

interest in the now traditional Science Festival and Researchers Night. In the late summer we did several successful guerrilla 

marketing events – a “flying saucer crashed” right next to the observatory building at the end of August, we launched a tram of the 

Brno Public Transport Company (DPMB) in “astronomical colours” at the beginning of September and there was an ice cube with 

some genuine meteorites and moldavites melting in busy Česká Street in the city centre at the beginning of October. 

Thanks to the extraordinary subsidy of the observatory founder, the statutory city of Brno, we opened a new exposition “Realm of 

Nebulae” in the hall of the Exploratorium in October. The outside area got some new exhibits in the Science Trail and the new 

intelligent benches now provide the visitors with more comfort. We got all the necessary permissions to reconstruct the pave-

ments and did a lot of work concerning the greenery around the building. 

At the beginning of November, we celebrated the fifth anniversary of the new building and the third anniversary of the digital plane-

tarium – a visual miracle device. For the five years we have had 654,275 visitors (of which 358,043 visited the planetarium) and for 

the three years we have played 3,472 shows in the digital planetarium. The end of 2016 was decorated by the Festival of Light and 

the Christmas premiere of the children show – Dinosaurs at Dusk. We closed the door for the public as late as 31 December 2016 in 

the afternoon. 

We also started working on several projects of which the results will take effect in the following years. In the middle of the year we 

succeeded with an application for a grant for foreign trips of our staff within the Erasmus+ programme. We offered our show the 

Incredible Sun for educational purposes and 253 planetariums from 43 countries of the world have shown their interests in it so far. 

In the late summer, the city of Brno decided that as of 1 January 2017 we would leave the organizations within the authority of the 

Department of Culture of the Brno City Municipality and move to the newly established Department of Cooperation and Develop-

ment within the authority of the Deputy Mayor for the area of the Smart City. We are not moving to the dark side of the Moon. Yet it 

is the end of a period lasting several decades. Immediately, together with the new department, we defined our medium and long-

term objectives, which could significantly influence the form of our institution. We also managed to agree on increasing the subsidy 

for the operation from the founder in 2017. 

The total revenues of the Brno Observatory and Planetarium in 2016 amounted to CZK 40,154,000 (CZK 36,724,000 in 2015). The 

revenues of the organization (excluding grants, transfers and disbursement of funds) amounted to CZK 16,194,000 (CZK 

15,707,000 in 2015). The total costs in 2016 amounted to CZK 40,154,000 (CZK 35,975,000 in 2015). A ticket for one visitor of the 

Brno Observatory and Planetarium was subsidized by its founder – the statutory city of Brno – with CZK 82 in 2016 (CZK 68 in 

2015). The average number of staff in 2016 (FTE) was 20.6 (20.4 in 2015), each of which served 7,483 visitors (7,975 visitors in 

2015). 

The development of our institution was influenced in the second half of 2016 and will be influence especially in the following years 

by a private decision of the director of the Brno Observatory and Planetarium to participate in the election to the Senate of the 

Czech Republic. On Saturday 15 October 2016 he was elected Senator for Election District No. 58 Brno-city. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

Rok 2016 považujeme za standardní – co se týká zájmu veřejnosti, a nadstandardní, co se týká výjimeč-

ných akcí, které se nám podařilo realizovat. Celkem k nám zavítalo 154 143 diváků, kterým jsme nabíd-

nuli 1 721 akcí. I když jsme oproti roku 2015 zaznamenali mírný pokles počtu návštěvníků o 5,3 procenta 

(v roce 2015 jich bylo přesně 162 688), přesto se jedná o druhou, historicky nejvyšší návštěvnost 

Hvězdárny a planetária Brno od roku 1954.  

V digitáriu jsme uvedli celkem deset výpravných představení, z toho Ohňostroj, Neuvěřitelné Slunce a 

Ptačí ostrov ve vlastní produkci, resp. koprodukci. Velký ohlas zaznamenal projekt Brněnští prvňáčci letí 

do vesmíru, příjemné bylo sledovat nečekaný zájem o tři astronomické kurzy – pro první a druhý stupeň 

základních škol, stejně jako o tzv. demonstrátorský kurz pro studenty středních a vysokých škol.  

V dubnu u nás zaznělo již padesáté ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi v astronomii a kosmonautice 

v uplynulém roce – Žeň objevů Jiřího Grygara. Zájem o naše odborné přednášky byl ostatně více než 

příjemný. V téže době bylo možné ve vstupní hale narazit na Chlupatou výstavu s makroskopickými zábě-

ry plísní a také mikrobiálními zahrádkami osázenými brněnskými osobnostmi. V květnu jsme úspěšně 

sledovali vzácný astronomický úkaz – přechod Merkuru přes sluneční kotouč, který se naposledy odehrál 

před 13 roky. V jeho předvečer navíc proběhlo velké požární cvičení. V závěru pololetí jsme zorganizovali 

IPS Fulldome Festival Brno 2016, nejen největší mezinárodní akci pořádanou v dějinách Hvězdárny a 

planetária Brno, ale také nejrozsáhlejší přehlídku pořadů pro digitální planetária na světě! 

O představení Neuvěřitelné Slunce, které jsme při příležitosti festivalu nabídnuli ke vzdělávacím účelům 

všem planetáriím na světě, do konce roku 2016 projevilo zájem 253 planetárií ze 43 zemí světa a stalo se 

součástí oficiální distribuce těch největších vzdělávacích sítí – například ve Spojených státech, Indii nebo 

Jižní Koreji. Zájem o Neuvěřitelné Slunce předčil veškerá naše očekávání. Kromě toho, že slouží 

k propagaci astronomie, celý projekt vedl k výraznému zviditelnění brněnského planetária ve světě.  

S potěšením jsme sledovali velkou návštěvnost prvního ročníku Úplňkové noci na Kraví hoře, která 

v premiéře proběhla 21. července 2016, a zájem o již tradiční Festival vědy a Noc vědců. Na sklonku léta 

se nám povedlo několik akcí ve stylu guerilla marketingu – koncem srpna těsně vedle budovy „dopadl 

létající talíř“, počátkem září jsme pokřtili tramvaj Dopravního podniku města Brna ve „hvězdárenských 

barvách“ a počátkem října roztávala na rušné ulici Česká ledová kostka s pravými meteority a vltavíny. 

Díky mimořádnému příspěvku zřizovatele – statutárnímu městu Brnu – jsme v říjnu otevřeli novou expo-

zici v sále exploratoria s názvem Říše mlhovin. V exteriéru přibyly nové exponáty na vědecké stezce, větší 

pohodlí nabízejí tzv. inteligentní lavičky, získali jsme nezbytná povolení k úpravě chodníků a provedli 

celou řadu pozitivních zásahů do okolní zeleně. 

Počátkem listopadu jsme slavili páté narozeniny nové budovy a současně třetí narozeniny digitálního 

planetária – přístroje na vizuální zázraky. Za pět roků jsme v naší budově přivítali 654 275 návštěvníků 

(z toho 358 043 lidí prošlo digitáriem) a za poslední tři roky promítnuli 3 472 pořadů v digitálním plane-

táriu. Konec roku 2016 zarámovaly oslavy Svátku světla a vánoční premiéra představení pro děti – Sou-

mrak dinosaurů. Letos jsme dokonce naše brány zavřeli až 31. prosince 2016 odpoledne. 
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Současně jsme zahájili několik projektů, jejichž důsledky se projeví až v dalších letech. V polovině roku 

uspěla naše žádost o financování zahraničních cest pracovníků v rámci výzvy Erasmus+. Na sklonku léta 

se také rozhodlo, že k 1. lednu 2017 odejdeme z pod ochranných křídel odboru kultury magistrátu města 

Brna k nově zřizovanému oddělení spolupráce a rozvoje v gesci náměstka primátora pro oblast Smart 

city. Nestěhujeme se na odvrácenou stranu Měsíce, ale přeci jen jisté období – přetrvávající celá desetiletí 

– pro nás skončilo. V součinnosti s novým odvětvovým odborem jsme vzápětí definovali naše střednědo-

bé i dlouhodobé cíle, které by mohly výrazně ovlivnit podobu naší instituce. Podařilo se také vyjednat 

navýšení příspěvku na provoz ze strany zřizovatele v roce 2017. 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 dosáhly 40 154 tisíc Kč (36 724 tisíc Kč v roce 

2015). Vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) činily 16 194 tisíc Kč (15 707 tisíc Kč v roce 

2015). Celkové náklady v roce 2016 dosáhly 40 154 tisíc Kč (35 975 tisíc Kč v roce 2015). Koeficient 

soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2016 výše 40,33 % (43,66 % 

v roce 2015). Klíčové bylo, že se nám podařilo navýšit příspěvek na provoz organizace ze strany zřizova-

tele – statutárního města Brna – přepočteno na jednoho návštěvníka na 82 Kč (68 Kč v roce 2015). V roce 

2016 jsme v průměru zaměstnávali 20,6 přepočteného zaměstnance (20,4 v roce 2015), přičemž každý 

obsloužil 7 483 návštěvníků (7 975 návštěvníků v roce 2015). 

Na rozvoj naší instituce ve druhé polovině roku 2016 a především v letech následujících mělo bezesporu 

vliv i rozhodnutí ředitele Hvězdárny a planetária Brno zúčastnit se voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky. V sobotu 15. října 2016 byl zvolen senátorem za volební obvod č. 58 Brno-město (tj. Brno-jih, 

Bohunice, Černovice, Židenice, Líšeň, Vinohrady, Obřany-Maloměřice, Tuřany, Slatina a Chrlice). 

 

Počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2016 – vzdělávací pořady pro školy (tmavá část sloupce) a představeních pro veřejnost (světlá část 

sloupce). Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 2010 až říjen 2011), v roce 2013 byl mimo provoz hlavní programový 

sál velkého planetária/digitária (duben až říjen 2013). 
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DIGITÁRIUM – NAŠE VESMÍRNÉ DIVADLO 

Hvězdárna a planetárium Brno vyznává jednoduchá dogmata: 

Návštěvník je vždy na prvním místě. 

Nejsme muzeum. 

Rozvíjíme to, v čem jsem zcela jedineční. 

Zajímáme se o budoucnost, jelikož v ní prožijeme zbytek našich životů. 

Jsme seriózní, ale nebereme se „smrtelně vážně“. 

Milujeme vědu a dobrodružství vědeckého poznání. 

Jsme prostředím, ve kterém se sci-fi stává realitou. 

 

Také v roce 2016 bylo středobodem veškerého dění na Hvězdárně a planetáriu Brno digitárium, tedy 

digitální planetárium. Celkem jsme zde přivítali 99 582 návštěvníků, kteří shlédli 984 repríz. 

První nové představení – Ohňostroj – jsme ukázali divákům už 1. ledna 2016. Ohňostroj trval necelé čtyři 

minuty a v podstatě se jednalo o studii, jak jsme schopni takovou iluzi vyrobit a jak ji následně přijme 

veřejnost. Projekce doplnila novoroční promítání pohádkového příběhu. Reakce diváků nás přiměly 

k rozhodnutí, pustit se do tvorby Nebe v plamenech, představení o umění krotitelů ohně. Pod naší super-

vizí připravila společnost spheremension Ladislava Horáka. 

V lednu 2016 jsme se rozloučili s mimořádně úspěšným představením Temný vesmír o největší záhadě 

tohoto světa. Originální znění pro Hayden planetárium namluvil Niel deGrasse Tyson, české Jiří Grygar. 

Poslední projekci doplnila tematicky zaměřená přednáška Dr. Norberta Wernera a Mgr. Lenky Zychové. 

Jenom v průběhu ledna navštívilo 30 repríz 3 935 návštěvníků, celkem pak za 12 měsíců promítání neu-

věřitelných 23 047 návštěvníků. Uvedení tohoto představení je konkrétním příkladem naší strategické 

spolupráce s American Museum of Natural History v New Yorku. 

Naše digitální sezóna má pravidelně dva vrcholy – vždy v únoru a v říjnu. V této době proto uvádíme nové 

pořady pro děti i dospělé. Nejinak tomu bylo i v roce 2016. Nejdříve jsme v české premiéře předvedli 

představení Sluneční superbouře (producent Spitz Inc.) a jenom o několik dní později pohádkový příběh 

Ptačí ostrov.  

Sluneční superbouře je jedno z nejvýpravnějších představení, jaké kdy vzniklo pro digitální planetária. Jak 

vyplývá ze samotného názvu, diskutuje vztahy Země-Slunce, čím dál významnější problematiku tzv. 

kosmického počasí a jeho vliv na každodenní chod naší civilizace. Unikátní vizualizace magnetických polí 

Slunce i Země, stejně jako útvarů na povrchu i pod povrchem naší denní hvězdy, vznikaly na těch nejvý-

konnějších počítačích na světě. Brněnské planetárium přitom bylo v Evropě druhým, které představení 

Sluneční superbouře zařadilo do stálého repertoáru. Navíc jej doprovodil „předfilm“ Neuvěřitelné Slunce 

od Pavla Karase, který ukazuje naši denní hvězdu očima té nejdokonalejší sluneční observatoře, jakou 

má lidstvo momentálně k dispozici, totiž očima sondy Solar Dynamics Observatory. České znění Sluneční 

superbouře namluvil Vojtěch Dyk, Neuvěřitelné Slunce Šárka Dyčková. Celkem 100 repríz Sluneční su-

perbouře v roce 2016 navštívilo 10 982 diváků.  

Kratší pořad Neuvěřitelné Slunce jsme v rámci IPS Fulldome Festival Brno 2016 nabídnuli k volnému 

použití všem planetáriím na světě. Výsledek předčil veškerá naše očekávání – projevilo o něj zájem na tři 

stovky institucí z pěti desítek států. Ve výsledku tak bude mít desítky tisíc diváků – nejen v anglické verzi, 

ale také japonštině, ruštině, hindštině, jazyce malayalam a dalších. 
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Představení Ptačí ostrov vzniklo jako společný projekt Hvězdárny a planetária Brno a společnosti Charta 

Lintea, scénář napsal Jan Šotkovský, režíroval Petr Hloušek. V dětských rolích hraje Adéla Ondrušová a 

Vojtěch Ventruba, v dospělých rolích herci Městského divadla Brno Hana Holišová, Eva Ventrubová, Zde-

něk Junák a Petr Štěpán. Výhodou je, že se děj odehrává v sice stylizovaném, ale českému člověku zná-

mém prostředí Lednicko-Valtického areálu. Dětští diváci se v příběhu vydávají do světa fantazie, kde 

potkají syna Severní hvězdy Aruna, prostořekého piráta s partou dobromyslných námořníků, mudrce Al 

Hasena s mohutným plnovousem, stejně jako hodnou tetu a přísného strejdu. Celkem 113 repríz Ptačího 

ostrova v roce 2016 navštívilo 11 417 diváků. 

V dubnu jsme se vydali za Tajemstvím neviditelných světů. My všichni jsme totiž obklopeni jevy, které 

nám lehce unikají. Třeba proto, že probíhají příliš pomalu, abychom si jich všimli. Nebo příliš rychle, aby-

chom je postřehli. Anebo v neviditelných oborech elektromagnetického spektra. Unikátní animace a 

vizualizace, které využívají záběry z elektronových mikroskopů, vysokorychlostních kamer i časosběr-

ných záběrů, v jedinečných detailech představily titěrné živé organismy, nanotechnologie budoucnosti i 

svět za zdmi obyčejného domu. Pořad Tajemství neviditelných světů podpořila společnost FEI, brněnský 

výrobce elektronových mikroskopů, produkovala National Geographic. České znění namluvil Ondřej 

Vetchý. Speciální laserovou projekci doprovázející některé projekce připravil Ondrej Kamenský. Celkem 

74 repríz Tajemství neviditelných světů v roce 2016 navštívilo 6 478 diváků. 

Další série premiér proběhla počátkem října – opět v kombinaci pro děti a pro dospělé. Představení Příští 

zastávka: vesmír se vlastně skládalo ze tří částí. Sen o létání vypráví poetický příběh historie letectví: od 

bájných příběhů dávných bohů, až po důsledně vědecké hledání správné cesty. Věnuje se všem význam-

ným milníkům, které lemují cestu člověka tam vysoko, do oblak. Úžasné, dech beroucí animace, krásná 

hudba a milý komentář Dany Morávkové vytvořilo jedinečnou uměleckou mozaiku s krásným poselstvím: 

Mějte velké sny a nikdy se jich nevzdávejte. Sen o létání pochází z dílny planetária Niebo Kopernika v 

polské Varšavě. Unikátní model Mezinárodní kosmické stanice ve druhé části vytvořilo Národní vesmírné 

centrum v britském Leicesteru, komentován byl moderátory Hvězdárny a planetária Brno. V závěrečné 

části jsme se podívali na pořad Do vesmíru a zase zpátky, který pochází z dílny americké společnosti Sky 

Skan (uvádíme i ve variantě pro školy), české znění namluvil Daniel Dítě. Výpravy do vesmíru, největší 

dobrodružství, do kterého se kdy lidstvo pustilo, mají totiž zásadní vliv na podobu našeho života. Nejen, 

že díky nim luštíme tajemství vesmíru, ale s následnými praktickými aplikacemi se setkáme na každém 

kroku. Umělé družice nepřetržitě snímají zemský povrch a umožňují nám zblízka sledovat rychlé i dlou-

hodobé změny životního prostředí. Prozradí zítřejší počasí, míru odlesňování, rozlohu zemědělské půdy 

anebo velikost ledovců. Někteří z nás vděčí za své životy právě vesmírným technologiím, vzpomeňme 

ohnivzdorné obleky, nárazuvzdorné helmy nebo hasicí přístroje. Celkem 64 repríz představení Příští za-

stávka: vesmír v roce 2016 navštívilo 6 438 diváků. Hvězdárna a planetárium Brno dosud neuvedla tak 

nákladné představení, které by tématiku vesmírných letů rozebíralo natolik podrobně. 

Naše organizace se snaží uvádět představení na pomezí mnoha přírodovědných oborů. Animovaný příběh 

Život stromů (producent Reef Production) představuje malým divákům kouzlo mikrokosmu. Odkud 

stromy získávají svoji potravu? Jak rostou? Jak pijí vodu? A jaký mají vliv na život na naší planetě? Do-

rotka a Mirek spolu s dalšími kamarády připravují školní film o největší záhadě přírody. Navštívíme nejen 

broučí školu, ale také louku a les. Součástí kampaně k premiéře byl závazek Hvězdárny a planetária Brno 

vysadit v následujících měsících zhruba 50 stromů. České znění namluvili herci Městského divadla Brno. 

Celkem 80 repríz představení Život stromů v roce 2016 navštívilo 7 806 diváků. 
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Poslední dvě představení jsme uvedli o vánočních svátcích – pro nás netradiční zařazení premiér mělo 

příjemný divácký úspěch. První projekce proběhly už 26. prosince 2016 a poslední na Silvestra odpoled-

ne. 

Vesmír je obrovský a ukrývá nekonečné množství tajemství. Abychom poznali alespoň některá z nich, 

vyrábíme aparáty s důmyslnými elektronickými smysly, které jsou schopny pracovat v mrazivých pod-

mínkách miliardy kilometrů daleko od Země. Jedním z nich byla sonda Rosetta, která jako první lidský 

výrobek přistála na jádru komety. A právě tomuto projektu je věnováno představení Setkání s kometou. 

Použitý model kometárního jádra je totiž natolik detailní, že překonává i ty nejlepší hollywoodské trikaře. 

České znění pořadu Setkání s kometou namluvili Petr Štěpán a Karel Mišurec. Součástí je přehlídka 

snímků komet, ke kterým se přiblížily meziplanetární sondy. Celkem 5 repríz Setkání s kometou 

v posledních dnech roku 2016 navštívilo 641 diváků. Pouze film Rosetta (bez dalšího komentáře) jsme 

také uvedli již koncem září během Noci vědců. 

Jaké to asi je usnout a probudit se v pravěku? Na to hledá odpověď představení Soumrak dinosaurů. 

S digitáriem lze totiž cestovat nejen prostorem, ale i časem, tentokrát až do doby před 250 miliony roky. 

Spolu s našimi hlavními hrdiny se malí diváci seznámili s některými druhy vyhynulých ještěrů, kteří prav-

děpodobně byli předchůdci dnešních ptáků. Prolétli se s největším létajícím tvorem, který kdy žil na naší 

planetě – Quetzalcoatlem, utíkali před stádem Argentinosaurů a schovávali se před útočným Velocirapto-

rem. Nakonec se stali svědky soumraku dinosaurů při pádu obří planetky před 65 miliony roky. Také ale 

zjistili, že podobné katastrofy, při kterých kdysi dávno vymřeli téměř všichni živočichové a rostliny, jsou 

přirozenou součástí koloběhu života na naší planetě. Představení Soumrak dinosaurů vytvořilo produkční 

studio Mirage 3D, české znění namluvili herci Městského divadla Brno. Součástí představení je komento-

vaná ukázka hvězdné oblohy před miliony roky. Soumrak dinosaurů budeme uvádět po celý rok 2017. 

Jenom o vánočních svátcích shlédlo jeho 22 repríz  3 581 diváků. 

V roce 2016 se také podařilo prodat několik licencí našich představení jiným planetáriím. Do Hradce Krá-

lové putoval Ptačí ostrov a Se zvířátky o vesmíru, pro společnost Mobilniplanetarium.cz jsme připravili 

Ptačí ostrov a Neuvěřitelný vesmír. Naše představení byla nabídnuta také na IPS Fulldome Festival Brno 

2016 a IPS Annual Conference Warsaw 2016, dokonce se stala součástí nabídky společností Spitz Inc. a 

Sky-Skan Inc. I když se nejedná o vydatný zdroj příjmů, šlo o zajímavé přilepšení do našeho napjatého 

rozpočtu. 

ODTUD SE LÉTÁ DO VESMÍRU 

Bezesporu nejdůležitější akcí roku 2016 – s přesahem do let následujících– byl IPS Fulldome Festival 

Brno 2016. Hvězdárna a planetárium Brno totiž hostila 152 pracovníků planetárií a fanoušků digitálních 

technologií z celého světa, kteří od 15. do 17. června 2016 shlédli 66 pořadů v celkové délce 26 hodin a 25 

minut. Do soutěže se přihlásili producenti z více než patnácti zemí. Nejvzdálenější účastnice dorazila 

z Nového Zélandu, nejvzdálenější účastník z Brazílie. Hojně byla zastoupena představení z Japonska, 

Jižní Koreje, Číny a Spojených států. Dle ohlasů od zúčastněných producentů se jednalo o největší pře-

hlídku tohoto druhu v Evropě a pravděpodobně i na světě. 

Program IPS Fulldome Festival Brno 2016 byl určen především odborné veřejnosti, avšak hned o víkendu 

18. a 19. června 2016 se mohli Brňané těšit na přehlídku toho nejlepšího, co se během festivalu předved-

lo. Spatřit bylo možné všechny tři vítězné snímky, stejně jako výběr z ostatních představení. Odborná část 
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i akce pro veřejnost během světového festivalu pořadů pro digitária byly součástí programů tradičních 

zábavních a prezentačních festivalů Brno – město uprostřed Evropy a Starobrno Ignis Brunensis. 

Je potřeba si uvědomit, že současní špičkoví tvůrci filmů do digitálních planetárií si v ničem nezadají se 

stávající filmařskou elitou a v mnoha směrech se obě komunity prolínají. Organizováním takového festi-

valu můžeme do Brna přilákat špičkové tvůrce i producenty. Bokem by samozřejmě nezůstali ani ná-

vštěvníci z řad veřejnosti, kteří by se mohli všech projekcí i workshopů účastnit. Výhodou fulldome žánru 

je navíc jeho originalita – podobný festival v České republice neexistuje a tudíž nehrozí, že by mělo 

v tomto směru Brno konkurenci. Pro Hvězdárnu a planetárium Brno je důležité i to, že se nám díky pře-

hlídce podařilo vybudovat jedinečný archiv přestavení z celého světa. I když je samozřejmě nemůžeme 

promítat našim návštěvníkům, slouží pro strategická rozhodnutí při výběru našeho repertoáru.  

Součástí příprav na festival byly investice do budovy Hvězdárny a planetária Brno: provedli jsme vyčištění 

projekční plochy v sále digitária, pořídili několik komponent audiovizuálního řetězce digitária a také vy-

malovali všechny veřejně přístupné prostory. 

V průběhu roku byly čím dál tím populárnější také akce v exteriéru, na které docházely stovky až tisíce 

návštěvníků. Některé z nich proběhly v bezprostřední blízkosti budovy Hvězdárny a planetária Brno, jiné 

ve spolupráci se Sportovně-rekreačním areálem Kraví hora na ploše nedalekého koupaliště. Cílem bylo 

zprostředkovat výjimečný zážitek, teprve ve druhé řadě pak „mírně poučit“. V roce 2016 jsme organizo-

vali: 

Úplňková noc na Kraví hoře – oslava přistání člověka na Měsíci 

Noc padajících hvězd – pozorování Perseid 

Festival vědy – přehlídka vědeckých pracovišť našeho města 

Noc vědců – speciální program ve stylu dne otevřených dveří 

Svátek světla – zimní slunovrat 

 

Vydařilo se nám také několik vzdělávacích kampaní. Spolu s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky jsme 

od února 2016 otevřeli Astronomický kroužek pro žáky základních škol, který vedli studenti astrofyziky 

Masarykovy univerzity. Určen byl především žákům druhého stupně základních škol (resp. studentům 

nižšího gymnázia), kterým poskytl ucelený přehled základů astronomie, jak po teoretické, tak po prak-

tické stránce. Prostřednictvím krátkých příspěvků se seznámili se strukturou vesmíru, vyzkoušeli si 

například práci s dalekohledem, pozorování Slunce, Měsíce a planet, naučili se poznávat souhvězdí se-

verní oblohy a vyhledávat ty nejzajímavější objekty na nočním nebi.  

Abychom měli i nadále dostatek průvodců hvězdnou oblohou, byl v roce 2016 reinkarnován Demonstrá-

torský kurz. Účastníci v celkem 11 lekcích získali praktické i teoretické znalosti z astronomie, vč. pozoro-

vání u dalekohledu pod skutečnou noční oblohou. Demonstrátorský kurz byl určen zejména studentům 

středních a vysokých škol starších 15 let, organizačně zajišťoval Jan Píšala. Celkem jej navštěvovalo 

30 zájemců, k závěrečnému testu pro budoucí demonstrátory se dostavilo 15 absolventů. 

Hned dvakrát (v lednu a září) jsme nabídnuli všem brněnským prvňáčkům volnou vstupenku na Hvězdár-

nu a planetárium Brno. Záleželo na každém pedagogovi, jak ji využil. Buď dorazil s celou třídou na někte-

rý z našich vzdělávacích pořadů, anebo vstupenky rozdal žákům, kteří pak přišli s rodiči. V obou přípa-

dech se zapojily čtyři desítky škol a necelé tři tisíce dětí. 

Ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno byla v dubnu a květnu 2016 ke zhlédnutí vskutku netradiční 

Chlupatá výstava. Expozice, jež představila některá tajemství neviditelných světů, výstava, jež se měnila 
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ze dne na den. K vidění byly velkoformátové fotografie plísní (mikroskopických hub) od Petra Juračky a 

Aleny Kubátové, ale také vzorky z vlastní mikrobiální zahrádky, které dodal například Petr Vokřál – pri-

mátor města Brna, Andrej Babiš – ministr financí, Martin Charvát – primátor Pardubic, Marie Kučerová – 

ředitelka Filharmonie Brno, Miloš Havránek – generální ředitel Dopravního podniku města Brna, Libuše 

Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně nebo Bohumil Šimek – ředitel Městské policie Brno. 

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek obtiskl celý povrch svého těla se vzorky hned z několika 

míst (s přispěním absolventů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně). Výstava 

byla volně přístupná ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno, v průběhu dvou měsíců tudy prošlo 

31 286 návštěvníků. Výjimečný byl i mediální dopad této akce. 

V noci ze středy 20. července na čtvrtek 21. července 2016 jsme na Kraví hoře oslavili úplněk. A ne le-

dasjaký. Bylo to totiž 47 roků od okamžiku, kdy se našeho vesmírného souseda dotknula noha pozemš-

ťana. Díky digitáriu Hvězdárny a planetária Brno, uskupení VISUALOVE a sportovně-rekreačnímu areálu 

zaplavilo Kraví horu nejen přirozené měsíční světlo, ale také umělé světlo pozemské. Návštěvníci pro-

plouvali městským parkem a sledovali jeho interakci s vodou, vzduchem i zemí. Celkem dorazilo 3 750 

návštěvníků. 

Díky uskupení VISUALOVE, za kterým se skrývá Jan Machát a Petr Okleštěk, jsme 21. prosince 2017 

večer uspořádali druhý ročník Svátku světla, tedy oslavy zimního slunovratu. Smyslem bylo nabídnout 

alternativu k „vánočnímu běsnění“, trochu podpořit naše předky „pohany“ a zajímavým způsobem připo-

menou jedinečnou událost. Jelikož jsme v roce 2015 čelili nečekanému náporu návštěvníků, instalovali 

jsme v roce 2016 expozici přímo v parku Kraví hory. Na projekční plochu o průměru 8 metrů se promítala 

vizualizace dějin našeho vesmíru, doplněná celou řadou RGB reflektorů. Díky větší vyhlídkové ploše pro-

běhla celá událost v naprostém klidu a pohodě. Odhadujeme, že dorazilo kolem 5 tisíc diváků. 

V roce 2016 jsme provedli několik technických zásahů – do budovy i jejího okolí. V lednu 2016 jsme opra-

vili některé perforované kazety na fasádě, které byly v průběhu pěti let poškozené např. couvajícími au-

tomobily či sekačkami trávy. V období od 1. do 17. července 2016 jsme zcela uzavřeli naši budovu, aby-

chom kompletně opravili bílé podlahy veřejných prostor a dilatační spáry na vstupním schodišti. Nemálo 

energie bylo investováno do zprovoznění tzv. bolidových kamer, v říjnu jsme vyasfaltovali část chodníku 

kolem Vědecké stezky. Proběhla i prořezávka všech stromů a keřů, vč. kácení dvou stromů a výsadby 

magnolií i okrasné třešně, několika desítek keřů a zakrslých borovic.  

Od června 2016 spolupracujeme se společností Opportunity, která nám formou vzájemného reklamního 

plnění dlouhodobě zapůjčila vůz Dacia Duster. Po šesti desetiletích – jestliže naše záznamy neklamou – 

získala Hvězdárna a planetárium Brno první služební vůz. Současně se jedná o pojízdnou reklamní plochu 

– s naším logem a www adresou. 

V průběhu roku se nám podařilo několik počinů v propagaci. Navázali jsme užší spolupráci s deníkem 

Metro XXL, ve kterém vyšly několikastránkové přílohy. Koncem srpna jsme díky Městské policii Brno a 

rádiu Kiss Hády zfanatizovali Brňany, kteří pátrali po zříceném létajícím talíři nedaleko naší budovy. 

Nejen, že tehdy vznikl unikátní fotospot, ale událost jsme spojili i s hrou Pokémon Go a tak populárním 

Youtubingem. Po dvou letech trápení s návrhy a externími grafiky se nám podařilo ve spolupráci se spo-

lečností UNIFER, díky vstřícnému gestu Dopravního podniku města Brna, polepit novou, moderní tram-

vaj, která od počátku září brázdí ulice města, především na lince číslo 1. Počátkem října jsme veřejnost 

zaujali ledovou kostkou o hraně 1 metr, která odtávala na křížení ulic Česká a Joštova. Zataveny v ní byly 

originální meteority, vltavíny a volné vstupenky. Bylo úžasné sledovat, jak lidé pouze díky vlastnímu bio-

logickému teplu dolují jednotlivé úlovky.  



12 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

MIMOŘÁDNÉ INVESTIČNÍ AKCE & EU PROJEKTY  

V roce 2016 jsme realizovali projekt, díky kterému jsme v sále exploratoria nahradili výstavu Příběh 

Sluneční soustavy z roku 2011 novou instalací. Klíčový se pro nás stal mimořádný investiční příspěvek 

statutárního města Brna, který nám v dubnu 2016 přislíbilo 4,85 milionu Kč. Ve velmi krátké době byla 

připravena dokumentace pro výběr dodavatele expozice i administrátor projektu, vydána výzva k podání 

nabídek, vybrán dodavatel a instalována výstava.  

Expozice byla otevřena 5. října 2016 za účasti primátora statutárního města Brna, dvojice kosmonautů 

Sergeje Vasiljeviče Avdějeva a Johna Davida Francise Bartoe a dalších zástupců veřejného života. Umě-

lou hvězdnou oblohu, na rozdíl od digitária, zde sice neuvidíte, ale to neznamená, že byste nebyli obklo-

peni vesmírem. V sále exploratoria se nyní ocitnete v Říši mlhovin, kterou prozkoumáte prostřednictvím 

prosvětlených velkoformátových fotografií úchvatných vesmírných objektů! Dozvíte se, kde se rodí i jak 

umírají hvězdy, nahlédnete do minulosti i budoucnosti našeho Slunce, spatříte nitro hvězdné porodnice i 

zbytky po explozi supernovy. Zásadní podíl na vzniku expozice měl Jiří Dušek (projektový manažer), 

Pavel Gabzdyl, Jan Píšala (ideový koncept, grafika), Tomáš Hladík, Jiří Severin (technická spolupráce) a 

Martin Rudiš (architektonický návrh a dokumentace pro výběr dodavatele). 

V roce 2016 jsme vlastními silami doplnili projekt Přírodovědné kognitorium – Vědecká stezka o tři ex-

ponáty: Krasohled, Atmosféra na dotek a Planetární váhy. K tomu jsme přidaly další dvě speciální insta-

lace: V srpnu se poblíž budovy „zřítil podivný předmět z vesmíru“, který vytvořil novou, volně přístupnou 

dětskou atrakci. Aby toho nebylo málo, citlivé astronomické detektory zaznamenaly zvýšený výskyt po-

kémonů. V průběhu září 2016 jsme v prostoru mezi kopulemi – naší a univerzitní – instalovali nové lavič-

ky a u nich dva speciální sloupky, díky kterým si návštěvníci dobijí mobil či tablet. Nezbytný kabel je 

k zapůjčení v naší pokladně. Sloupek nabízí i další překvapení – pomocí Bluetooth se snadno napojíte na 

skrytý reproduktor a pustíte si hudbu, kterou máte rádi. Okolí bylo také pokryto nezaheslovanou sítí Wi-

Fi. Celkově jsme do rozvoje venkovních atrakcí investovali přibližně 900 tisíc Kč. Lví podíl na těchto pro-

jektech měl Tomáš Hladík. 

Hvězdárna a planetárium Brno v první polovině roku 2016 v rámci programu Erasmus+ (2016-1- CZ01-

KA104- 022976), získala dotaci ve výši 35 036 euro na projekt ASTRONET – networking evropských pla-

netárií a science center. Cílem je další vzdělávání pracovníků Hvězdárny a planetária Brno – chceme zlep-

šit jejich znalosti v oblasti přírodovědného vzdělávání a profesní dovednosti, sdílet zkušenosti se zaměst-

nanci ostatních planetárií a science parků, navázat mezinárodní kontakty a poznat život a práci astrono-

mů v jiných zemích. Pro ucelený přehled o stavu evropských planetárií chceme v letech 2016 až 2018 

využít kratší návštěvy v 6 partnerských i dalších institucích, rozhovory s kolegy, stínování denního provo-

zu v zátěžových časech (v našem případě zejména večerní hodiny) i každodenní činnosti při tvorbě vzdě-

lávacích konceptů našich zahraničních kolegů. Samozřejmě chceme kolegům předat i naše know-how a 

inspirovat je poznáním našich zkušeností a přispět tak ke zvýšení mezinárodní dimenze vzdělávání v 

planetáriích.  

V průběhu září jsme také definovali klíčové rozvojové projekty, které bychom chtěli realizovat v příštích 

rocích. Zajištění financování výše uvedených projektů a jejich následná realizace je hlavní výzvou vrcholo-

vého managementu v roce 2017 a dál. Konkrétně: 

Provoz digitálního planetária – tvorba, nákup licencí, propagace; 

Mezinárodní festival filmů pro digitária – tj. Fulldome Festival Brno; 

Podpora obecného marketingu organizace; 

Správa parku, resp. exteriéru – dle rozsahu svěřených ploch; 
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Upgrade digitálního planetária na 8k – přístrojová investice; 

Sluneční věž – stavební investice; 

Zastřešení části terasy – stavební investice; 

Opěrná zeď na západní straně –  stavební investice. 

 

Díky aktivitám v České asociace science center jsme v roce 2016 usilovali o část ze 100 milionů Kč, které 

by byly v roce 2017 alokovány do kapitoly 333 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na Výdaje 

regionálního školství a přímo řízených organizací. Pokud by se tak podařilo, mohla by science centra – 

jako je naše Hvězdárna a planetárium Brno, ale také VIDA! science centrum v Brně, iQLANDIA v Liberci, 

Techmania v Plzni či Svět techniky v Ostravě získat prostředky v řádů milionů až desítek milionů na zajiš-

tění programů pro základní školy a pokrytí nákladů spojených s cestou školních skupin do science center. 

Pozměňovací návrh sice úspěšně prošel Podvýborem pro předškolní a základní školství, Výborem pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu i Rozpočtovým výborem Parlamentu České republiky, 

nakonec se ale zastavil v koaliční radě vlády České republiky. Další vyjednávání bude proto následovat 

v roce 2017. 

JAK JSME HOSPODAŘILI 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 dosáhly 40 154 tisíc Kč (36 724 tisíc Kč v roce 

2015, 109,3 %). Vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) činily 16 194 tisíc Kč (15 707 tisíc Kč 

v roce 2015, 103,1 %). Celkové náklady v roce 2016 dosáhly 40 154 tisíc Kč (35 975 tisíc Kč v roce 2015, 

111,6 %). 

Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 skončilo s vyrovnaným hospodářským výsledkem 

ve výši 0 Kč (749 tisíc Kč v roce 2015), z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 753 tisíc Kč (-142 tisíc Kč 

v roce 2015) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 753 tisíc Kč (+891 tisíc Kč 

v roce 2015). 

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2016 výše 

40,33 % (43,66 % v roce 2015). 
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Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2016 podpořena příspěvkem na provoz od zřizovatele – 

statutárního města Brna – ve výši 12 678 tisíc Kč. Oproti roku 2015 byl navýšen o 1 655 tisíc Kč, z toho 

950 tisíc Kč na účelový příspěvek na zajištění technického provozu digitária (udržitelnost projektu spolu-

financovaného z fondů EU), 205 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a související 

odvody a 500 tisíc Kč na odvodu z investičního fondu. Odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 

250/2000 Sb. byl v roce 2016 ve výši 1 000 tisíc Kč. Další dotovanou položkou v roce 2016 jsou transfero-

vé podíly související s pořízením majetku spolufinancovaného EU v celkové výši 11 182 tisíc Kč a výnosy 

z realizovaných projektů financovaných EU v celkové výši 95 tisíc Kč.  

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

ho města Brna – v roce 2016 dosáhl výše 82 Kč (68 Kč v roce 2015, 120,5 %). 

Výnosy ze vstupného a z prodeje zboží v roce 2016 dosáhly 12 488 tisíc Kč (13 858 tisíc Kč v roce 2015, 

90,1 %). Vstupné v roce 2016 zůstalo ve stejné výši jako v roce 2015, kromě exploratoria, které bylo 

volně přístupné, pouze u komentovaných prohlídek pro školy zůstalo vstupné ve výši 80 Kč. Průměrná 

cena 1 vstupenky v roce 2016 dosáhla výše 89,60 Kč (89,89 Kč v roce 2015, 99,7 %). Jelikož na různé 

typy pořadů jsou ceny vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná cena 1 vstupenky také od skladby návštěv-

níků v daném období. V roce 2016 byla výše vstupného: 

digitárium – základní vstupné 125 Kč; 

digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč; 

vzdělávací pořad – jednotné vstupné 80 Kč; 

přednášky – jednotné vstupné 80 Kč; 

pozorování – jednotné vstupné 80 Kč; 

 

Vývoj výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2016 bez ohledu na inflaci. Tmavá část sloupce odpovídá příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem – 

statutárním městem Brnem, světlá část sloupce vlastním výnosům organizace. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 

2010 až říjen 2011). V této částce je započítáno navýšení příspěvku zřizovatele na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb., v roce 2013 – 1 100 tisíc Kč, 

v roce 2014 – 1 000 tisíc Kč, v roce 2015 – 500 tisíc Kč, v roce 2016 – 1 000 tisíc Kč. Naopak nejsou započítány transferové podíly na pořízení investic z fondů EU a použití 

fondů organizace. Hodnoty na svislé ose jsou v Kč. 
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exploratorium – volně přístupné k nekomentované prohlídce, komentovaná prohlídka pro školy jednotné vstupné 80 Kč; 

ZTP/P – zdarma. 

Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária měli návštěvníci ve věku do 26 let, nad 65 let a držitelé průkazu ZTP. 

 

Ostatní vlastní výnosy (prodej pořadů, krátkodobé užívání majetku, propagace, apod.) činily 2 386 tisíc Kč 

(1 849 tisíc Kč v roce 2015, 129 %). Dále jsme v roce 2016 čerpali fondy organizace ve výši 1 320 tisíc Kč, 

tj. rezervní fond ve výši 620 tisíc Kč a investiční fond ve výši 700 tisíc Kč.  

Náklady na platy v roce 2016 dosáhly výše 6 405 tisíc Kč (6 405 tisíc Kč v roce 2015, 101 %), hrubá prů-

měrná mzda se pohybovala ve výši 25 910 Kč (26 136 Kč v roce 2015, 99,1 %). 

NAD ČÍM SE VÁŽNĚ ZAMÝŠLÍME 

Neklesá zájem o naše představení? Máme ještě dost tvůrčí energie? Jsme schopni dotahovat do úspěš-

ného konce všechny naše projekty? Neměli bychom mít naši propagaci více promyšlenou a profesionál-

něji vedenou? Takové a další otázky si bez ustání klademe. 

Pohled do statistických přehledů ukazuje, že celkový počet návštěvníků oproti stejnému období 

v minulém roce mírně poklesnul. V roce 2016 ale:  

neproběhl žádný atraktivní vesmírný úkaz (v roce 2015 to bylo částečné zatmění Slunce a úplné zatmění Měsíce); 

zrušili jsme placené prohlídky sálu exploratoria (pro veřejnost zcela, pro školní výpravy od poloviny roku 2016); 

na 4 týdny jsme zavřeli budovu kvůli mezinárodní festivalu a následnému nátěru podlahy ve vstupní hale; 

od ledna do srpna probíhala rekonstrukce příjezdové komunikace k budově – dopravní obsluha byla více než kompliko-

vaná, totéž platilo pro pohodlný přístup návštěvníků. 

 

Můžeme v budoucnu uvádět ještě výpravnější představení? Pravděpodobně nikoli. Díky našemu postave-

ní může již nyní zakoupit licenci na jakýkoli pořad pro digitální planetárium na světě. Lepší ale k dispozici 

nejsou – uvádíme to nejlepší, co je k máni na mezinárodním trhu. Stejně tak produkujeme, resp. spolu-

produkujeme vlastní představení, které jsou na hranici možností lokálních tvůrců. Víc než dvě ročně při-

tom dokončit nezvládneme. 

Můžeme lépe vybírat témata představení v digitáriu? Pravděpodobně nikoli. Realita ukazuje, že veřejnost 

má zájem především o astronomická, tzv. věčná témata. Těch je ale pouze omezené množství, nechceme 

se přitom příliš často opakovat. Ne-astronomické pořady v minulosti měly – v lepším případě – pouze 

vlažné přijetí. 

Můžeme rovnoměrněji obsazovat sál digitária? Pravděpodobně nikoli. Sezónní charakter zájmu veřej-

nosti o nabídku Hvězdárny a planetária Brno se dle dochovaných záznamů diskutuje od šedesátých let 

minulého století. I když se změnilo skoro všechno, recept na řešení tohoto problému dosud nikdo nena-

lezl. Návštěvnost neovlivňuje jen téma uváděného představení, ale také počasí („blátivá zima a deštivé 

léto“ náš ideál), průběh školního roku a další, těžko identifikovatelné faktory. V případě základní škol 

jsme právě za vrcholem demografické křivky, takže v dalších letech bude počet žáků na našich vzděláva-

cích pořadech, stejně jako rodin s dětmi, i nadále klesat. 



16 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

Můžeme zjednodušit naši nabídku? Pravděpodobně nikoli. Jsme repertoárové planetárium, nikoli „jeden 

z exponátů“ velkého science centra či muzea. Musíme tudíž na počátku návštěvnických vln uvádět premi-

éry – pro děti i dospělé.  

Můžeme překvapit návštěvníky naší audiovizuální technikou? Pravděpodobně ano. I když je to pořád těžší 

a těžší. Prvotní překvapení z fulldome projekce vyprchalo. Jistý potenciál mají doplňkové projektory (RGB 

cove, lasery apod.), jinak ale běžíme nekonečný a velmi drahý závod za přízní našich diváků. Pokud však 

nebudeme doplňovat anebo obměňovat naši techniku, náš vývoj ustrne a začneme se propadat mezi 

tuctové projekční sály. 

Můžeme přicházet s naprostými novinkami? Pravděpodobně ano. Jedinou možností, jak obsloužit více 

návštěvníků, jsou akce v exteriéru – v bezprostředním okolí budovy anebo v jiných částech města. Ty 

jsou ale organizačně komplikované a bez pozitivního efektu do rozpočtu organizace. Proto se budeme 

snažit v dalších letech zajistit jejich financování pomocí titulárních nebo marketingových partnerů. Ostat-

ně, symbolickou částkou na akci Svátek světla 2016 už přispěly společnosti SAKO, a.s. a Brněnské ko-

munikace, a.s., sponzorské příspěvky také pomohly ke zdárnému průběhu IPS Fulldome Festival Brno 

2016. 

Můžeme naše aktivity lépe propagovat? Pravděpodobně ano. Hvězdárna a planetárium Brno až doposud 

řešila většinu marketingových a PR aktivit z vlastních zdrojů. Webové stránky, sociální sítě, tiskové zprá-

vy, čtvrtletní zpravodaj, dětský časopis Krávoviny a další materiály jsou produktem trojice našich pra-

covníků, kteří se však marketingu věnují jen na částečný úvazek (celkově se jedná přibližně 

o 1 přepočteného pracovníka). S narůstajícím objemem aktivit Hvězdárny a planetária Brno, stejně jako 

tlakem našich návštěvníků na nové, stále rychlejší způsoby komunikace (Twitter, Facebook, Youtube 

apod.), je zřejmé, že se nadále neobejdeme bez externích spolupracovníků – například animátorů, grafi-

ků, copywriterů, stejně jako profesionálních marketingových agentur. Aktuálně přitom vydává Hvězdárna 

a planetárium Brno na PR aktivity přibližně 10 procent z rozpočtu.  

Můžeme navyšovat počet našich návštěvníků? Pravděpodobně nikoli. Faktem je, že jsme v roce 2016 

zřejmě dosáhnuli hranice „nasycení“, co do počtu návštěvníků. V dalších letech budou naše statistické 

přehledy pravděpodobně oscilovat kolem hodnoty 150 tisíc diváků ročně. Víc jich nedorazí – může za to 

sezónní charakter našeho provozu, ale i hustota osídlení v Jihomoravském kraji. Ostatně stačí nás po-

rovnat s jinými planetárii – v metropolitní oblasti Hamburg žije více než 2 miliony obyvatel a zdejší nejna-

vštěvovanější německé planetárium má 250 tisíc návštěvníků ročně. Nejnavštěvovanější severoamerické 

Hayden planetárium v New Yorku registruje přibližně 800 tisíc návštěvníků ročně, avšak se jedná o nej-

hustěji zalidněné město ve Spojených státech (8 milionů obyvatel), nepočítaje přitom turisty. Podobně je 

na tom moskevské planetárium. V řeči těchto čísel si nestojíme vůbec špatně. Neměli bychom se tedy již 

nadále rozvíjet extenzivně, ale dbát především na kvalitu a atraktivitu naší nabídky. Zda je tato představa 

správná, zjistíme na sklonku roku 2017. 

Může růst naše efektivita? Pravděpodobně ano. I když obtížně. Náklady na náš provoz bohužel stoupají – 

ať už díky nákladům na údržbu budovy, provoz audiovizuální techniky i přístrojové investice. Jistý poten-

ciál máme především při hledání strategických partnerů a finančních zdrojů mimo příspěvek zřizovatele, 

tj. statutárního města Brna. 

Dost ale bylo otázek a odpovědí. Co nás v roce 2016 potrápilo? Nevyhnuli jsme se personálním změnám. 

Došlo k výměně pokladních – především kvůli náročnosti provozu, na straně jedné, a nízkého finančního 

ocenění, na straně druhé. Také nás definitivně opustil technický pracovník, který se věnoval údržbě optic-

kých přístrojů, a jeden z kreativních pracovníků, jehož představy o tvůrčích aktivitách se rozešly s našimi.  
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Provoz pokladny – s ohledem na střídání pracovnic, návaly těsně před začátkem představení – předsta-

vuje naši chronickou „Achillovu patu“. V lednu 2016 jsme zrušili možnost rezervovat si vstupné přes 

internet anebo telefonicky. Samozřejmě se jednalo o problematické rozhodnutí, na které doplatili ko-

rektní návštěvníci. Bohužel, takových bylo stále méně a méně, takže běžně docházelo k situacím, kdy 

propadlo až několik desítek rezervací najednou. V případě populárních přestavení jsme do poslední chvíle 

odmítali další návštěvníky s tím, že budeme mít plno, aby se 30 minut před začátkem ukázalo, že tomu 

tak nebude. Navíc lidé pravidelně přicházeli po propadnutí rezervace a přeli se s pokladními o tom, na čí 

straně je pravda. Při prodeji vstupenek pak docházelo k dalším prodlevám. Za částečnou náhradu tak 

považujeme elektronické vstupenky, na které i v našich propagačních materiálech klademe větší důraz. 

Se změnami v Turistickém informačním centrum města Brna také došlo k omezení počtu prodejních míst 

na jediné – v předprodeji na ulici Panenská 1. S ohledem na zrušení rezervací se však nejednalo o fatální 

problém (pro nás i naše návštěvníky). Prodej vstupenek „mimo budovu“ se jednoduše přesunul na inter-

net. Nicméně pokus o řešení provozu pokladny bude jednou z hlavních výzev nastávajícího roku. 

Nepodařilo se také zprovoznit heliostat v přednáškovém sále, který sloužil k pozorování Slunce. Proto 

jsme se na sklonku roku 2016 dospěli k radikálnímu rozhodnutí – buď jej ve zjednodušené podobě se-

stavíme v průběhu několika následujících měsíců, nebo úplně zrušíme. Výpadky provozu vykazovaly i tzv. 

bolidové kamery, které sledují dění nad Brnem a pátrají po rychle probíhajících, světelných jevech. Ty se 

však podařilo upravit tak, aby zachytily maximum meteorického roje Perseid. Ustrnul i rozvoj informač-

ního portálu http://www.zeremevesmir.cz, snad proto, že byl jeho rozjezd příliš ambiciózní. Příprava 

upoutávek, rozhovorů, reportáží i jednoduchých dokumentů byla nad síly jeho stvořitelů, resp. množství 

energie, které jsme si do nich mohli dovolit investovat. Ani zájem veřejnosti nebyl uspokojivý. Až na 

zprávy k mimořádným událostem nepřesahovala sledovanost jednotlivých příspěvků stovky zhlédnutí. 

Ve druhé polovině roku 2016 jsme proto aktivně, avšak neúspěšně, hledali pracovníky na pozice moderá-

tor, grafik a/nebo IT pracovník. Avšak uchazeči nebyli žádní, event. nesplňovali ani základní požadavky. 

Pro nezájem jsme „v tichosti“ zrušili projekt Buďte hvězdou našeho vesmíru, který měl za cíl získávat 

menší i větší donátory podporující provoz Hvězdárny a planetária Brno. Po několika rocích se v praxi 

ukázalo, že musíme klást důraz především na přímé, individuální vyjednávání s event. mecenáši.  

Rádi bychom také více využívali některé audiovizuální instalace, především datovou hyperwall – telestě-

nu o rozměrech 3x5m – umístěnou ve vstupní hale. Její součástí se proto v následujícím roce stane tzv. 

klíčovací software, díky kterému bude snímaný obraz předprostoru reagovat na procházející diváky. 

Obzvlášť velkou pozornost jsme věnovali provozu digitária. Zájem veřejnosti je přitom enormní, reakce 

jsou veskrze pozitivní a je zřejmé, že digitárium představuje významnou investici města Brna do nefor-

málního vzdělávání všech vrstev obyvatel. Vysoká návštěvnost, nárazovitý charakter návštěv a nerovno-

měrné návaly, stejně jako všeobecný věhlas s sebou „bohužel“ přináší i nečekané problémy. Tím nejpal-

čivějším je nárůst nákladů na dramaturgickou tvorbu audiovizuálních představení. Se 100 000 návštěvní-

ky ročně přitom spadáme do nejvyšší, tedy nejdražší kategorie. Cena licence za představení pro náš typ 

projekce se tak pohybuje v rozmezí od 20 do 30 tisíc euro, tj. 500 až 900 tisíc korun bez DPH za 1 rok 

promítání. K této částce je nezbytné připočítat také náklady na českou lokalizaci (audio, překlad a úprava 

českých textů), přípravu pracovních a metodických listů i propagaci. Neméně nákladná je tvorba vlastních 

představení pro digitárium, která se blíží nákladům na tvorbu celovečerních filmů. Řada fází projektu – 

např. 3D modelování, rendering, autorská hudba – je přitom možná pouze v součinnosti s externími spe-

cialisty. Není to totiž v časových možnostech našich stálých pracovníků, nehledě na umělecký vklad ane-

bo velmi specializované know-how. 
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Je také pravděpodobné, že dříve nebo později budeme čelit problémům se spolehlivostí většiny hardwa-

rových komponent digitária. Máme sice k dispozici záložní digitální projektor, nedisponujeme však jedi-

nou náhradní grafickou kartou či základovou deskou pro počítače řídicího systému. S ohledem na speci-

fičnost na míru instalovaného softwaru je jakákoli výměna hardwaru bez finančně velmi náročné spolu-

práce s generálním dodavatelem, francouzskou společností RSA Cosmos, nemyslitelná. Po rozsáhlých 

diskuzích jsme se ale na sklonku roku 2016 rozhodli systém digitária dál nerozvíjet, pouze jej udržovat 

v dlouhodobě stabilním stavu. Veškerou naši energii pak věnujeme do kompletního upgradu projekčního 

systému. Totéž se týká jakýchkoli investic do malého planetária. 

Po roce 2018 bude digitální planetárium, největší a zdaleka nejnavštěvovanější atrakce Hvězdárny a 

planetária Brno, v provozu již 5 roků. Mnohé jeho komponenty se tedy ocitnou za hranicí deklarované 

životnosti (především procesory, HDD, grafické karty a také datové projektory). Je tudíž nezbytné pro-

vést „omlazení“ audiovizuální techniky. Nová instalace umožní promítat ve vyšším, plném rozlišení 8k se 

zobrazovací frekvencí 60 fps. Projektory s laserovými zdroji světla nabídnou dlouhodobě vyšší jas i kon-

stantní kontrast, uniformní obraz s ostrými detaily a výjimečně bohatými barvami, s minimem jasových 

skvrn a nežádoucího blikání. Díky novým řídicím počítačům bude provoz digitálního planetária stabilnější 

– bez náhodných technických selhání a dlouhodobějších odstávek kvůli údržbě. Po tomto upgradu bude 

audiovizuální zařízení v plném provozu (7 dní v týdnu) nejméně následujících 5 let, tj. do roku 2023. 

 

Člověk si musí dávat nedosažitelné cíle, jinak by byl život nesnesitelný, říkává se. Průběh roku 2016 uka-

zuje, že i když jsme cíle nedosáhli, určitě jsme na správné cestě. 

 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace 
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HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno se zaměřuje na neformální vzdělávání mládeže i dospělých, při kterém 

klade důraz na interaktivní přístup, podněcuje a inspiruje své návštěvníky k samostatnému experimento-

vání i k objevování základních zákonů vědy a techniky. Naše organizace především propaguje kritický 

způsob myšlení a popularizuje výsledky takto vedených vědeckých výzkumů, především z oborů neživé 

přírody, zejména astronomie. Nepatříme tedy mezi vědecká pracoviště, ale s vědou se lze u nás setkat 

na každém kroku. Navíc pomáháme brněnským univerzitám, velkým vědeckým projektům realizovaným 

nejen na území města Brna i samotnému městu Brnu s medializací jejich vědecko-technických aktivit. 

K naplnění hlavní činnosti jsme v roce 2016 měli k dispozici následující programové prostory: 

Digitárium 

Sál digitária diváky pohltí obrazem a zvukem. Série speciálních projektorů dokáže vykouzlit na projekční ploše o průmě-

ru 17 metrů překvapivě věrný model vesmíru. V repertoáru digitária ale nejsou pouze astronomické pořady, lze se s ním 

přenést na těžko dosažitelná místa – pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, blízké budoucnosti nebo minulosti, mikro-

světa či makrokosmu. 

 

Exploratorium 

V sále exploratoria byla do července 2016 instalována expozice Příběh Sluneční soustavy, díky které se návštěvníci se-

známili s moderním pohledem na nejbližší okolí naší planety. V průběhu letních měsíců bylo exploratorium uzavřeno, 

abychom zde počátkem října 2016 zpřístupnili novou výstavu Říše mlhovin, kterou návštěvníci prozkoumají prostřednic-

tvím prosvětlených velkoformátových fotografií úchvatných vesmírných objektů! Dozví se, kde se rodí i jak umírají 

hvězdy, nahlédnou do minulosti i budoucnosti našeho Slunce, spatří nitro hvězdné porodnice i zbytky po explozi super-

novy. Nová výstava byla do konce roku 2016 volně přístupná pro návštěvníky představení v digitáriu, od ledna 2017 se 

také stane součástí nabídky vzdělávacích pořadů pro školy. 

 

Astronomická pozorovatelna 

Během podvečerních, komentovaných procházek hvězdnou oblohou návštěvníci uvidí krátery na Měsíci, Saturnův prste-

nec, Jupiterovy bouře a satelity, srpek Venuše, barevné dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny anebo galaxie vzdálené mili-

ony světelných roků. Ve dne se lze podívat na sluneční skvrny a protuberance. 

 

Malé planetárium 

V podstatě již historické, avšak stále funkční zařízení malého planetária dokáže na klenbě o průměru 8,5 metrů vykouzlit 

iluzi hvězdné oblohy s několika nápadnými planetami a Měsícem. 

 

Pozorovací terasa 

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

stupná bez výkladu. 

 

Vstupní hala 

Prodej vstupenek, astronomický obchůdek, posezení u jednoduchého občerstvení a dočasné výstavy nabízí foyer 

Hvězdárny a planetária Brno, které je během dne volně přístupné bez výkladu. 

 

Vědecká stezka 

Od rána do večera, od soumraku do úsvitu, od pondělí do neděle mohou návštěvníci jakéhokoli věku na vlastní oči, sluch 

i hmat poznávat svět kolem sebe. Expozice je celoročně volně přístupná bez výkladu. V roce 2016 jsme ji obohatili o ně-

kolik nových exponátů. 
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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 digitária – dříve plane-

tária), vč. dětských představení, prohlídek exploratoria, cestopisných pořadů, pozorování, přednášek, koncertů. 

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

představení v sále digitária (dříve planetária), exploratoria a na některé interaktivní pořady. 

Specializované skupiny – na neveřejných akcích cílících na specifické skupiny návštěvníků. 

Projekt Přírodovědné stelárium – Sluneční věž – plánující nový multimediální prostor Hvězdárny a planetária Brno. 

Projekt Přírodovědné digitárium 2.0 – tedy úvahy o rozvoji digitária po roce 2018. 

Projekt Přírodovědné exploratorium 2.0 – díky kterému vznikla v sále exploratoria nová expozice Říše mlhovin. 

Projekt Fulldome Festival Brno – za kterým se skrývá jedna z největších přehlídek filmů pro digitální planetária. 

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

Ekonomicko-správní aktivity – zajišťující každodenní chod Hvězdárny a planetária Brno. 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ 

V přehledu jsou uvedeni všichni návštěvníci a pořady v daném roce, průměrný počet pracovníků a prů-

měrný počet návštěvníků obsloužených 1 pracovníkem – bez ohledu na to, ve kterém programovém 

prostoru se takové představení odehrálo a pro jakou cílovou skupinu bylo určeno. Započítáni nejsou 

účastníci externích akcí, které neorganizovala přímo Hvězdárna a planetárium Brno, stejně jako uživatelé 

našich internetových produktů.  

 

 

Podíl jednotlivých typů akcí na návštěvnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016. Patrná je dominance pořadů v digitáriu (tzv. digitálním planetáriu) a tzv. nestan-

dardní akce typu Úplňková noc na Kraví hoře, Festival vědy nebo Svátek světla. Ostatní naše programové aktivity jsou minoritní. 

 pozorování hvězdné 
oblohy 

pozorování Slunce digitárium (dospělí) 

digitárium (děti) 

exploratorium  

odborné přednášky 

nestandardní pořady 
(veřejnost) 

digitárium (školy) 

pokusy z optiky 

exploratorium (školy) 

nestandardní pořady (školy) 
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 2006 2007 2008 2009 20101 20112 2012 20133 2014 2015 2016 

počet  
návštěvníků 

76 082 81 480 92 181 97 037 46 790 10 064 127 508 82 582 143 715 162 688 154 143 

počet akcí  1 225 1 202 1 244 1 318 1 392 618 247 2 009 1 990 1 923 1 721 

počet  
pracovníků4 

22,5 23,0 21,6 21,2 19,5 16,4 13,4 18,3 18,7 20,4 20,6 

obslužnost5 3 467 3 308 3 772 4 348 4 976 2 853 751 6 968 7 685 7 975 7 483 

KOMPLETNÍ STATISTICKÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNÍKŮ A POŘADŮ 

V přehledu jsou uvedeni návštěvníci rozdělení podle akcí, které se odehrály v posledních pěti rocích. 

 

 2012 20136 2014 2015 2016 

 akce návštěvníci  akce návštěvníci akce návštěvníci  akce návštěvníci akce návštěvníci 

pozorování  
hvězdné oblohy  

262 4 808 247 4 301 181 3 908 184 3 3017 177 3 601 

pozorování Slunce  18 177 8 210 11 401 34 1 3728 24 787 

digitárium (dospělí) 221 16 735 145 13 675 266 26 681 330 34 640 317 29 497 

digitárium (děti) 134 13 973 155 12 376 250 21 505 270 28 412 263 24 878 

exploratorium9 325 8 756 365 5 561 201 3 888 182 2 371 11 232 

odborné přednášky  34 1 909 24 1 209 36 2 490 27 2 437 43 3 792 

nestandardní pořady 
(veřejnost) 

113 15 236 113 9 784 282 22 600 302 36 662 347 41 130 

digitárium (školy) 435 48 701 386 25 671 455 51 816 399 46 356 404 45 207 

pokusy z optiky 101 3 255 24 794 44 1 312 38 1 096 53  1 781 

exploratorium (školy)  366 13 958 223 5 960 229 8 146 144 4 819 66 2 062 

nestandardní pořady  
(školy) 

- - 28 3041 35 968 13 1 222 16 1 176 

celkem 2 309 127 508 1 718 82 582 1 990 143 715 1 923 162 688 1 721 154 143 

                                                                 

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

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

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

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

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

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

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

8 Návštěvníci částečného zatmění Slunce jsou započítáni v nestandardních akcích. 
9 Sál exploratoria byl v roce 2016 volně přístupný, s výjimkou komentovaných prohlídek za úhradu. Číslo udává počet platících návštěvníků, což je výrazně méně než skutečných 
návštěvníků expozice. 
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STATISTICKÝ PŘEHLED AKTIVIT TVŮRČÍHO CHARAKTERU 

V přehledu jsou uvedeny aktivity tvůrčího charakteru, které mají dlouhodobě přidanou hodnotu a které se 

dělí do těchto kategorií: 

multivizuální představení v digitáriu/planetáriu – premiéry vlastních pořadů a českých verzí licencovaných pořadů; 

krátké audiovizuální pořady – premiéry vlastních videopořadů, které primárně nevznikly pro digitárium; 

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

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

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

(např. semináře, konference, prezentace). 

 

 2006 2007 2008 2009 201010 201111 2012 201312 2014 2015 2016 

multivizuální představení  
ve velkém planetáriu/digitáriu 

6 7 5 6 3 4 9 6 9 10 10 

krátké audiovizuální pořady,  
speciální prezentace 

1 10 4 5 3 3 3 6 30 44 24 

audiovizuální záznamy  
odborných přednášek  

- - 7 22 6 1 27 24 29 26 29 

výstavy  5 6 5 4 2 2 3 4 4 4 4 

mimořádné akce, semináře apod.  4 9 12 12 11 5 11 12 31 39 82 

 

V roce 2016 byla v sále digitária uvedena následující představení: 

Do vesmíru a zase zpátky 

Neuvěřitelné Slunce 

Ohňostroj 

Příští zastávka: vesmír (kombinace Sen o létání & Do vesmíru a zase zpátky) 

Ptačí ostrov 

Setkání s kometou 

Sluneční superbouře 

Soumrak dinosaurů 

Tajemství neviditelných světů  

Život stromů 

 

V roce 2016 byly uvedeny tyto audiovizuální pořady a speciální prezentace: 

Modrá atmosféra na Plutu? 

Tekoucí ledovce na Plutu  

Pluto, mladík anebo dědeček? 

                                                                 

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

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

12 Od 1. dubna do 2. listopadu 2013 byl z důvodu digitalizace uzavřen hlavní programový sál – planetárium, od 1. do 30. října pak byla budova zavřena zcela. 
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Teorie všeho v kostce – Mgr. Martin Schnabl, PhD. 

Svátek světla–light show by VISUALOVE 

Devátá planeta? 

Jedeme za Sluníčkem! 

Rozhovor s Leošem Kyšou o útocích na vědu 

Víte, kde se bere v Brně voda? 

Na Mars za 20 let? Co má společného film Marťan s realitou? 

Zatmění Slunce v Indonésii 2016 

Přechod Merkuru přes sluneční kotouč 

Vesmírná hra Space Race. Rádi si hrajeme. 

Hvězdárna bude hořet 

Douglas Vakoch o hledání mimozemských civilizací 

Hasičské cvičení na hvězdárně 

Na kterou planetu byste rádi na dovolenou? 

Život na ledových měsících? – Doc. Ondřej Čadek, PhD. 

Rozhovor s Danou Drábovou – 30 let po Černobylu 

Perseidy jsou tady! 

O noci vědců přistanete na kometě 

Už víte, co budete dělat o vánocích? V premiéře uvádíme Soumrak dinosaurů. 

100 let České astronomické společnosti 

PF 2017 

 

V roce 2016 vznikly tyto audiovizuální záznamy odborných přednášek: 

Ing. Martin Zeman, Ph.D., Fyzikální desatero 

Ing. Tomáš Přibyl, Příběh opravdového Marťana 

doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Ledové měsíce a možnosti existence života 

Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D., (Ne)skutečná pomoc: Bono, Leviathan a uklízecí četa 

doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Mgr. Olga Bohuslavová, Ph.D., Antarktida – země chladu, míru a vědy 

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c., Dobrý sluha ale zlý pán aneb Jaderná energetika třicet let po Černobylu 

Prof. RNDr. Pavel Cejnar Dr., DSc., Od motýlích křídel ke kvantovému chaosu 

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., Jazyk a poznávání světa 

Bc. Jakub Juryšek, Ing. Helena Kolešová, Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D., Mgr. Pavel Stránský, Ph.D., Science to GO! 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Gregor Mendel byl meteorologem. Jak probíhají meteorologická měření? 

Mgr. Petr Münster, O předpovědi počasí 

Ing. Eva Soukalová, CSc., Voda v naší krajině 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Změna klimatu aneb o kritických 2 °C. Budeme mít povodně i sucho? 

Mgr. Robert Skeřil, PhD., Brňané, víte, co dýcháte? 

RNDr. Robert Švarc, Ph.D., Obecná teorie relativity: Gravitace podle Einsteina 
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Mgr. Aleš Antonín Kuběna, Jak urvat nejlepší partnerky a jídlo. Teorie her a konflikty. 

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., Na sopkách Střední Ameriky 

RNDr. Jiří Grygar, CSc., Žeň objevů 2015 

Ing. Martin Zeman, Ph.D.,Fyzikální desatero II 

Mgr. Robin Kopecký, Evoluce, lidská mysl a náboženská víra 

Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D., Výprava do světa podivuhodných náhod 

Libor Balák, RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, Ph.D., Vývoj člověka – řád evoluce nebo chaos života? 

RNDr. Petr Trávníček, Ph.D., Tajemství nejenergetičtějších částic z vesmíru 

Ing. Tomáš Přibyl, Klepání na hvězdnou bránu 

Mgr. Vladimír Socha, Chicxulub – zabiják dinosaurů 

prof. Jiří Chýla, CSc., Od pozitronu k Higgsovu bosonu a jak dál 

Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D., Volání do ticha: jak se dorozumět s mimozemšťany 

Mgr. Lenka Příplatová, Paraziti, hybatelé světa 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Toxoplasma a sex aneb Cesta tam a zase zpátky 

 

V roce 2016 byly realizovány tyto výstavy: 

Chlupatá výstava 

Nanovýstava (ve spolupráci s Akademií věd České republiky) 

Neuvěřitelné Slunce 

Země očima kosmonautů 

 

V roce 2016 byly organizovány tyto mimořádné akce: 

Novoroční Brno – PF 2016 

Regiontour – prezentace na veletrhu 

Vesmírný karneval 

Výlet ke Slunci 

Sluneční superbouře, Neuvěřitelné Slunce – předpremiéra 

Vítání jara 

Ptačí ostrov – předpremiéra 

Den Země 

Čas kolem nás 

Je-li 8. května, bude hořet hvězdárna 

Přechod Merkuru přes sluneční disk 

Quo Vadis Brno 

Tajemství neviditelných světů – předpremiéra 

Návštěva poslanců parlamentu České republiky 

Brněnská muzejní noc 

Stopaři v Galaxii 
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Den tmy 

Stopařův průvodce Galaxií – scénické čtení (několik aktivit) 

Legenda Zikmund + Hanzelka – scénické čtení (několik aktivit) 

CEITEC workshop 

natáčení ČT – jogínci 

Astronomický kroužek pro 2. stupeň ZŠ (několik aktivit) 

Astronomický kroužek pro 1. stupeň ZŠ (několik aktivit) 

Demonstrátorský kurz 

Kulturní akademie třetího věku (několik aktivit) 

Tiflocentrum Brno – zrakově postižení 

Brněnská ozvučná deska 

Setkání členů Amatérské prohlídky oblohy 

Setkání s Danou Drábovou 

U3V MU 

Goodbye Dark Universe 

Demonstrátorský kurz (několik aktivit) 

Milonga night (několik aktivit) 

Komise pro kulturu JMK 

Meteorologický týden (několik aktivit) 

Natáčení youtuberů 

Natáčení dokumentu o J. G. Mendelovi (Otakáro Schmidt) 

Academia Film Olomouc 2016 

Vodící pes, z. s. – program pro slepé 

Jarní koncert Komorní dechové harmonie Brno 

Tmavomodrý festival pro slabozraké 

Akce pro SPP 

Eduspace – technologie ve vzdělávání 

t – exkurze 

IPS Fulldome Festival Brno 2016 (několik aktivit) 

Digifest (několik aktivit) 

Úplňková noc na Kraví hoře 

Návštěva Ebicyklu 

Roztančeme Brno 

Noc padajících hvězd 

Odpoledne s Regionální hospodářskou komorou – den pro rodinu 

Charitativní akce pro SUNRICE 

Kometa na Kraví hoře 

Noc ve spalovně 
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Festival vědy s RWE (několik aktivit) 

Recykliště 

Konference Entte Florale Europe 

RETRO – NERETRO – 150 let od zřízení městské policie v Brně 

Noc vědců 

Den seniorů 

Rojení kosmonautů 

Život stromů – předpremiéra 

Příští zastávka: vesmír – předpremiéra 

Hudba sfér 

Seminář pro MU (několik aktivit) 

EKOEXPO 

Týden vědy a techniky (několik aktivit) 

Třetí narozeniny digitária / páté narozeniny budovy 

Hudba sfér (třikrát) 

Superúplněk 

Milonga 

Setkání k pořadu o K. Gödelovi 

Pokusní králíci 

Akce pro SPP 

Křest chirurgické kuchařky 

Adventní koncert 2016 

Svět podle Prota (dvakrát) 

APO@Brno 

Svátek světla 

Soumrak dinosaurů – předpremiéra 

Vánoce na brněnské radnici 

Mimořádné pozorování pro děti (několik aktivit) 

STATISTICKÝ PŘEHLED POŘADŮ V SÁLE DIGITÁRIA 

 
premiéra 

reprízy v roce 
2016 

diváci  
v roce 2016 

derniéra celkem repríz celkem diváků 

Astronaut  
(ver. Neuvěřitelný vesmír)  

31. 10. 2013 7 649 – 193 24 265 

Astronaut (ver. školy)  31. 10. 2013 45 5 176 – 270 34 858 

Astronom v každém z nás 5. 3. 2014 7 531 – 59 4 455 

Až na konec vesmíru 17. 12. 2013 23 2 079 4. 6.2014 24 2 265 

Blíže ke hvězdám 8. 10. 2015 36 2 187 – 115 9 557 

Buňka! Buňka! Buňka!  1. 2. 2014 6 378 – 127 9 373 

Cesta za miliardou hvězd 1. 4. 2014 26 2 794 – 162 14 995 
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Do vesmíru a zase zpátky  
(ver. školy) 

4. 2. 2016 9 753 – 9 753 

Kouzelný útes – Kaluhoka’ina 31. 10. 2013 29 2 436 – 252 26 722 

NanoKam 1. 2. 2014 7 390 – 76 6 169 

Polaris 1. 10. 2015 61 5 568 31. 8. 2016 152 16 837 

Přírodní výběr  27. 1. 2015 11 751 – 25 1 778 

Příští zastávka: vesmír  5. 10. 2016 64 6 438 – 64 6 438 

Ptačí ostrov 2. 2. 2016 113 11 417 – 113 11 417 

Říše světla  23. 6. 2015 96 7 959 25. 11. 2015 96 7 959 

Se zvířátky o vesmíru 27. 1. 2015 43 5 258 – 178 21 128 

Setkání s kometou 26. 12. 2016 5 641 – 5 641 

Sluneční superbouře  28. 1. 2016 100 10 982 – 100 10 982 

Soumrak dinosaurů 22. 12. 016 22 3 581 – 22 3 581 

Tajemství neviditelných světů  5. 4. 2016 74 6 478 – 74 6 478 

Temný vesmír 3. 3. 2015 30 3 935 29. 2. 2016 170 23 031 

Úsvit kosmického věku 21. 10. 2014 41 2 013 – 108 9 586 

Úžasné planety (ver. školy) 2. 12. 2014 94 12 351 – 267 35 115 

Úžasné planety  1. 2. 2015 8 1 095 – 43 5 318 

Vzhůru nohama  1. 3. 2014 12 1 186 – 158 15 994 

Země v pohybu 10. 11. 2015 27 3 285 – 28 3 435 

Zpátky na Měsíc  4. 11. 2014 10 721 – 20 1 751 

Zula hlídka:  
dobrodružství v čase  

3. 10. 2014 27 1 503 – 162 13 953 

Život stromů 20 9. 2016 80 7 806 – 80 7 806 
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Celkový počet individuálních návštěvníků v letech 1995 až 2016. 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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INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍCI 

Individuální návštěvníci přicházejí na pořady pro veřejnost (především pod umělou oblohou digitária – 

dříve planetária, vč. dětských představení, prohlídek exploratoria, cestopisných pořadů, pozorování, 

přednášek, koncertů). Celkem jsme v roce 2016 uspořádali 1 182 pořadů pro 103 917 individuálních ná-

vštěvníků.  

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY 

Ve statistických přehledech dělíme individuální návštěvníky do několika základních kategorií: 

Pozorování hvězdné oblohy – návštěvníci komentovaných prohlídek večerní oblohy. Pokud bylo zataženo, zhlédli ná-

vštěvníci náhradní pořad v malém planetáriu. 

Pozorování Slunce – návštěvníci komentovaných pozorování Slunce. Vstup na tato pozorování je zdarma, jedná se tedy 

pouze o informativní výčet. 

Digitárium (dospělí) – návštěvníci standardních představení v sále digitária určených pro starší děti (věk +10 let) a do-

spělé (dříve se jednalo o návštěvníky představení v planetáriu). 

Digitárium (děti) – návštěvníci pohádkových představení v sále digitária pro malé děti (věk <9 let) a jejich doprovod  

(dříve se jednalo o návštěvníky představení v planetáriu). 

Exploratorium – návštěvníci komentovaných prohlídek expozice v sále exploratoria. Expozice byla po celý rok 2016 vol-

ně přístupná před pořady v digitáriu, vyjma objednaných výprav s průvodcem tedy návštěvníci v číselných přehledech za 

tento rok nefigurují. 

Odborné přednášky – návštěvníci cyklu odborných přednášek. 

Nestandardní pořady – návštěvníci cestopisných přednášek, koncertů, divadelních akcí, akcí typu Evropská noc vědců. 
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Akce Hvězdárny a planetária Brno samozřejmě v roce 2016 navštívilo více lidí, než je uvedeno ve statis-

tických přehledech. V průběhu roku 2016 byla expozice Příběh Sluneční soustavy (na sklonku roku i nová 

Říše mlhovin) v sále exploratoria volně přístupná před pořady v digitáriu. Také návštěvnost velmi oblíbe-

né Vědecké stezky instalované v exteriéru Hvězdárny a planetária Brno lze jen stěží odhadnout. Naši 

pracovníci se navíc zúčastnili řady open-air akcí jako bylo Recykliště, oslavy 150. výročí Městské policie 

Brno, Den seniorů nebo EKOEXPO. Ani tito návštěvníci nejsou započítáni. 

 

 2012 201313 2014 2015 2016 

 akce návštěvníci  akce návštěvníci akce návštěvníci  akce návštěvníci akce návštěvníci 

pozorování  
hvězdné oblohy  

262 4 808 247 4 301 181 3 908 184 3 30114 177 3 601 

pozorování Slunce  18 177 8 210 11 401 34 1 37215 24 787 

digitárium (dospělí)  221 16 735 145 13 675 266 26 681 330 34 640 317 29 497 

digitárium (děti) 134 13 973 155 12 376 250 21 505 270 28 412 263 24 878 

exploratorium16 325 8 756 365 5 561 201 3 888 182 2 371 11 232 

odborné přednášky  34 1 909 24 1 209 36 2 490 27 2 437 43 3 792 

nestandardní pořady  113 15 236 113 9 784 282 22 600 302 36 662 347 41 130 

celkem 1 107 61 594 1 057 47 116 1227 81 473 1 329 109 195 1 182 103 917 

průměrný počet17 akcí 
v 1 týdnu 

21,2  20,3  24,0  25,1  22,7  

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 

V rámci Brněnské muzejní noci v sobotu 21. května 2016 jsme tradičně připravili komentované pozoro-

vání města Brna a posléze i noční oblohy z bastionu hradu Špilberk. Jedná se o symbolický příspěvek 

k této populární akci, ve stejné době probíhal v naší budově na Kraví hoře standardní program. Na Špil-

berk odhadem dorazilo 2 až 3 tisíce návštěvníků. Organizovali Mirek Dočekal a Zbyněk Češka. 

ČAS KOLEM NÁS 

Co je to čas? Jedna ze základních fyzikálních veličin, která určuje první souřadnici časoprostoru. Čas se 

dá také definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném 

pořadí. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Čas má spoustu podob a lidé ho různě 

měří, dělí časová období a také si upravili čas na letní a zimní. V sobotu 30. dubna 2016 to bylo přesně 

100 let, kdy byl na území České republiky poprvé zaveden letní čas. Happening pro děti i dospělé organi-

zovali Kateřina Brettschneiderová, Ondrej Kamenský a Pavel Váňa. Celkem dorazilo 86 návštěvníků. 

                                                                 

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

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

15 Návštěvníci částečného zatmění Slunce jsou započítáni v nestandardních akcích. 
16 Sál exploratoria byl v roce 2016 volně přístupný, s výjimkou komentovaných prohlídek za úhradu. Číslo udává počet platících návštěvníků, což je výrazně méně než skuteč-
ných návštěvníků expozice. 

17 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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CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY 

Cestopisné přednášky nejsou uváděny pravidelně, o to více však dbáme na výběr témat i přednášejících. 

Celkem jsme v roce 2016 uvedli 7 přednášek pro 788 návštěvníků (organizovali Josef Forman a Zuzana 

Kuljovská ve spolupráci s některými cestovními kancelářemi). Uvádíme včetně anotací: 

19. ledna 2016 

Patrik Dekan, AUSTRÁLIE 1 – metropole a život v „outbacku“ 

Začneme na jihovýchodě země ve státech Victoria a Nový Jižní Wales: mj. Melbourne, ZOO v přirozených podmínkách, 

výlet po Velké oceánské cestě, speciálních mosty mezi korunami obřích blahovičníků a stromových kapradin, skalní 

útvary Dvanácti apoštolů, Sydney, Modré hory. Pomyslným vnitrostátním přeletem se dostaneme do jiného světa. Alice 

Springs je městem v poušti a představí nám všechny atributy života v „outbacku“. Navštívíme starou telegrafickou stani-

ci, základnu „létajících doktorů“ (Flying Doctors), rudé srdce země – úžasný skalní monolit Uluru (Ayers rock), skalní 

homole Kata-Tjuta (The Olgas), NP Watarrka.  

 

26. ledna 2016 

Patrik Dekan, AUSTRÁLIE 2 – národní park Kakadu a Velký bariérový útes 

Vítejte v tropech! Darwin, NP Kakadu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO jako přírodní i kulturní 

památka s pestrou faunou (mj. krokodýli, mnohé druhy ptáků apod.), skalní kresby v oblasti Ubirr a Nourlangie, plavba 

po řece Adelaide, zaměřená na pozorování obřích mořských krokodýlů. Pro doplnění barevné mozaiky Austrálie nahléd-

neme do deštných pralesů NP Daintree, uvidíme mangrovové porosty na Cape Tribulation, Mossmanovu rokli 

s domorodým průvodcem kmene Kuku Yalangi, vzdušné kořeny parazitického druhu fíkovníku, stromové druhy kloka-

nů. Atraktivní záběry z výletu na moře ke korálovým útesům.  

 

15. února 2016 

Radka Tkačíková, Himalájský večer 

Zavedeme vás do málo známé oblasti východního Nepálu pod třetí nejvyšší horu světa posvátnou Kanchenjungu. Na-

hlédneme pod pokličku života etnika Limbů i Sherpů žijících na úpatí mystické hory. Uchvátí nás krajina plná kontrastů, 

ze sytě zelených políček přes pohádkové lesy až do oblasti věčného ledu a sněhu. Navštívíme čajové plantáže v Ilamu 

prezentující zcela odlišný život česačů čaje v kontrastu s bílými velikány. A v druhé půli vyprávění se přesuneme do stře-

du země, kterou v té době postihlo zničující zemětřesení. 

 

4. dubna 2016 

David Švejnoha, Botswana a Namibie aneb 4x4 Roadtrip jižní Afrikou 

Čeká vás nezapomenutelná cesta terénním autem africkou divočinou, stejně tak botswanská poušť Kalahari, magické 

solné pláně Makgadikgadi, obrovská koncentrace zvířat v krásném parku Chobe a také v deltě řeky Okavango. Nahléd-

neme do života Sanů (křováků) s jejich unikátními obrazy na skalách Tsodillo Hills. Na chvíli odbočíme k Viktoriiným vo-

dopádům a na severu Namibie navštívíme vesnice kmenů Himba, Herero a Zemba. Projedeme obrovský park Etosha a 

zažijeme drsné klima jedné z nejkrásnějších pouští světa Namib. A tím naše cesta samozřejmě zdaleka nekončí... 

 

29. září 2016 

Tomáš Kubeš, Kongo – extrémní expedice do extrémní země 

Země, které se mnozí bojí, ale to, co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro mnohé je peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná 

příroda, gorily, prales, pygmejové, okapi, zlaté doly, vodopády, sopky, řeka Kongo, tajemní obyvatelé, lidské mraveniště 

a nebezpečná Kinshasa. Jednoduše pohled do země obestřené tajemstvím a mnoha protiklady. Jinde se již nedá najít 

taková exotika a extrém, který se v mnohém podobá době velkých cestovatelských výprav. Skutečná tvář Afriky, která 

už jinde není. 

 

25. října 2016 

Kateřina Krejčová, 21 nejúžasnějších míst světa a co vás cestou může potkat 

Co vás může potkat na šestnáctiměsíční cestě kolem světa, když se přesouváte pěšky nebo stopem, bydlíte u místních 

nebo ve stanu, část cesty s sebou máte dvě děti, chcete se potápět, vylézt na šesti tisícovku, vidět, co jste ještě nikdy ne-
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viděli, a poznat svět na dřeň? Může to trochu bolet, není to pohodlné, ale rozhodně to bude stát za to! O cestě z Ohňové 

země až na Aljašku, na tropické ostrovy Tichého oceánu, kolem dokola Novým Zélandem, prostředkem skrz Austrálii, 

křížem krážem Jihovýchodní Asií, a přes Čínu, Mongolsko a Rusko zase zpátky domů. A jaká jsou ta nejúžasnější místa 

na světě? Uvidíte! 

 

29. listopadu 2016 

Petr Horálek, Namibie... divoká, pestrá a hvězdná 

Na jihu Afriky se mezi ostatními státy skrývá Namibie. Svět, který velmi rychle lidem přiroste pro svou pestrost, rozma-

nitost a bezprostřednost k srdci. Svět, v němž se střetává moderní civilizace s tradičním křováckým životem mezi divo-

kou zvěří. Diverzní krajina od oceánu přes hory, divoká safari až do nefalšovaných pouštních dun nabízí tolik pozoruhod-

ných pohledů. A kromě toho všeho tu zažijete neopakovatelné chvíle pod civilizací nedotčeným hvězdným nebem či na 

největším železném meteoritu světa... 

DEN SENIORŮ 

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. V neděli 2. října 2016 se usku-

tečnil již šestý ročník. Hvězdárna a planetárium Brno se tentokrát připojila k budování tradice oslav, jejíž 

hlavní myšlenkou je poděkování za celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. K řadě známých umělců jsme 

se na náměstí Svobody připojili s moderními dalekohledy a celkovou prezentací naší organizace. 

V průběhu dne náš stánek navštívilo přibližně 2 000 zájemců. Zajistila Šárka Dyčková a Ondrej Kamen-

ský. 

DEN ZEMĚ 

V sobotu 23. dubna 2016 se Hvězdárna a planetárium Brno již podruhé zapojila do celosvětového Dne 

Země. Po obsahové stránce akci na Kraví hoře zajišťovala Lipka – školské zařízení pro environmentální 

vzdělávání. Z naší strany jsme nabídnuli dalekohledy na pozorování Slunce, o které byl enormní zájem – 

přišlo přibližně 350 zájemců. V přednáškovém sále probíhaly environmentální přednášky. V neposlední 

řadě jsme rovněž poskytli i důležité zázemí pro návštěvníky i organizátory. Akci zajišťoval Zbyněk Češka. 

EKOEXPO 

Společně s dalšími partnery jsme se 13. října 2016 zapojili do 42. mezinárodního festivalu Ekofilm, který 

se uskutečnil v Brně a jehož pořadatelem bylo Ministerstvo životního prostředí. Kromě všeho jiného bylo 

v rámci festivalu připraveno tzv. EKOEXPO na náměstí Svobody, což byl koncept připravený 

s podporou Jihomoravského inovačního centra. Součástí přehlídky firem vyrábějících eko-technologie 

byly osloveny i vzdělávací instituce, které se představily formou populárně-naučného programu. Za 

Hvězdárnu a planetárium Brno vystoupil Pavel Karas s přednáškou Astrofotografie pro začátečníky. 

FESTIVAL VĚDY S RWE 

V pátek 16. září a v sobotu 17. září 2016 několik desítek odborníků z brněnských vysokých škol, akade-

mických pracovišť i vzdělávacích institucí odhodilo „masky vážených vědců“ a s malými i velkými ná-

vštěvníky prožilo Festival vědy s RWE. Mendelova univerzita v Brně připravila vskutku netradiční ochut-

návky. Díky Univerzitě obrany si návštěvníci vyzkoušeli dovednosti na laserovém střeleckém trenažéru a 
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shlédli ukázky vybavení a možností ženijního vojska při odstraňování výbušného materiálu (pyrotechnic-

ký robot, oblek, apod.). Městská policie Brno umístila v parku Kraví hory mobilní kamerový systém 

s online přenosem do „štábního vozidla“. Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky ukázal 

veličiny, z nichž jedna se měří ve voltech a druhá v pascalech. Veterinární farmaceutická univerzita Brno 

předvedla věštění z rentgenových snímků, učila jak uspat zvíře na dálku nebo překonat nástrahy dojení. 

Nechyběly ani kouzla z molekulární kuchyně budoucích farmaceutů. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje předvedl Mobilní operační středisko se štábem velitele 

zásahu, vč. nejmodernějšího systému GINA, který pomáhá v reálném čase koordinovat složky Integrova-

ného záchranného systému v České republice. U stánku chemiků z Vysokého učení technického v Brně 

byly k vidění klasické více či méně třaskavé kousky a pokousky. Díky Archeologickému ústavu Akademie 

věd návštěvníci poznali vojáka z legie římského císaře Marka Aurelia. Stánek Botanického ústavu Aka-

demie věd seznamoval s dramaty, která se skrývají ve vodě v podobě vztahů mezi organismy. Společně 

s Knihovnou Jiřího Mahena jsme nahlédnuli do tajů podmořského světa. VIDA! science centrum prozradi-

la, co drží akrobata na laně, zda může krabice vyjet do kopce a jak postavit věž z mincí. A Moravské zem-

ské muzeum se tentokrát vydalo do tajů naší genetiky. 

Titulárním partnerem byla společnost RWE. Záštitu nad Festivalem vědy laskavě poskytl Mikuláš Bek – 

rektor Masarykovy univerzity, Jiří Drahoš – předseda Akademie věd České republiky, Ladislav Havel – 

rektor Mendelovy univerzity v Brně, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany, Pavel Suchý – rektor 

Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení technického v Brně 

a Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna. Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedla Aka-

demie věd České republiky, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 

kraje (ÚO Brno), Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, 

Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, VIDA! science centrum, Univerzita obrany, Veterinární 

a farmaceutická univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Zetor Gallery. 

V improvizovaném stanu před Hvězdárnou a planetáriem Brno bylo možné navštívit Divadlo vědy, ve 

kterém vystoupili pracovníci Vysokého učení technického v Brně a VIDA! science centra. Každé předsta-

vení trvalo 40 minut, školní výpravy si mohly místa na vystoupení Divadla vědy v pátek 16. září 2016 re-

zervovat přes objednávkový systém Hvězdárny a planetária Brno. Celkem dorazilo 4 345 návštěvníků, 

organizovali Jiří Dušek, Kateřina Brettschneiderová a Zuzana Kuljovská. 

GOODBYE DARK UNIVERSE 

V pondělí 29. února 2016 proběhla derniéra nejúspěšnějšího pořadu roku 2015 – Temného vesmíru. Po-

slední projekce jen pár hodin před vypršením licence doplnila přednáška Dr. Norberta Wernera (Stanford 

University) a Mgr. Lenky Zychové (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masary-

kovy univerzity). Celkem se zúčastnilo 189 návštěvníků. 

HUDBA SFÉR 

Hvězdárna a planetárium Brno na podzim 2016 odstartovala cyklus komorních nedělních koncertů Hud-

ba sfér, během kterého se představila řada významných hudebních osobností. Na slavnostním zahajova-

cím večeru cyklu v neděli večer 9. října 2016 vystoupila legendární herečka a mezzosopranistka Soňa 

Červená a klavírní virtuos Karel Košárek. Jak poznamenali dramaturgové cyklu – David Mareček (gene-
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rální ředitel České filharmonie) a David Dittrich (ředitel MHF Concentus Moraviae), důvěrně známé pro-

středí a jeho specifická atmosféra vedla k programu „jako bychom vás zvali k sobě domů“. Cyklus Hudba 

sfér nabídnul šest vystoupení výjimečných koncertů, z nichž tři se odehrály v roce 2016, další tři se pak 

odehrají v roce 2017. Konkrétně se jedná o tyto umělce: 

9. října 2016, Soňa Červená – umělecký přednes, Karel Košárek – klavír 

13. listopadu 2016, Irena Herajnová – housle, David Mareček – klavír 

11. prosince 2016, Barbara Maria Willi – cembalo 

 

12. února 2017, Ivo Kahánek – klavír 

26. března 2017, Nové hvězdy českého hudebního nebe 

23. dubna 2017, Epoque quartet 

 

V roce 2016 se uskutečnily 3 koncerty pro 318 návštěvníků. Smyslem není „jen“ nabídnout výjimečný 

hudební zážitek, ale také poděkovat všem formálním i neformálním partnerům Hvězdárny a planetária 

Brno. 

CHLUPATÁ VÝSTAVA 

Ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno byla v dubnu a květnu 2016 ke zhlédnutí vskutku netradiční 

– Chlupatá výstava, jež představila některá tajemství neviditelných světů, výstava, jež se měnila ze dne 

na den. Na Chlupaté výstavě byly k vidění velkoformátové fotografie plísní (mikroskopických hub). Ty sice 

v ledničce nebo starém chlebu nepůsobí nijak vábně, při výrazně detailnějším pohledu se ale promění 

v dekorativní objekty překypující roztodivnými tvary a pestrými odstíny všech barev. Snímky na výstavě 

byly pořízeny pomocí speciálních metod světelné i elektronové mikroskopie a makrofotografie. Autory 

fotografií byli Petr Jan Juračka a Alena Kubátová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Chlupatá výstava byla doplněna o unikátní živý projekt – několik brněnských osobností obtisklo své dlaně 

do speciálního živného média, na kterém v průběhu dubna vyrostly kolonie bakterií a plísní z jejich vlast-

ních rukou. Svůj příspěvek z vlastní mikrobiální zahrádky dodal: 

Andrej Babiš – ministr financí 

Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity 

Markus Dettenhofer – ředitel projektu CEITEC 

Arnošt Goldflam – herec 

Miloš Havránek – generální ředitel Dopravního podniku města Brna 

Jiří Hudeček – ředitel Jihomoravského inovačního centra 

Martin Charvát – primátor Pardubic 

Zdeněk Junák – herec 

Marie Kučerová – ředitelka Filharmonie Brno 

Zuzana Kuljovská – Hvězdárna a planetárium Brno 

Tomáš Macura – primátor Ostravy 

Jiří Morávek – generální ředitel SNIP &Co. 
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Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny J. Mahena v Brně 

Jiří Očadlík – ředitel FEI 

Terezie Petišková – ředitelka Domu umění města Brna 

Bohumil Šimek – ředitel Městské policie Brno 

Miloš Škrdlík – ředitel Brněnka, a.s. 

Petr Štěpán – herec 

Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna 

Marie Zezůlková – vedoucí Kanceláře pro strategie magistrátu města Brna 

 

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek pro Chlupatou výstavu dokonce obtiskl povrch svého těla 

hned z několika míst, které byly vystaveny kolem sádrového odlitku jeho těla (ten vznikl díky absolven-

tům Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně pod vedením Ondřeje Bílka). Výstava 

byla volně přístupná ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno, v průběhu dvou měsíců tudy prošlo 

31 286 návštěvníků. Vynikající byl i mediální dopad – reportáž o vzniku odlitku ředitelova těla (zvláštní 

forma pozvánky na výstavu), převzal portál iDnes.cz, na jehož hlavní stránce visela několik dní. Expozici 

nakonec završila fotografická minipublikace s výpěstky jednotlivých osobností. 

JE TADY JARO !? % 

V pondělí 21. března 2016 nastala jarní rovnodennost, událost jsme slavili už v sobotu 19. března 2016 

odpoledne. Odborníci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity představili přírodní jarní „životabudiče 

a čističe“ z rostlinné říše. Návštěvníci se také dozvěděli o pohybech planety Země – tedy i rovnodennosti 

samotné. Organizačně zajišťovali Kateřina Brettschneiderová, Mirek Dočekal a Pavel Váňa, celkem dora-

zilo 153 návštěvníků. 

JARNÍ PRÁZDNINY 

Mezi 29. únorem a 4. březnem 2016 jsme pro brněnské školáky připravili mimořádné dopolední a odpo-

lední reprízy pořadů pro děti Se zvířátky o vesmíru, Astronaut, Úžasné planety a Příběh Sluneční sousta-

vy. Celkem proběhlo 19 představení pro 1 942 diváků.  

JE-LI NEDĚLE 8. KVĚTNA ODPOLEDNE, HOŘÍ HVĚZDÁRNA 

V neděli 8. května 2016 odpoledne hořela Hvězdárna a planetárium Brno. V předvečer přechodu Merkuru 

přes Slunce proběhlo prověřovací cvičení Jihomoravských hasičů. S jednoduchým scénářem: Během 

„stavebních úprav“ na pozorovací terase objektu Hvězdárny a planetária Brno došlo k technické závadě a 

vzápětí k požáru v blízkosti acetylenové svařovací soupravy. Požár se rychle šíří po dřevěném povrchu 

terasy a navíc došlo ke zranění dvou zaměstnanců stavební firmy. Dalším dvěma pracovníkům, kteří se 

nacházeli v době vzniku požáru na terase, odřízl oheň únikovou cestu a nemohou se dostat do bezpečí. 

Požár ohlásí návštěvníci hvězdárny, kteří událost zvenčí vidí, na tísňovou linku 112. Před příjezdem jed-

notek je objekt pracovníky hvězdárny evakuován. V objektu zůstalo několik osob, které neslyšeli výzvu 

k evakuaci a jsou ohrožené zplodinami hoření. Evakuované osoby postávají v okolí budovy. Hasiči se 
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musí zaměřit nejen na záchranu osob, ale i na použití minimálního množství vody, aby nedošlo k vyso-

kým finančním škodám na naší supermoderní elektronice. 

S ohledem na propagaci cvičení dorazilo několik set diváků, kteří sledovali profesionální zásah hned 

několika hasičských jednotek. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizoval Jiří Dušek, Tomáš Hladík a 

Jan Píšala. Z akce vznikla i dvě videa – pozvánka a reportáž, které připravil Antonín Reňák. 

JEDEME ZA SLUNCEM 

Abychom si připomněli existenci naši nejbližší hvězdy, organizovali jsme v sobotu 13. února 2016 akci 

Jedeme za Sluncem. Během 45minutového výletu se návštěvníci dozvěděli pár základních informací, ale 

hlavně hodně zajímavostí o našem Slunci, rozhodně se ohřáli. Pro mladší slunečníky byl po celou dobu 

připraven kreativní program. Organizovali Kateřina Brettschneiderová, Zuzana Kuljovská, Šárka Dyčko-

vá, Zbyněk Češka a Pavel Váňa, celkem dorazilo 243 návštěvníků. 

JÓGA NA HVĚZDÁRNĚ 

Také v roce 2016 pokračovalo cvičení jógy pod vedením zkušené cvičitelky na střeše Hvězdárny a plane-

tária Brno, event. v jiných prostorách. Podmínkou bylo, aby se nenarušoval standardní provoz budovy. 

Hlavním garantem byla Lucie Chlubná, zajišťovala Zuzana Kuljovská. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 

47 akcí s celkem 357 cvičenci. 

K-PAX – SVĚT PODLE PROTA 

Kde jinde si vychutnat kouzelný příběh lidí, které možná navštívila bytost z vesmíru, než v planetáriu? 

Dvě mimořádná představení K-PAX – Svět podle Prota, divadelní adaptace světového bestselleru a fil-

mového hitu, byla 6. a 12. prosince 2016 k vidění právě na Hvězdárně a planetáriu Brno. V hlavních rolích 

se představil Radim Fiala, Markéta Plánková / Petra Špindlerová a Petr Halberstadt. Inscenaci ozvláštnila 

projekce, jež obklopila jak herce, tak publikum ze všech stran, které vytvořil divadlu na míru Pavel Karas 

z Hvězdárny a planetária Brno. 

Divadelní hru K-PAX napsal americký spisovatel Gene Brewer na základě své knižní trilogie K-PAX, Na 

světelném paprsku, K-PAX III. – Svět podle Prota. Nejvíce román proslavilo filmové zpracování s Jeffem 

Bridgesem a Kevinem Spaceym, u nás promítané pod názvem Svět podle Prota. Inscenaci K-PAX – Svět 

podle Prota na tuzemská jeviště v české premiéře s úspěchem uvedla společnost StageArtCz, kterou 

založili herci Petr Halberstadt a Radim Fiala. Dvou představení se zúčastnilo celkem 350 diváků, druhé 

uvedení se dokonce setkalo se „standing ovations“. Za Hvězdárnu a planetárium Brno zajišťoval Pavel 

Karas. 

KOMETA NA KRAVÍ HOŘE 

Jako součást doprovodného program se Hvězdárna a planetárium Brno zapojila k Dětskému dni náborů 

na Kraví Hoře. Dne 10. září 2016 brněnské sportovní kluby připravily ukázky svých aktivit především 

dětským zájemcům o sport. Všichni účastníci se mohli také přijít podívat na mimořádné pozorování Slun-

ce dalekohledy v sedmimetrové kopuli. 
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KULTURNÍ AKCE 

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

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

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

Celkem se uskutečnilo 22 akcí, které navštívilo 2 484 diváků. Zajišťoval především Pavel Karas a Pavel 

Gabzdyl. Konkrétně se jednalo o tyto projekty: 

31. ledna 2016 

LiStOVáNí.cz: Stopařův průvodce Galaxií 

 

7. února 2016 

LiStOVáNí.cz: LEGENDA Z + H 

 

20. února 2016 

LiStOVáNí.cz: Stopařův průvodce Galaxií 

 

19. března 2016 

LiStOVáNí.cz: LEGENDA Z + H 

 

3. dubna 2016 

Koncert Distant Bells 

 

24. dubna 2016 

LiStOVáNí.cz: LEGENDA Z + H 

 

5. května 2016 

Jarní koncert Komorní dechové harmonie 

 

23. května 2016 

Koncert Distant Bells 

 

25. května 2016 

LiStOVáNí.cz: Stopařův průvodce Galaxií 

 

27. května 2016 

LiStOVáNí.cz: LEGENDA Z + H 

 

9. října 2016 

Hudba sfér: Soňa Červená, Karel Košárek 

 

18. října 2016 

Koncert uBer! 
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19. října 2016 

Multimediální koncert ROJ VER 2.1 – LIVE 

 

22. října 2016 

LiStOVáNí.cz: Stopařův průvodce Galaxií 

 

24. října 2016 

Koncert Distant Bells 

 

13. listopadu 2016 

Hudba sfér: Irena Herajová, David Mareček  

 

28. listopadu 2016 

Koncert Hladolet 

 

6. prosince 2016 

K-PAX-Svět podle Prota (divadlo) 

 

11. prosince 2016 

Hudba sfér: Barbara Maria Willi – Cembalo  

 

12. prosince 2016 

K-PAX-Svět podle Prota (divadlo)  

 

13. prosince 2016 

Koncert Distant Bells 

 

18. prosince 2016 

Vánoční koncert Komorní dechové harmonie 

METEOROLOGICKÝ TÝDEN 

Jak se vlastně předpovídá počasí? Co v Brně dýcháme? Skutečně v okolní krajině mizí voda? Jaké ex-

trémy jsme zaznamenali v našem městě? Na tyto a další otázky hledal odpověď Meteorologický týden. 

Cyklus přednášek měl přiblížit činnosti Českého hydrometeorologického ústavu, tedy nejen meteorolo-

gů, ale i hydrologů a pracovníků čistoty ovzduší. Každé vystoupení doprovodila projekce představení 

Země v pohybu, který ukazuje planetu Zemi jako důmyslný stroj poháněný Sluncem. Během meteorolo-

gického týdne zazněly tyto přednášky, na které dorazilo celkem 143 návštěvníků (zajišťoval Josef For-

man). Uvádíme včetně anotace: 

14. března 2016 

Gregor Mendel byl meteorologem. Jak probíhají meteorologická měření? 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Brno ČHMÚ 

Svět skládá poklonu G. Mendelovi za jeho genetické objevy. Ne všichni ví, že sám G. Mendel se považoval za meteorolo-

ga a jeho záznamy máme dokonce v archivu. Jak se vyvíjelo meteorologické pozorování a jaké má zásady? V čem je 

úskalí vlastních měření? Kde najdete nejvíce meteorologických informací? 
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15. března 2016 

O předpovědi počasí 

Mgr. Peter Münster, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště pobočky Brno ČHMÚ 

Předpovědět přesné chování atmosféry není možné, snažíme se co nejvíce přiblížit. Jak meteorolog pracuje s daty? A co 

nám vlastně říkají předpovědi počasí? Pokud chceme správně chápat odborně podané informace, musíme se podívat 

pod pokličky v prognózní kuchyni a pochopit, co možné je a co ne. 

 

16. března 2016 

Voda v naší krajině 

Ing. Eva Soukalová, CSc., vedoucí odd. hydrologie pobočky Brno ČHMÚ 

Česká krajina není zcela připravena na stávající i budoucí výkyvy srážkové činnosti, změny sezonního chodu povodní a 

stále častější projevy hydrologického sucha. Hydrologická pozorování povrchových vod a podzemních vod na některých 

stanicích dosahují 100 let. Představíme si povodně a sucha, které se vyskytly v posledních letech a také jejich příčiny a 

výskyt v podzemních i povrchových vodách. 

 

17. března 2016 

Změna klimatu aneb o kritických 2 °C. Budeme mít povodně i sucho? 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Brno ČHMÚ 

Rozumíme si dobře, kdy se uvádí změny klimatu a změna klimatu? V čem je rozdílné podnebí měst? Co obsahuje po-

slední zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu a jak na podnebí působíme? Byla jednání v Paříži úspěšná nebo 

ne? Jaké jsou možné dopady změny podnebí ČR na naši krajinu a náš život? 

 

18. března 2016 

Brňané, víte, co dýcháte? 

Mgr. Robert Skeřil, PhD., vedoucí odd. ochrany čistoty ovzduší pobočky Brno ČHMÚ 

Jaká byla kvalita ovzduší v Brně v posledních letech? Popíšeme si dynamiku výskytu nejdůležitějších škodlivin a také je-

jich zdroje. Současně nesmíme opomenout vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší a výskyt mimořádných 

situací. A kde vlastně jsou k nalezení informace o kvalitě ovzduší? 

NEJVĚTŠÍ ÚPLNĚK ZA POSLEDNÍCH 68 LET 

V pondělí 14. listopadu 2016 bylo možné sledovat největší úplněk od roku 1948 (ten příští, podobně velký, 

nastane až 25. listopadu 2034). Řečí čísel byl listopadový superúplněk o 14 procent větší ve svém průmě-

ru a o 30 procent jasnější než úplněk v odzemí (čili oproti tzv. „mikroúplňku“). I když se jednalo spíše 

o hříčku s astronomickými čísly – rozdíl v průměru oproti nejmenšímu možnému úplňku bude jen 

o tloušťku zápalky viděné ze vzdálenosti 170 cm a rozdíl v jasnosti jen o 0,25 magnitudy, čili zhruba 

o rozdíl v jasnosti hvězd Betelgeuze a Aldebaran – s ohledem na nečekaný mediální zájem jsme nakonec 

připravili několik speciálních akcí: připraveno bylo komentované pozorování Měsíce a také projekce 

představení Zpátky na Měsíc. Bohužel nám nepřálo počasí – díky nízké oblačnosti nebyl Měsíc pozorova-

telný. Přesto na Hvězdárnu a planetárium Brno dorazilo 520 návštěvníků. Organizoval Jan Píšala. 

NOC PADAJÍCÍCH HVĚZD 

Z pátku 12. srpna na sobotu 13. srpna 2016 jsme organizovali již druhý ročník Noci padajících hvězd – 

tedy sledování meteorů z roje Perseid. Některé modely přitom předpovídaly, že by mohlo létat až několi-
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kanásobně více Perseid než obvykle. Čekání na ně zpestřily prolétající umělé družice, nejnápadnější letní 

souhvězdí i jasné hvězdy. V první polovině noci nás doprovázel i dorůstající kotouč Měsíce. 

Noc padajících hvězd pořádala Hvězdárna a planetárium Brno a Sportovně-rekreační areál Kraví hora, ve 

spolupráci s Technickými sítěmi Brno, Dopravním podnikem města Brna, Městskou policii Brno, Policií 

České republiky, Brněnským deníkem – Rovnost, Rádiem Petrov a Rádiem Kiss Hády, pod záštitou pri-

mátora statutárního města Brna Petra Vokřála a starosty městské části Brno-střed Martina Landy. Bo-

hužel počasí akci příliš nepřálo, i tak ale dorazilo do areálu koupaliště 750 návštěvníků, kteří vytrvali až 

do druhé hodiny ranní. Organizovali Jiří Dušek, Tomáš Hladík a Jan Píšala. 

NOC VE SPALOVNĚ 

SAKO Brno je akciová společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství 

pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany. V sobotu 10. září 2016 v podvečerních hodi-

nách tato společnost otevřela své brány všem zájemcům o veškeré procedury a procesy zde probíhající. 

Bylo přichystáno velké množství aktivit pro návštěvníky všech věkových kategorií. Jednou takovou byl i 

náš stánek s moderním dalekohledem. Zajistila Zuzana Kuljovská a Pavel Váňa. 

NOC VĚDCŮ 2016 

V pátek 30. září 2016 od šesti hodin odpoledne až do půlnoci proběhla Noc vědců a zcela náhodou i jeden 

z nejpodivuhodnějších vesmírných manévrů všech dob – na povrchu komety Čurjumov-Gerasimenko 

dosedla sonda Rosetta. Noc vědců jsme proto věnovali oslavě výprav do vzdáleného vesmíru.  

Hlavním trhákem byl pořad Rosetta právě o vesmírné sondě a kometách zvlášť. Představení v našem 

digitálním planetáriu mělo tento večer premiéru. Na fasádu budovy jsme také promítnuli legendární 

české sci-fi Ikárie XB-1. Ve foyer bylo možné ochutnat speciální pivní ležák, zmrzlinu chlazenou tekutým 

dusíkem anebo se podívat na výrobu modelu kometárního jádra. 

Formát Noci vědců se snaží představit, jak je důležité vymýšlet, spouštět a dotahovat do konce všechny 

malé i velké projekty, které mají smysl. Věda pohání společnost směrem kupředu, a proto je třeba jí 

dopřát prostor, jaký si zaslouží. Celkem dorazilo přes 3 600 návštěvníků. Organizovali Jiří Dušek, Kateři-

na Brettschneiderová a Zuzana Kuljovská. Záštitu nad Nocí vědců laskavě poskytl primátor statutárního 

města Brna pan Petr Vokřál a starosta městské části Brno-střed pan Martin Landa. 

NOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST V SÁLE DIGITÁRIA 

Výpravná představení v sále digitária jsou naší hlavní a nejúspěšnější aktivitou. V roce 2016 jsme v pre-

miéře uvedli (uvádíme včetně anotací): 

Ohňostroj 

Videohňostroj ve dvou variantách v celkové stopáží 4 minuty je v podstatě studií, jak jsme schopni takovou iluzi vyrobit a 

jak ji následně přijme veřejnost. Projekce doplnila novoroční promítání pohádkového příběhu Polaris. Reakce diváků nás 

přiměly k tvorbě Nebe v plamenech, představení o umění krotitelů ohně, které uvedeme v dubnu 2017. Pod naší supervi-

zí připravila společnost spheremention pod vedením Ladislava Horáka. Pořad neuvádíme samostatně, ale jako součást 

našich vybraných aktivit. 
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Sluneční superbouře 

Představení Sluneční superbouře vám vysvětlí, jakým způsobem Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi. Během přestav-

by magnetického pole, erupcí a výronů sluneční hmoty vzniká oblak horké plazmy, který se řítí prostorem Sluneční sou-

stavy rychlostí až několika milionů kilometrů v hodině. Pokud narazí na planetu Zemi, vytváří nejen polární záře, ale pří-

mo zasahuje do našich každodenních životů. Namluvil Vojtěch Dyk. Součástí představení je unikátní projekce od Pavla 

Karase, která dokumentuje fantastickou kvalitu slunečních observatoří. Premiéra 28. ledna 2016, celkem 82 repríz pro 

9 803 diváků. 

 

Neuvěřitelné Slunce 

Pořad Neuvěřitelné Slunce ukazuje naši denní hvězdu očima té nejdokonalejší sluneční observatoře, jakou má lidstvo 

momentálně k dispozici, totiž očima sondy Solar Dynamics Observatory. Ta sleduje Slunce nepřetržitě od roku 2010. 

Z jejího rozsáhlého archivu byly vybrány ty nejzajímavější záběry a poskládány do sekvence, která nejen vyrazí dech, ale 

hlavně velmi názorně ukáže, co se vlastně odehrává na zdánlivě klidném slunečním povrchu a v jeho nejbližším okolí. 

Scénář a režie Pavel Karas, namluvila Šárka Dyčková. Pořad neuvádíme samostatně, ale jako součást představení Slu-

neční superbouře. 

 

Ptačí ostrov 

Jak drží svět pohromadě? Kde najdeme Ptačí ostrov? Má Měsíc skutečně tisíc tváří? Kam ukazuje Severní hvězda? 

A podaří se Tomášovi s Alenkou zachránit kouzelnou říši za knihovnou? Budeme svědky pátrání po kouzelném klíči od 

tajemného globusu a staneme se svědky objevu neobvykle krásného drahokamu, průzračného jako měsíční svit. Před-

stavení vzniklo jako společný projekt Hvězdárny a planetária Brno a společnosti Charta Lintea, scénář Jan Šotkovský, 

režie Petr Hloušek. V dětských rolí hraje Adéla Ondrušová a Vojtěch Ventruba, v dospělých herci Městského divadla Br-

no. Premiéra 2. února 2016, celkem 98 repríz pro 10 085 diváků. 

 

Tajemství neviditelných světů 

Víme, jak vypadá svět kolem nás? Na první pohled ano. Nebo si to alespoň myslíme. Vesmír je ale mnohem podivuhod-

nější… My všichni jsme totiž obklopeni jevy, které nám lehce unikají. Unikátní animace a vizualizace, které využívají zá-

běry z elektronových mikroskopů, vysokorychlostních kamer časosběrných záběrů, nám v jedinečných detailech před-

staví titěrné živé organismy, nanotechnologie budoucnosti i svět za zdmi obyčejného domu. A nejen to! Také naznačí, 

proč a jak nás podobné pohledy mohou inspirovat i v našem každodenním životě. Pořad Tajemství neviditelných světů 

podpořila společnost FEI, brněnský výrobce elektronových mikroskopů, produkovala společnost National Geographic. 

České znění namluvil Ondřej Vetchý. Premiéra 5. dubna 2016, celkem 70 repríz pro 6 182 diváků. 

 

Příští zastávka: vesmír  

Kdo by nechtěl být v mládí kosmonautem či kosmonautkou. Koho by nefascinovala krása hvězdného nebe a myšlenky 

na neprobádaný vesmír. Skoro všichni rádi čteme anebo se díváme na vědecko-fantastické příběhy. Nejde ale jen 

o hříčky bláznivých spisovatelů? Anebo je na nich alespoň zrnko pravdy? Výpravy do vesmíru stojí stovky miliard korun, 

jsou však opodstatněné? Co když se jedná pouze o marnotratné vyhazování peněz, které by bylo možné použít k řešení 

těch nejbolavějších pozemských problémů? Na tyto a další otázky odpovídá nový komponovaný pořad Hvězdárny a pla-

netária Brno – Příští zastávka: vesmír. Představení Příští zastávka: vesmír se vlastně skládá ze tří částí. V první je možné 

shlédnout Sen o létání, který se věnuje historii letectví, a který končí vstoupením člověka do vesmíru. Ve druhé části 

předvedeme úžasné vizualizace Mezinárodní kosmické stanice – největší, nejodlehlejší a také nejdražší výspy lidstva 

mimo planetu Zemi. A nakonec se vydáme do vesmíru a zase zpátky, abychom zjistili, zda to všechno skutečně stojí za 

to. Část Sen o létání – úžasné, dech beroucí animace, krásná hudba a milý komentář Dany Morávkové vytvořilo jedineč-

nou uměleckou mozaiku s krásným poselstvím: Mějte velké sny a nikdy se jich nevzdávejte. Sen o létání pochází z dílny 

planetária Niebo Kopernika v polské Varšavě. Část o Mezinárodní kosmické stanici pocházejí z Národního vesmírného 

centra v britském Leicesteru a jsou komentovány živě, moderátory Hvězdárny a planetária Brno. V závěrečné části 

představení Příští zastávka: vesmír se podíváme na pořad Do vesmíru a zase zpátky, který pochází z dílny americké spo-

lečnosti Sky Skan. České znění namluvil Daniel Dítě. Premiéra 5. října 2016, celkem 64 repríz pro 6 438 diváků. 
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Život stromů 

Vydejme se s beruškou Dorotkou a jejím světluškovým kamarádem Mirkem na dobrodružnou cestu za poznáním zá-

hadného světa stromů. Animovaný příběh – pohledem drobného hmyzu – představí nejmenším divákům kouzlo mikro-

kosmu. Jak rostliny získávají sluneční potravu? Proč rostou? Jak pijí vodu? A jak je to všechno vlastně možné? Dorotka 

a Mirek spolu s dalšími kamarády připravují školní film o největší záhadě přírody. Navštívíme nejen broučí školu, ale také 

louku a les. Budeme luštit největší tajemství přírody, vše zábavnou, ale stále vzdělávací formou. Jak dodává Mirek: Mu-

sím říct, že ten chlorofyl a ta fotosyntéza mi pěkně rozžhavila lampičku. Pořad Život stromů pochází z dílny společnosti 

Reef Production, předního tvůrce pořadů pro digitální planetária. České znění namluvili herci Městského divadla Brno. 

Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Premi-

éra 20. září 2016, celkem 80 repríz pro 7 806 diváků. 

 

Soumrak dinosaurů 

Spolu s digitáriem můžete cestovat nejen prostorem, ale i časem. Tentokrát až do doby před 250 miliony roky! Spolu 

s našimi hlavními hrdiny se seznámíte s některými druhy vyhynulých ještěrů, kteří pravděpodobně byli předchůdci dneš-

ních ptáků. Prolétnete se s největším létajícím tvorem, který kdy žil na naší planetě – Quetzalcoatlem. Budete utíkat před 

stádem Argentinosaurů a schováte se před útočným Velociraptorem. Nakonec se stanete svědky soumraku dinosaurů 

při pádu obří planetky před 65 miliony roky. Také ale zjistíte, že podobné katastrofy, při kterých kdysi dávno vymřeli 

téměř všichni živočichové a rostliny, jsou přirozenou součástí koloběhu života na naší planetě. Občas se budete bát, ob-

čas se budete smát, tu a tam se vám zatočí hlava. Představení Soumrak dinosaurů pro vás každopádně bude nezapo-

menutelným zážitkem. Součástí představení, které je vhodné pro děti od 6 let a trvá přibližně 60 minut, je i komentovaná 

ukázka hvězdné oblohy před miliony roky. České znění namluvili Petr Štěpán, Eliška Skálová a Karel Mišurec. Premiéra 

22. prosince 2016, celkem 22 repríz pro 3 581 diváků. 

 

Setkání s kometou 

Vesmír je obrovský a ukrývá nekonečné množství tajemství. Abychom poznali alespoň některá z nich, vyrábíme důmysl-

né aparáty s důmyslnými elektronickými smysly, které jsou schopny pracovat v mrazivých podmínkách miliardy kilome-

trů daleko od Země. Jedním z nich byla i sonda Rosetta, která jako první lidský výrobek přistála na jádru komety. 

A právě tomuto výjimečnému projektu je věnováno výjimečné představení Setkání s kometou. Model kometárního jádra, 

který v něm uvidíte, je totiž natolik detailní, že překonává i ty nejlepší hollywoodské trikaře. Součástí představení Setkání 

s kometou, které je vhodné pro návštěvníky starší 10 let a trvá přibližně 55 minut, je i komentovaná ukázka záběrů jádra 

komety Churyumov-Gerasimenko. České znění namluvili Petr Štěpán a Karel Mišurec. Premiéra 26. prosince 2016, cel-

kem 5 repríz pro 641 diváků. 

NOVOROČNÍ BRNO – PF 2016 

Naše brány jsme otevřeli již 1. ledna 2016. Mezi 14. a 17. hodinou jsme v sále digitária uváděli pohádkový 

příběh Polaris. Celkem se uskutečnily 4 reprízy pro 745 návštěvníků. Zajišťoval Josef Forman. 

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY – BÁJEČNÁ VĚDA 

Také v roce 2016 jsme organizovali cyklus přednášek známých popularizátorů vědy i odborníků, kteří 

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

nepřevýší 90 minut. Přednášky se konaly zpravidla ve čtvrtek v podvečer buď ve velkém planetáriu, ane-

bo v komornějším přednáškovém sále. Z většiny přednášek vzniká audio a video záznam dostupný na 

speciálních stránkách http://www.zeremevesmir.cz. S potěšením sledujeme narůstající pestrost i oblibu 

přednášek, o jejichž dramaturgii i faktickou realizaci se po celý rok 2016 staral Josef Forman. Ten 

s některými vystupujícími dokonce natáčel rozhovory, staral se o upoutávky na Facebooku, objížděl jiné 

akce mimo organizaci, aby vytipovával další témata… Celkem v roce 2016 proběhlo 31 přednášek, které 

navštívilo 3 455 zájemců. Konkrétně se uskutečnila tato vystoupení (uvádíme včetně anotace): 



Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 | 47 

 

7. ledna 2016 

Ing. Martin Zeman, Ph.D., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze 

Fyzikální desatero 

V přednášce vás zavedeme do světa, ve kterém panují základní principy fyziky, které jsme do současnosti byli schopni 

popsat. Jejich důsledky jsou často velmi překvapivé a svým způsobem fascinující. Mimo jiné se podíváme na prováza-

nost času a prostoru, rozpínání vesmíru, stavbu atomu, vzájemnou spojitost mezi hmotou a energií a také na základní 

síly, které vládnou vesmíru. A v neposlední řadě poodhalíme jejich vzájemnou – a také překvapivou – spojitost. 

 

14. ledna 2016 

Ing. Tomáš Přibyl, publicista věnující se kosmonautice 

Příběh opravdového Marťana 

Proč zatím lidská noha nevkročila na povrch Marsu? A kdy se tak (konečně) stane? Co všechno musíme před pilotova-

nou výpravou na Mars vyřešit a jaký vlastně bude její scénář? Bude se alespoň vzdáleně podobat tomu, co jsme v kinech 

viděli jako „Marťana“? I přesto, že je Mars pravděpodobně nejlépe obyvatelnou planetou ve Sluneční soustavě (mimo 

Zemi), bude plánovaný let trvající minimálně 6 měsíců pro lidskou posádku extrémně náročný. 

 

28. ledna 2016 

doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze 

Ledové měsíce a možnosti existence života 

Některé měsíce velkých planet (Europa, Ganymed, Titan, Enceladus a další) a možná také některé trpasličí planety (Plu-

to) skrývají ve svém nitru rozsáhlé oceány slané vody, které mohou být vhodným místem pro vznik a rozvoj primitivního 

života. Současná planetární věda se snaží zjistit, nakolik jsou tyto oceány dlouhodobě stabilní, jaký je jejich astrobiolo-

gický potenciál a jakým způsobem lze potvrdit nebo vyvrátit přítomnost života v nitru ledových těles.   

 

4. února 2016 

Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 

(Ne)skutečná pomoc: Bono, Leviathan a uklízecí četa 

Před Karlem Marxem vědci přemýšleli o životě z pozice vlastní společenské pozice, z pozice třídy, která nevytváří, ale 

přesto podmaňuje. Z této pozice ovšem není vše viditelné, mnohé se jeví ve zkreslených podobách a pohyb života se stá-

vá natolik zmateným, až jej není možné dostatečně pochopit. Marx ale změnil úhel pohledu, jelikož společnost pozoroval 

z úhlu pracující třídy. Ukázalo se, že právě tam se nachází střed života a rozvoje společnosti, ono „Slunce“, na němž zá-

visí pohyb člověka, skupin a tříd. 

 

11. února 2016   

doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Mgr. Olga Bohuslavová, Ph.D., Geografický ústav Přírodovědecké fakulty MU 

Antarktida – země chladu, míru a vědy 

Snahou o dosažení jižního pólu na začátku 20. století lidstvo získalo obrovské množství informací o tomto ledovém kon-

tinentu. Česká republika se v roce 2013 stala 29. členským státem Antarktické smlouvy a významně tak přispívá 

k ochraně přírodního bohatství Antarktidy a k jejímu dalšímu poznávání. Na ostrově Jamese Rosse se nachází vědecká 

stanice J. G. Mendela vlastněná a provozovaná Masarykovou univerzitou a od roku 2004 zde probíhá nepřetržitý vědecký 

program. My se s vámi podělíme o naše zkušenosti a zážitky z mnoha předchozích antarktických expedic na tento výji-

mečný ostrov. 

 

23. února 2016 

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c., Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Dobrý sluha ale zlý pán aneb Jaderná energetika třicet let po Černobylu 

Rok 2016 je pro jadernou energetiku tak trochu specifický, připomeneme si totiž třicet let od Černobylu a pět let od Fu-

kušimy. Co nám tyto události vzaly a daly? Přednáší Dana Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 
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25. února 2016 

Prof. RNDr. Pavel Cejnar Dr., DSc., Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

Od motýlích křídel ke kvantovému chaosu 

Chaos zpravidla pokládáme za pravý opak vlády zákona. Nicméně i systémy řídící se jednoduchými pravidly mohou vy-

kazovat velmi složité – leckdy až zdánlivě zcela náhodné – chování. Fyzika a matematika v chaosu nachází celou řadu 

univerzálních zákonitostí, dávají mu tedy řád. V přednášce se seznámíme s počátky teorie chaosu v nebeské mechanice 

a s jejím rozvojem v rámci klasické fyziky. Ukážeme si, jak se chaos projevuje v kvantovém světě atomů a jader a na-

značíme jeho překvapivé paralely v každodenním životě. 

 

3. března 2016 

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., Filosofický ústav Akademie věd České republiky 

Jazyk a poznávání světa 

Máme spoustu teorií, které mapují náš svět i to, jak funguje. Naše teorie jsou tak dokonalé, jak dokonale se nám podaři-

lo svět zmapovat; ale mohou být také jen tak dokonalé, jak dokonalé je médium, ve kterém je tvoříme – náš jazyk. 

Avšak řada filosofů dospěla k závěru, že je celý obraz lidského poznávání jako mapování světa matoucí, že naše pozná-

vání nelze vidět jako mapování nějaké faktické struktury světa. To tedy vede k některým neodbytným otázkám: mohou 

tak například různé kultury, jejichž jazyky se podstatně liší, žít jakoby v jiných světech? 

 

10. března 2016 

Bc. Jakub Juryšek, Ing. Helena Kolešová, Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D., Mgr. Pavel Stránský, Ph.D. 

Science to GO! 

Pod pojmem Science to Go! se skrývá série krátkých populárních přednášek (15-20 minut), které se týkají současných 

žhavých témat z oblasti fyziky a nejen ji. Cílem těchto přednášek je aktivně informovat veřejnost o tom, na čem se 

v současné době pracuje v různých vědních oborech, a zároveň ukázat, jak fascinující to je, a že má v současnosti smysl 

vědu podporovat. 

 

14. března 2016 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Brno ČHMÚ 

Gregor Mendel byl meteorologem. Jak probíhají meteorologická měření? 

Svět skládá poklonu G. Mendelovi za jeho genetické objevy. Ne všichni ví, že sám G. Mendel se považoval za meteorolo-

ga a jeho záznamy máme dokonce v archivu. Jak se vyvíjelo meteorologické pozorování a jaké má zásady? V čem je 

úskalí vlastních měření? Kde najdete nejvíce meteorologických informací? 

 

15. března 2016 

Mgr. Petr Münster, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště pobočky Brno ČHMÚ 

O předpovědi počasí 

Předpovědět přesné chování atmosféry není možné, snažíme se co nejvíce přiblížit. Jak meteorolog pracuje s daty? A co 

nám vlastně říkají předpovědi počasí? Pokud chceme správně chápat odborně podané informace, musíme se podívat 

pod pokličky v prognózní kuchyni a pochopit, co možné je a co ne. 

 

16. března 2016 

Ing. Eva Soukalová, CSc., vedoucí odd. hydrologie pobočky Brno ČHMÚ 

Voda v naší krajině 

Česká krajina není zcela připravena na stávající i budoucí výkyvy srážkové činnosti, změny sezonního chodu povodní a 

stále častější projevy hydrologického sucha. Hydrologická pozorování povrchových vod a podzemních vod na některých 

stanicích dosahují 100 let. Představíme si povodně a sucha, které se vyskytly v posledních letech a také jejich příčiny a 

výskyt v podzemních i povrchových vodách. 

 

17. března 2016 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Brno ČHMÚ 

Změna klimatu aneb o kritických 2 °C. Budeme mít povodně i sucho? 

Rozumíme si dobře, kdy se uvádí změny klimatu a změna klimatu? V čem je rozdílné podnebí měst? Co obsahuje po-
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slední zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu a jak na podnebí působíme? Byla jednání v Paříži úspěšná nebo 

ne? Jaké jsou možné dopady změny podnebí ČR na naši krajinu a náš život? 

 

18. března 2016 

Mgr. Robert Skeřil, PhD., vedoucí odd. ochrany čistoty ovzduší pobočky Brno ČHMÚ 

Brňané, víte, co dýcháte? 

Jaká byla kvalita ovzduší v Brně v posledních letech? Popíšeme si dynamiku výskytu nejdůležitějších škodlivin a také je-

jich zdroje. Současně nesmíme opomenout vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší a výskyt mimořádných 

situací. A kde vlastně jsou k nalezení informace o kvalitě ovzduší? 

 

24. března 2016 

RNDr. Robert Švarc, Ph.D., Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 

Obecná teorie relativity: Gravitace podle Einsteina 

Před rovnými sto lety přinesl Albert Einstein svou obecnou relativitou zcela nekonvenční pohled na chápání gravitačního 

působení. Popisuje ho řečí diferenciální geometrie jako zakřivení prostoročasu, tedy deformaci neoddělitelného svázání 

intuitivních pojmů prostoru a času. V přednášce naznačíme, v čem takový popis spočívá, jaké teoretické předpovědi při-

náší a do jaké míry se je podařilo v uplynulém století experimentálně odhalit, tedy nalézt stopy velkého třesku, černých 

děr či gravitačních vln. 

 

31. března 2016 

Mgr. Aleš Antonín Kuběna, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 

Jak urvat nejlepší partnerky a jídlo. Teorie her a konflikty. 

Proč není vlk vlku vlkem a proč jsme se ještě navzájem nepozabíjeli? Co dělat, když nás výhra stáhne oba do propasti? 

Jak omezit ničivé války národů? Teorie her řeší i tyto otázky analýzy konfliktů – jak v evoluci chování, tak z pohledu dal-

ších perspektiv existence lidstva. Dobrou odpověď na poslední z nich získali matematici Aumann a Schelling analýzou 

nebezpečné adolescentní kratochvíle Chicken game, což je dovedlo až k Nobelově ceně za ekonomii s tématem Ekono-

mie války a míru. 

 

7. dubna 2016 

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU 

Na sopkách Střední Ameriky 

Země Střední Ameriky, jako je Nikaragua, Kostarika a Salvador, jsou při pacifickém pobřeží lemovány pásem aktivních 

sopek. V blízkosti často gigantických vulkánů vznikla nejen hlavní města všech tří zemí, ale také množství dalších vel-

kých osad. Všechny jsou ohrožovány nejen sopečnou činností ale i pravidelnými zemětřeseními v důsledku podsouvání 

dna Tichého oceánu pod pevninu Střední Ameriky – s tím také souvisí nebezpečné vlny tsunami. Pro středoamerické 

sopky jsou vedle lávových proudů, spadu sopečného popela a výstupů jedovatých plynů typické a obzvlášť nebezpečné 

pyroklastické proudy. 

 

12. dubna 2016 

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

Žeň objevů 2015 

Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se tentokrát ode-

hrály v uplynulém roce 2015, a to v podání jednoho z nejznámějších popularizátorů astronomie. 

 

21. dubna 2016 

Ing. Martin Zeman, Ph.D., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze 

Fyzikální desatero II 

Pokračování úspěšné přednášky, která nás opět zavede do světa, ve kterém panují základní principy fyziky, které jsme 

do současnosti byli schopni popsat. Jejich důsledky jsou často velmi překvapivé, svým způsobem fascinující a navíc vzá-

jemně propojené. Tentokrát se zaměříme na extrémně miniaturní svět elementárních částic, poodhalíme stavbu atomu, 
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budeme se zabývat vztahem mezi hmotou a energií, potrápíme své hlavy kvantovou mechanikou a také si představíme 

základní síly, které vládnou našemu vesmíru. 

 

28. dubna 2016 

Mgr. Robin Kopecký, Filozofická fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Evoluce, lidská mysl a náboženská víra 

Můžeme pomocí evoluční teorie vysvětlit, jakým způsobem byla vytvořena lidská mysl? Kde a proč se v našich myslích 

berou přesvědčení o existenci nadpřirozených bytostí? Přednáška představí nejnovější objevy výzkumu na poli evoluční 

psychologie a kognitivní vědy. Ukážeme si doklady svědčící spíše pro tezi, že náboženská víra je produktem přirozeného 

výběru, a také opačné doklady ve prospěch tvrzení, že náboženská víra a její jednotlivé typy (mentální reprezentace) se 

zdají být spíše vedlejšími produkty struktury a procesů v naší mysli. 

 

12. května 2016 

Dr. Friederike Meckel Fischer, Psychoterapist 

Therapy with Substance 

For a period of about 10 years I worked with approximately 100 patients employing MDMA, LSD, 2CB and psyilocybin for 

psychointegrative healing work. The six tools: me as the therapist, the substances, the group, modified constellation 

work, live-body-work and the music played an increasingly important role. The synthesis of various therapeutic directi-

ons and the interdisciplinary mind-set enhanced the potency of the substances and the other tools and resulted in dis-

solving traumata, allowing deep insights in and agreeing to the own self, finally leading to permanent changes and to an 

authentic personality. 

 

19. května 2016 

Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 

Výprava do světa podivuhodných náhod 

Také se někdy pozastavíte nad podivuhodnou shodou náhod, která vás potkala nebo které jste byli svědky? Téměř 

všichni známe nějakou „neuvěřitelnou historii“, kterou například bavíme své známé při setkáních nad šálkem voňavé 

kávy. Jsou to příběhy o nepravděpodobných setkáních či o neuvěřitelném štěstí, někdy jde dokonce o celý sled sotva 

uvěřitelných náhod (koincidencí). Jak se na existenci takových koincidencí dívá matematika? Věnuje jim vůbec pozornost 

nebo jsou něčím, na co je věda krátká, co nelze racionálně vysvětlit? 

 

26. května 2016 

Libor Balák, malíř pravěku a paleoetnolog, RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Brno 

Vývoj člověka – řád evoluce nebo chaos života? 

Co se stane, když některá z množství témat kolem evoluce člověka, budou zkoumána z nových pohledů některých bada-

telů zvučných jmen? A všimli jste si, jak automaticky se do vývoje organismů i člověka klade znaménko plus? Naopak 

prosté znaménko mínus – šetření energie a redukce – otvírá úplně jiný nový pohled na život a naši vlastní historii. Známe 

kostry našich nejrůznějších předků, někdy však pohled novým způsobem nebo novou analýzou, zaměřenou jen na ně-

které jejich drobné kůstky, znamenají velké přepisování našich dějin. Je například habilis ještě člověk? Jsou tzv. hobiti 

z ostrova Flores ještě mnohem starobylejší špičkou ledovce, než by se kdy zdálo? 

 

6. října 2016 

Michael James Winkelman, Simon Green, Jonathan Dickinson, Brun Gonzalez 

Traditional vs Modern Use of Psychedelics 

Psychedelics have been used in manifold contexts throughout human history: from ancient traditional ways to current 

societies for different purposes with effects on various areas of being. We will talk about the medicinal environment with 

an overlap to the sacramental uses, about the traditional context with the implications for our modern societies, about 

what can be learnt from approaching those substances from a variety of perspectives and also human rights. Should we 

move further more regulated and medicine based approach? Or should we learn from the cultures where they were 

used for thousands of years? 
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13. října 2016 

RNDr. Petr Trávníček, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Tajemství nejenergetičtějších částic z vesmíru 

Fotony, protony a atomová jádra, která dopadají na Zemi z vesmíru, dosahují energií srovnatelných nebo dokonce mno-

honásobně převyšujících ty, na které je urychlujeme v nejmodernějších pozemských urychlovačích. Přilétávající částice 

nesou unikátní informace o vzácných vesmírných zdrojích a procesech, ve kterých vznikly, a také o vlastnostech pro-

středí, kterým se šířily. I několik vědeckých institucí z České republiky se podílí na dvou mezinárodních projektech (Pier-

re Auger Observatory a také budoucí Cherenkov Telescope Array), které si kladou za cíl studovat právě kosmické záření 

o nejvyšších možných energiích a přiblížit se tak řešení jedné z největších záhad astrofyziky. 

 

20. října 2016 

Ing. Tomáš Přibyl, publicista věnující se kosmonautice 

Klepání na hvězdnou bránu 

Vzdálenosti mezi jednotlivými hvězdami ve vesmíru jsou vpravdě astronomické; lidově by se dalo říci nepředstavitelné. 

S našimi současnými technologiemi proto nemá smysl o putování mezi nimi uvažovat. Což ale neznamená, že o podob-

ných cestách lidé nesní a že nepřemýšlí, jak by je šlo proměnit v realitu. Kdy se ale ke hvězdám skutečně vydáme a jak 

taková výprava bude vypadat? Ještě tedy před tím, než se lidstvo ke vzdáleným světům vydá doopravdy, se v roce 2163 

vypravíme spolu s kosmickou lodí Ikarie XB 1 a její čtyřicetičlennou posádkou k planetám hvězdného systému alfa Cen-

tauri, a to prostřednictvím jednoho z nejslavnějších českých sci-fi filmů režiséra Jindřicha Poláka. 

 

27. října 2016 

Mgr. Vladimír Socha, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, popularizátor paleontologie a publicista 

Chicxulub – zabiják dinosaurů 

Tropický svět severoamerické pozdní křídy asi před 660 040 stoletími. Většina světových kontinentů je pokryta bujnou 

vegetací, polární čepičky ještě neexistují. Teplota je v průměru vyšší než dnes, což vyhovuje dominantní složce megafau-

ny – dinosaurům, krokodýlům a ptakoještěrům, kteří dosud vládnou pevninám Země, a nic nenasvědčuje možnosti, že 

by jejich vláda měla v brzké době skončit. Éra dinosaurů se ale po 150 milionech let již chýlí ke svému závěru – ukončí ji 

vetřelec z kosmu. Zbloudilý kamenný poutník, který se na cestu k Zemi vydal již před dávnou dobou a nyní se s ní ocitl na 

kolizní dráze… 

 

10. listopadu 2016 

prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Od pozitronu k Higgsovu bosonu a jak dál 

Během osmdesáti let mezi objevy pozitronu a Higgsova bosonu se postupně měnil způsob, jak hledat nové částice mik-

rosvěta. Měnila se také tomu odpovídající experimentální zařízení spolu se stále složitějšími cestami od „surových“ dat 

k jejich interpretaci jako svědectví o existenci nových částic. Ukážeme si také ale „objevy“, které se nakonec ukázaly 

pouhými přeludy, kde hlavní roli hrála nemilosrdná nezávislá kontrola měření. Nyní jsme navíc v době, kdy se stále vý-

konnějšími zařízeními někteří z nás doufají, že vykročíme za dnes známou fyziku, tzv. Standardní model částicové fyziky.    

 

24. listopadu 2016 

Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Volání do ticha: jak se dorozumět s mimozemšťany 

Již více než sto let očekáváme kontakt s mimozemskou inteligencí – sníme o něm, usilujeme o něj, či se jej naopak obá-

váme. Jak by k němu mohlo dojít? Dokázali bychom najít společnou řeč s bytostmi, s nimiž nebudeme mít společného 

téměř nic? Jsou mimozemšťané naděje, nebo hrozba? A co když třeba dojdeme k mrazivému zjištění, že „oni“ vlastně 

vůbec neexistují a v celém vesmíru jsme sami? 

 

26. listopadu 2016 

Mgr. Lenka Příplatová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy  

Paraziti, hybatelé světa 

Jsou naše rozhodnutí vždy doopravdy naše? Jak může cizí genom ovlivňovat projevy jiného organismu? Kdo stojí za 

biologickou rozmanitostí tohoto světa? Všechny tyto otázky úzce souvisejí s fenoménem parazitismu a samy o sobě na-
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značují, že parazit není jen nějaký protivný komár, který vás zrovna bodl do lýtka, ale že může jít i o mimořádně zajímavý 

organismus, kterému možná dokonce vděčíme i za takové zdánlivě nesouvisející věci, jako je krása pavího ocasu. 

 

26. listopadu 2016 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Toxoplasma a sex aneb Cesta tam a zase zpátky 

Koho kousne kočka, bude smutný! Anebo vlastně tak úplně ne. Toxoplasmóza je nevinná! Anebo vlastně tak úplně ne. 

Těhotné ženy se musí především vyhýbat kontaktu s kočkou! Anebo vlastně tak úplně ne. Kolik je u nás homosexuálů, 

bisexuálů a leseb? Co vše a jak často se odehrává v českých ložnicích? Toxoplasmóza souvisí s masochismem! Vlastně 

docela ano. Toxoplasmóza souvisí s homosexualitou! Vlastně docela ano. Jak moc nám lidé lžou o svém sexu na 

http://www.pokusnikralici.cz? Asi moc ne. 

PODVEČERNÍ POZOROVÁNÍ PRO DĚTI 

Na sklonku roku od 26. do 30. prosince 2016 – jsme připravili speciální pozorování noční oblohy také pro 

ty nejmenší pozorovatele. Za pěkného počasí bylo možné podívat se na hvězdy, mlhoviny, hvězdokupy i 

na Měsíc, ti všichni čekaly na zimním nebi. I přes nestálé počasí se uskutečnily 3 pozorování pro 206 

návštěvníků. Vstup na pozorování byl volný. 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Hvězdárna a planetárium Brno své brány nezavřela mezi 26. a 27. říjnem 2016. Naopak, s ohledem na 

státní svátek i školní prázdniny byly připraveny speciální projekce pro malé i velké. Vydali jsme se spo-

lečně rozluštit záhadu Ptačího ostrova a prozkoumat Tajemství neviditelných světů. Celkem se uskuteč-

nilo 6 akcí pro 627 návštěvníků. 

PRODLABEJTE SE SKZR GALAXII 

Ani déšť, ani padající listí, ani pochmurné podzimní počasí nás nezastavilo, a proto jsme na sobotu 

22. října 2016 odpoledne připravili interaktivní hru pro děti od 10 do 15 let – Galaktický dýňodlab. Samo-

zřejmě, že šlo hlavně o dýně, připravena však byla řada dalších galaktických překvapení. Dětští návštěv-

níci si na řadě připravených úkolů vyzkoušeli dovednosti nutné pro záchranu galaktické dýně, včetně 

pocitu přetížení na atrakci zvané gyroskop. Ve spolupráci s rádiem Petrov proběhla klasická drakiáda, 

doplněná soutěží o nejkrásnějšího, nejvesmírnějšího a nejoriginálnějšího draka. Celkem se zúčastnilo 

118 soutěžících (celkem pak asi 300 návštěvníků), organizovala Kateřina Brettschneiderová. 

PŘECHOD MERKURU PŘES SLUNCE 

V pondělí 9. května 2016 přešla přes sluneční kotouč planeta Merkur. Poslední takový úkaz jsme mohli 

pozorovat před 13 roky a na další si musíme počkat až do listopadu 2019, v podobném rozsahu do roku 

2032. Na Hvězdárně a planetáriu Brno jsme připravili komentované pozorování jedinečného úkazu (a 

také řadu doprovodných aktivit). Organizačně zajišťoval Jan Píšala, celkem dorazilo přibližně šest stovek 

návštěvníků. O mimořádném zájmu svědčí i 47 697 shlédnutí našeho instruktážního videa na kanálu 

Youtube. Na přímý přenos přechodu Merkuru přes Slunce se přímo v pondělí 9. května 2016 odpoledne 

dívalo celkem 29 tisíc lidí (počet zhlédnutí), v jednom okamžiku jich bylo až devět set. 
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Akce měla dva zásadní dozvuky. Opravdu nevšední pohled na přechod Merkuru přes Slunce nabídla dru-

žice Solar Dynamics Observatory. Tato automatická observatoř sleduje Slunce v ultrafialové oblasti elek-

tromagnetického spektra. Za přispění speciálních algoritmů na zpracování obrazu Pavel Karas 

z Hvězdárny a planetária Brno vytvořil unikátní videozáznam. Výsledkem analýzy téměř 2 100 snímků, 

které zabralo na výkonném počítači celý den a noc, je unikátní astro-klip. Samotný Merkur je na těchto 

záběrech jen nepatrný černý kotouček, což jen dokazuje, jak diametrální rozdíl je mezi velikostí Slunce a 

ostatních těles Sluneční soustavy. 

Unikátní úlovek při pozorování přechodu Merkuru přes Slunce zachytila i jedna z našich kamer – zorným 

polem dalekohledu prolétlo velké dopravní letadlo Airbus A380-861 společnosti Emirates. Vznikl tak 

nejen úžasný snímek naší denní hvězdy se siluetou planety Merkur a největšího dopravního letadla na 

světě, ale také krátké video průletu a rozplývajících se kondenzačních stop, které zůstávají za čtveřicí 

výkonných motorů Airbusu. 

RECYKLIŠTĚ 

Recykliště je celodenní populárně vzdělávací akce pro malé i velké děti s řadou soutěží na téma odpady a 

jejich recyklace. V rámci „ekodne“ 18. září 2016 proběhnul pokus o vytvoření českého rekordu ve sběru 

použitých baterií od veřejnosti během jedné akce. Kromě několika infostánků zaměřených na odpady a 

jejich recyklaci bylo k dispozici atraktivní dopravní hřiště se zázemím, skákací hrad nebo možnost sveze-

ní na poníkovi v ZOO koutku. Akce se uskutečnila na Dopravním hřišti Riviéra Brno, Hvězdárna a plane-

tárium Brno v areálu instalovala provizorní astronomickou pozorovatelnu. Personálně zajistil Ondrej 

Kamenský. 

RELAXACE POD HVĚZDAMI 

V roce 2016 jsme pokračovali v organizování pořadu Relaxace pod hvězdami, jehož autorem je náš kole-

ga Zbyněk Češka ve spolupráci s Pavlem Váňou. Akce se odehrává v sále malého planetária. Návštěvníci 

během ní sledují hvězdné nebe a poslouchají příběhy o hvězdách a souhvězdích. Cílem není nic jiného, než 

využít naše zařízení v době, kdy by jinak zahálelo, a nabídnout návštěvníkům komorní odpočinek (kapaci-

ta sálu malého planetária je pouze 25 míst). Celkem se uskutečnilo 77 repríz pro 808 návštěvníků. 

RETRO – NERETRO – 150 LET OD ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE V BRNĚ 

Dne 28. září 2016 Městská policie Brno oslavila výročí 150 let od zřízení Městské policie v Brně. Oslavy se 

konaly v areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno. K vidění byla historická i současná technika, výstroj a 

výzbroj, trenažéry, laserová střelnice a možnost podívat se moderními dalekohledy Hvězdárny a plane-

tária Brno. Personálně zajistili Mirek Dočekal a Pavel Váňa. 

ROJENÍ KOSMONAUTŮ 

Ve středu 5. října 2016 do našeho města zavítali dva kosmoplavci – člověk, který pobýval ve vesmíru přes 

dva roky, a astronaut z raketoplánu Challenger. Za několik málo hodin stihli otevřít novou expozici na 
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Hvězdárně a planetáriu Brno, prohlédnout si město a setkat se s veřejností. Akce proběhla v rámci tzv. 

Komunitního dne kongresu Asociace účastníků kosmických letů, který sdružuje 375 kosmonautů z 35 

států světa. Společnost od roku 1985 organizuje mezinárodní srazy, které jsou kombinací technických i 

vědeckých přednášek, stejně jako kulturních aktivit. Díky mimořádné popularitě se snaží také nadchnout 

pozemšťany k zájmu o kosmický výzkum.  

Již 29. kongres se konal v prvním říjnovém týdnu v rakouské Vídni. Díky našim přátelským vztahům 

s rakouským kosmonautem Franzem Viehböckem a osobnímu pozvání primátorem Petra Vokřála uděla-

li organizátoři výjimku a dvojici kosmonautů poslali na návštěvu města Brna. Jednalo se o jedinou tako-

vou návštěvu mimo Rakousko. 

Sergej Vasiljevič Avdějev 

Díky dilataci času (roztažení/zpomalení plynutí času u objektů pohybujících se velkou rychlostí) a více než dvěma rokům 

stráveným ve vesmíru při rychlosti téměř 28 000 km/h je o 0,02 sekundy mladší, než ostatní lidé. Je držitelem titulu 

„druhý nejdelší kosmický let v historii“ výkonem 379 dní 15 hodin. Kromě tří kosmických letů má za sebou také deset 

výstupů do otevřeného prostoru ve skafandru v celkové době 42 hodin. Celkem strávil ve vesmíru 747 dní a 14 hodin. 

 

John–David Francis Bartoe 

V roce 1985 absolvoval jeden z nejdramatičtějších startů v historii raketoplánů. Kvůli výpadku jednoho ze tří hlavních 

kyslíko-vodíkových motorů v čase 5 minut a 45 sekund po startu (normálně se celá trojice vypíná 8 minut 30 sekund po 

startu) musel raketoplán Challenger STS-51F dosáhnout oběžné dráhy jen s dvojicí fungujících motorů (které pracovaly 

o 49 sekund déle, než se plánovalo). Šlo o jediný manévr nouzového navedení na oběžnou dráhu v historii raketoplánů. 

Mise Challenger STS-51F vešla do historie tím, že astronauti na palubě měli k dispozici speciální plechovky Coca-Coly a 

Pepsi-Coly. Byla to součást experimentu s přečerpáváním kapalin ve stavu beztíže. Ve vesmíru pobýval 7 dní a 23 hodin. 

 

Kosmonauti byly na Hvězdárně a planetáriu Brno uvítáni Petrem Vokřálem, primátorem statutárního 

města Brna, a Jiřím Duškem, ředitelem Hvězdárny a planetária Brno. Poté následovala beseda s novináři 

a otevření nové expozice v sále exploratoria s unikátní vesmírnou galerií – Říše mlhovin. Po obědě na 

pozvání primátora se kosmonauti s doprovodem vydali na exkluzivní prohlídku vily Tugendhat. Na závěr 

se potkali na centrální dvoraně nákupního a společenského centra Galerie Vaňkovka s veřejností. Na 

pozadí dočasné expozice Planeta Země očima kosmonautů proběhla krátká, moderovaná diskuze a poté 

autogramiáda.  

Rojení kosmonautů organizovala Hvězdárna a planetárium Brno spolu s Association of Space Explorers 

a the Austrian Space Forum, ve spolupráci se statutárním městem Brnem, Muzeem města Brna, marke-

tingovou a destinační společností SNIP &Co. a nákupním a společenským centrem Vaňkovka. Návštěvu 

kosmonautů organizoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a Jan Píšala, expozici Země očima kosmonautů při-

pravil Josef Forman. 

STAŇ SE POKUSNÝM KRÁLÍKEM A JÁ TI ŘEKNU, KDO JSI! 

V sobotu 26. listopadu 2016 se Hvězdárna a planetárium Brno stala centrem výzkumu v oblasti evoluční 

psychologie. Návštěvníci všech věkových kategorií se mohli aktivně zúčastnit bádání (a to zcela zdarma), 

které mimo jiné pomůže českým vědcům lépe pochopit, co vše je parazitický prvok jménem Toxoplasma 

gondii schopen udělat s lidským chováním. Akci organizoval tým Flegrovy laboratoře evoluční biologie ve 

složení Robin Kopecký, Julie Nováková, Lenka Příplatová, doktor Hodný a profesor Jaroslav Flegr. Kon-

krétně byl připraven následující program (uvádíme včetně anotací): 



Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 | 55 

 

13:00 – 18:00 (foyer, vstup zdarma) 

odběry krve, určení Rh faktoru, dotazníky, hry pro děti o bonbóny 

 

13:00 

Mgr. Lenka Příplatová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Paraziti, hybatelé světa 

Jsou naše rozhodnutí vždy doopravdy naše? Jak může cizí genom ovlivňovat projevy jiného organismu? Kdo stojí za 

biologickou rozmanitostí tohoto světa? Všechny tyto otázky úzce souvisejí s fenoménem parazitismu a samy o sobě na-

značují, že parazit není jen nějaký protivný komár, který vás zrovna bodl do lýtka, ale že může jít i o mimořádně zajímavý 

organismus, kterému možná dokonce vděčíme i za takové zdánlivě nesouvisející věci, jako je krása pavího ocasu. 

 

18:30 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Toxoplasma a sex aneb Cesta tam a zase zpátky 

Koho kousne kočka, bude smutný! Anebo vlastně tak úplně ne. Toxoplasmóza je nevinná! Anebo vlastně tak úplně ne. 

Těhotné ženy se musí především vyhýbat kontaktu s kočkou! Anebo vlastně tak úplně ne. Kolik je u nás homosexuálů, 

bisexuálů a leseb? Co vše a jak často se odehrává v českých ložnicích? Toxoplasmóza souvisí s masochismem! Vlastně 

docela ano. Toxoplasmóza souvisí s homosexualitou! Vlastně docela ano. Jak moc nám lidé lžou o svém sexu na 

http://www.pokusnikralici.cz? Asi moc ne. 

 

Akce se setkala s mimořádných úspěchem. Vzorky si nechalo otestovat 205 „králíků“, přednáška profe-

sora Flegra byla vyprodána. Je jisté, že budeme podobný výzkum opakovat i v roce 2017. Organizoval 

Josef Forman. 

STOPAŘI PO GALAXII 

Vesmír je veliký. Je téměř nepředstavitelně veliký. A pokud se v něm nechceme ztratit, musíme mít 

u sebe v každé situaci ručník. Abychom na to nezapomněli, slavil se 25. května 2016 Ručníkový den, ke 

kterému jsme v sobotu 28. května 2016 přidali Den galaktických stopařů. Ručníkový den je svátek odka-

zující na stěžejní dílo anglického spisovatele Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii. Pětidílná 

„trilogie“ byla vydána jak knižně, tak v podobě televizního i rozhlasového seriálu, komiksu, počítačové 

hry a celovečerního filmu. Ručník je v ní označen za nejpotřebnější věc, kterou u sebe může mezihvězdný 

stopař mít. Akci 25. května 2016 organizačně zajišťoval Pavel Gabzdyl, celkem dorazilo 173 návštěvníků, 

akci  28. května 2016 organizačně zajišťovala Kateřina Brettschneiderová, celkem dorazilo 13 návštěvní-

ků. 

SVÁTEK TMY 

Koncem června nastal letní slunovrat. Po nejdelším dni v roce přišla nejkratší noc a začalo astronomické 

léto. Tento astronomický jev sledovali naši předkové odpradávna. Na počest slunečním božstvům se 

zapalovaly o půlnoci obrovské ohně. Oheň měl dodat Slunci sílu. Skákalo se také přes plameny a do 

vzduchu se vyhazovaly hořící pometla pro zastrašení zlých sil. Světlo a tmu přitom můžete oslavit i na 

Hvězdárně a planetáriu Brno. Na Hvězdárně a planetárium Brno jsme na to ale šli poněkud jinak. V sobo-

tu 25. června 2016 jsme připravili ve spolupráci s brněnským TyfloCentrem stezku tmou. Návštěvníci si 

mohli zkusit chůzi s bílou holí v úplné tmě anebo pomůcky, které nevidomí denně používají, poslechnout 

si vyprávění nevidomého spisovatele, obdivovat jejich řemeslné výrobky a povídat si o výcviku a doved-
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nostech vodicích psů. Akci organizačně zajišťovala Kateřina Brettschneiderová, celkem dorazilo 120 

návštěvníků. 

SVÁTEK SVĚTLA 

Ve středu 21. prosince 2016 v podvečer oslavila Hvězdárna a planetárium Brno již druhý Svátek světla. 

Na vrcholu Kraví hory vznikla speciální audiovizuální instalace, která se proměnila v generátor bránící 

naše město před nejtemnějšími silami tohoto světa. Uskupení VISUALOVE okolí rozvibrovalo hudbou i 

světlem a oslavili jsme tak jeden z nejkrásnějších přírodních svátků – zimní slunovrat. V jeden jediný den 

roku 2016 přišel zážitek, na který se nezapomíná. 

První svátek světla jsme v této podobě oslavili v roce 2015. Zájem veřejnosti nás zaskočil. Předpokládali 

jsme, že půjde o komorní událost… Nakonec dorazilo několik tisíc diváků. V roce 2016 jsme proto vztyčili 

velkou projekční plochu přímo na vrcholu Kraví hory, součástí které byla nejmodernější světelná technika 

LED a výbojkových svítidel. Středobodem se stal kruhový videomapping s použitím dvou velkých a vý-

konných projektorů. 

Cílem bylo ukázat, jak vlastně světlo vzniklo, jakou neuvěřitelnou pouť muselo urazit a jak ohromné 

množství energie s sebou nese. Celá show začala velkým třeskem, kdy prostor obklopila velká záře a 

divák se stal součástí zrodu vesmíru. Poté proplul galaxiemi, oceánem hvězd a planet. Až se na chvíli 

zastavil na planetě Zemi, kterou sužují síly temna. Mračna a temní běsové zahalili naši planetu. Do doby, 

než nastane slunovrat, než temnotu protnou zářivé paprsky Slunce. Poté jsme se nechali unášet krásou 

ohromných a zářivých solárních bouří a společně pozdravili naši nejbližší hvězdu, dárce života na planetě 

– Slunce. Jedinečný zážitek doprovodila i originálně komponovaná hudba. 

Odhadujeme, že v průběhu 4 hodin zhlédlo projekce (opakující se vždy po 30 minutách) asi 5 tisíc ná-

vštěvníků. Tvůrci instalace byli lidé z uskupení VISUALOVE (především Jan Machát a Michal Okleštěk), za 

Hvězdárnu a planetárium Brno zajišťoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Pavel Karas, Jiří Se-

verin a Jana Britzmannová. Akci podpořily Brněnské komunikace, a.s., SAKO, a.s. a SNIP & Co. Záštitu 

nad Svátkem světla laskavě poskytl primátor statutárního města Brna pan Petr Vokřál a starosta měst-

ské části Brno-střed pan Martin Landa. 

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY 2016 

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

republice. V pořadí již 16. ročník proběhl od 1. do 15. listopadu 2016 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších 

místech po celé České republice. Konkrétně na Hvězdárně a planetáriu Brno se uskutečnily tyto před-

nášky (zajišťoval Josef Forman, Jaroslav Velčovský, Zuzana Kuljovská a Ondrej Kamenský), celkem 

dorazilo 337 návštěvníků (uvádíme včetně anotací): 

1. listopadu 2016 

Dovedou řasy a různé formy železa vyčistit vodu? 

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 

Dovedete si představit 5 mikrometrů? To je velikost jednobuněčné řasy, která je schopna jako živý sorbent na sebe pou-

tat nečistoty vody a tím ji čistit. V přednášce se podíváme na řasy trochu jinak, než je známe z vody nebo jako doplněk 

stravy. Seznámíme se s nimi jako s pomocnicemi při čištění odpadních vod a koupacích biotopů. Dovedete si představit 

20 nm? To je velikost nanočástice nulamocného železa, které si zachovává magnetické vlastnosti, takže když spojíme 

nanočástice stříbra o stejné velikosti jako nanočástice železa, získáme kompozitní nanomateriál, který dezinfikuje vodu 

(čistí vodu od bakterií) a na konci čistícího procesu můžeme obě nanočástice odstranit magnetem tak, že nám zůstane 
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čistá voda. Součástí přednášky bude praktická ukázka moderních technologií čištění vody pomocí nanočástic a mikroor-

ganismů. 

 

středa 2. listopadu 2016 

Co vidíte na bankovkách? 

doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 

Povídání o tom, co můžete vidět na ceninách, dokladech a jízdenkách. Způsoby vizuálního i skrytého zabezpečení doku-

mentů a ověření jejich pravosti. Praktické ukázky; vlastní vzorky z publika vítány. 

 

čtvrtek 3. listopadu 2016 

Klima a krajina aneb Z partnerů soupeři 

prof. Ing. Zdenek Žalud Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

O měnícím se klimatu hovoří již dlouhé roky odborníci, fakta začínají akceptovat politici a důsledky pociťují především ti 

z nás, kteří pracují v krajině. Nejvíce jsou ovlivněny oblasti vodohospodářství, zemědělství a lesnictví. Chcete porozumět 

pojmům, jako je změna klimatu, skleníkový efekt, globální oteplování? A vědět proč přibývá klimatických extrémů jako 

je sucho, povodně, vlny veder? Důraz bude v přednášce kladen na srozumitelnost a vysvětlení těchto pojmů a procesů, 

stejně jako na otázky jak jsou lidé a naše krajina těmito změnami ovlivněni a jak se na jejich dopady lze adaptovat. 

 

pátek 4. listopadu 2016 

Jak nám slouží příroda? 

Mgr. David Vačkář, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Globální příroda poskytuje společnosti hodnotné služby, na kterých závisí ekonomika, zdraví i kvalita života lidí. Přesto 

se v globálním měřítku stále potýkáme se ztrátou přírodních ekosystémů a jejich změnami, které často vedou k ohrože-

ní živobytí lidí. Přednáška se zabývá konceptem ekosystémových služeb a příčinami jejich změn, jakožto výsledku kom-

plexních interakcí mezi člověkem a životním prostředím. Mezi ústřední témata patří rovněž otázka, co s mnohdy nepříz-

nivými změnami ekosystémů dělat. Proto se budeme věnovat rovněž hodnotě přírody, na základě příkladů nejenom z 

České republiky, ale rovněž z dalších částí světa, zejména střední Asie. 

 

pondělí 7. listopadu 2016 

Beseda s tvůrci filmu „Pohyby“ 

Tomáš Kopecký, Martina Spurná (kamera), Josef Stemberk (odborná spolupráce), Martina Spurná (scénář, režie), Vác-

lav Špaček (vedoucí výroby) 

Daleko za polární kruh, až na arktický sever, se každoročně vydává skupina českých geologů z Ústavu struktury a me-

chaniky hornin AV ČR. Jejich cílem je Hornsund. Nejjižnější zátoka ostrova Západní Špicberky, kde vědci už 6 let pomocí 

unikátního přístroje pravidelně monitorují pohyby země a mapují dosud neprozkoumaný terén, který byl dříve hluboko 

pod ledem. Na svou poslední expedici za polární kruh se badatelé Josef, Honza, Filip a Miloš rozhodli přizvat i dva filma-

ře. Uprostřed nádherné i drsné přírody Špicberských ostrovů, v přívětivém a milém zázemí polské polární stanice, tak 

vznikl pozoruhodný materiál, který divákovi nabídne blízký vhled do nitra české polární expedice a lidský pohled na věd-

ce samotné.  

 

úterý 8. listopadu 2016 

Biologická uhlíková pumpa a její ovlivňování klimatickou změnou 

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Dr. h. c., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Autotropní organismy, vyměňují s atmosférou značné množství CO2, proto je možné tuto výměnu nazvat biologickou 

pumpou. Aktivita této biologické pumpy, jež se odvíjí od fotosyntetické aktivity, má zásadní význam pro aktuální koncen-

traci CO2 v atmosféře, a tudíž je možné očekávat, že se tyto organismy podílejí na tzv. mitigaci (zmírňování dopadu kli-

matické změny). Je nutné zdůraznit, že tento neustálý a masivní přísun CO2 je pod silnou kontrolou vnějších a vnitřních 

faktorů. 

 

  



58 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

středa 9. listopadu 2016 

Kde ve štatlu zoncna nejvíc rumpluje? aneb Současné možnosti mapování městského tepelného ostrova 

Doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D. a Ing. Jan Novotný, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Pracovníci oddělení dálkového průzkumu Země z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR představí svůj výzkum v oblasti 

teplotního režimu urbánního ekosystému. Kde je v Brně v létě nejvíc vedro? Hicuje váš dům pánubohu do oken? Hrajete 

fotbal raději na trávě nebo na umělce? Jak ochladit veřejný prostor? Pomohou parky a stromy? A možná uvidíte i svůj 

termální portrét… 

 

čtvrtek 10. listopadu 2016 

Titan – obr mezi kovy 

Ing. Denisa Bártková, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 

Titan je pojmenován podle Titánů, potomků řeckých bohů. Co je na něm tak boží a co už tolik ne? Proč se hodí pro lety 

do oblak, průzkumy hlubin oceánů i krevních řečišť? Proč trvalo více než 150 let, než byl vynalezen ten pravý výrobní po-

stup, a proč se na jeho odhalení nasazovali špioni? 

 

pátek 11. listopadu 2016 

Forenzní entomologie aneb Co nám může prozradit hmyz nejen o mrtvém těle 

pplk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D., Kriminalistický ústav Praha 

Forenzní entomologii řadíme v rámci kriminalistiky do speciální biologie. Využívá znalostí hmyzu a ostatních bezobrat-

lých nejčastěji ke stanovení doby úmrtí u lidí, kteří zemřeli násilnou smrtí nebo beze svědků a jejichž tělo bylo nalezeno 

až po delší době. Poznatky entomologie mohou také pomoci kriminalistům při vyšetřování případů zanedbání péče 

o svěřenou nebo nemohoucí osobu či při dokazování porušení pravidel při výrobě, skladování a přepravě potravin. Před-

náška přiblíží nejen stávající stav forenzní entomologie, ale také zajímavé kazuistiky a nové poznatky z praxe i experi-

mentů. 

ÚPLŇKOVÁ NOC NA KRAVÍ HOŘE 

V noci ze středy 20. července na čtvrtek 21. července 2016 jsme na Kraví hoře oslavili úplněk. A ne le-

dasjaký. Bylo to totiž 47 roků od okamžiku, kdy se našeho vesmírného souseda dotknula noha pozemš-

ťana. Náš vesmírný soused je často opomíjenou ozdobou oblohy. A přitom je Měsíc z planety Země zro-

zený. Před 4 miliardami 570 miliony roky se zformoval z trosek po srážce Prazemě s tělesem o velikosti 

dnešního Marsu. Byla to výhra v kosmické loterii! Jen díky němu u nás nedochází k prudkým výkyvům 

počasí, jak je zvykem na jiných planetách. Asistoval také v příchodu nás pozemšťanů – přílivy a odlivy 

pomohly vodním živočichům na souš. Zcela jistě v podobě obrovského štítu vychytal mnohé vražedné 

planetky. Není divu, že jej pozemšťané před půlstoletím navštívili. Stal se Mount Everestem našeho blíz-

kého vesmíru. Jediným tělesem mimo planetu Zemi, kterého se dotknula lidská noha. 

Díky digitáriu Hvězdárny a planetária Brno, uskupení VISUALOVE (Jan Machát a Michal Okleštěk) a spor-

tovně-rekreačnímu areálu zaplavilo Kraví horu nejen přirozené měsíční světlo, ale také umělé světlo 

pozemské. Návštěvníci proplouvali městským parkem a sledovali jeho interakci s vodou, vzduchem i 

zemí. Úplňková noc začala ve 21.00 a končila po druhé hodině ranní. Konkrétně jsme nabídnuli tento 

program: 

Zpátky na Měsíc – projekce představení v digitáriu (každých 30 minut) 

Apollo 11 – původní dokument NASA, projekce na fasádu budovy (každých 20 minut) 

Měsíční krajina – možnost fotografovat se s kosmonautem v replice skafandru z výpravy Apollo 17 (nepřetržitě) 

Pozorování planet a měsíčního úplňku 

Lightpainting – malujte světlem a soutěžte o nejkrásnější kresbu 

Vykoupejte se v lunárním světle vnitřního bazénu (od 22.00 do 00.00) 
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Vykoupejte se v lunárním světle venkovního bazénu (od 22.00 do 02.00) 

Měsíční tanečnice – vystoupení akvabel (venkovní bazén), českých reprezentantek na olympijských hrách v Riu 2016 

(Alžběta Dufková a Soňa Bernardová) 

 

Úplňkovou noc pořádala Hvězdárna a planetárium Brno a Sportovně-rekreační areál Kraví hora, ve spo-

lupráci s Městskou policii Brno a Dopravním podnikem města Brna. Akce se konala pod záštitou primá-

tora statutárního města Brna pana Petra Vokřála a starosty městské části Brno-střed pana Martina Lan-

dy. Celkem dorazilo 3 750 návštěvníků. Organizačně zajišťoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Pavel Karas a 

Jan Píšala. 

VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI 

Dne 23. prosince 2016 se Hvězdárna a planetárium Brno zúčastnila již 24. ročník Vánoc na brněnské 

radnici. Po celý den jsme v Mikulkově sále v Křížové chodbě předváděli audiovizuální pořady Kráva na 

Měsíci, Měsíc u krejčího a Hvězdička na hvězdárně. Organizačně zajišťoval Jaroslav Velčovský a Mirek 

Dočekal. Dorazilo přibližně 300 návštěvníků. 

VELIKONOČNÍ ŠKOLNÍ PRÁZDNINY 

Ve dnech 24. a 25. března 2016 jsme v období velikonočních prázdnin připravili návštěvníkům mimořádná 

dopolední i odpolední představení. V sále digitária mohli návštěvníci zhlédnout pořady Se zvířátky o 

vesmíru, Úžasné planety a Astronaut. V sále exploratoria pak pořad Příběh Sluneční soustavy. Celkem 

dorazilo 646 návštěvníků.  

VESMÍRNÝ KARNEVAL 

V sobotu 23. ledna 2016 od 15.00 do 19.00 byla na Hvězdárně a planetáriu Brno připravena veselá hudba, 

spousta soutěží – například vesmírná chůze, pošli Slunce, vysávání černé díry, navlíkání planet, navíc i 

tombola s bláznivými cenami a soutěž o „nej“ masku. Podmínkou byl karnevalový kostým, nejlépe i pro 

doprovázejícího dospěláka. Organizačně zajišťovala Kateřina Brettschneiderová, celkem dorazilo 172 

návštěvníků. 

VESMÍRNÝ MIKULÁŠ 

Tradiční a přesto jiná akce – naše exploratorium se proměnilo v peklo, vyhlídková terasa v nebe. A hlavně 

se vážily hříchy a jezdilo výtahem k Mikuláši. O akci, která proběhla 2. a 3. prosince 2016, byl nečekaný 

zájem, nakonec v 16 prohlídkách dorazilo 179 dětí. 

VESMÍRNÉ VÁNOCE 

Hvězdárna a planetárium Brno o vánočních svátcích otevřela už 26. prosince 2016, aby své dveře neza-

vřela do konce roku. Novinkou byla představení na Silvestra, navíc s premiérou pořadu pro děti i dospělé  
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Soumrak dinosaurů a pořadu pro starší kosmoplavce Setkání s kometou. Nakonec dorazilo nečekaných 

4 435 návštěvníků, řada představení, vč. silvestrovských, byla vyprodána. 

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ SLUNCE 

Komentovaná pozorování Slunce probíhala v roce 2016 především v sobotu odpoledne z venkovní kopule 

vybavené velkým refraktorem s objektivem o průměru objektivu 20 cm i moderním Hα dalekohledem 

určeným pro pozorování sluneční chromosféry. Akci nikde neinzerujeme, vnímáme ji jako jakési „pře-

kvapení“ pro návštěvníky, podmínkou bylo příznivé počasí. Ještě více jsme se Slunci věnovali v průběhu 

letních prázdnin, kdy pozorování probíhala každý den, kdy jsme měli otevřeno. Pořad nemá pevný začá-

tek, ani konec, záleží pouze na zájmu návštěvníků. Celkem se v roce 2016 uskutečnilo 24 pozorování pro 

787 zájemců. Počet organizovaných pozorování Slunce i jejich návštěvnost ovlivňovalo především počasí. 

Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje uvedený desetiletý přehled: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 201018 201119 201220 2013 2014 2015 2016 

počet  
návštěvníků 

529 485 390 804 812 220 - 177 210 401 1 37221 787 

počet  
pořadů 

43 43 45 64 70 18 - 18 8 11 34 24 

VEŘEJNÁ POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY 

Pod odsuvnou střechou naší pozorovatelny se ukrývá hned několik astronomických dalekohledů. Největ-

ším přístrojem je tzv. katadioptrický dalekohled konstrukce schmidt-cassegrain se zrcadlovým objekti-

vem o průměru 356 mm a ohniskové vzdálenosti 3 910 mm. V roce 2016 byla provedena zásadní aktuali-

zace firmwaru montáže dalekohledu a následně byla velmi precizně opětovně ustavena její polární osa. 

Výrazně se tím zvýšila přesnost chodu montáže i přesnost vyhledávání nebeských objektů. 

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

především proškolení demonstrátoři z řad vysokoškolských studentů. V roce 2016 se uskutečnilo 177 

pozorování večerní oblohy pro 3 601 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, dále pak Měsíc), ale nezapomínali jsme ani na objekty vzdáleného vesmíru (jasnější otevřené a 

kulové hvězdokupy, mlhoviny či galaxie). Nechybělo pozorování výjimečných přeletů jasných družic, např. 

Mezinárodní kosmické stanice či družic Iridium. Mimořádnou pozornost jsme věnovali sledování přecho-

du Merkuru přes Slunce 9. května 2016, meteorickému roji Perseid v noci z 12. na 13. srpna 2016 a mě-

síčnímu superúplňku 14. listopadu 2016. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí názorně dokumentuje 

uvedený desetiletý přehled: 

 

                                                                 

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

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

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

21 Návštěvníci částečného zatmění Slunce 20. března 2015 nejsou započítáni. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 201022 201123 2012 201324 2014 2015 2016 

počet  
návštěvníků 

4 035 4 996 5 469 7 717 4 001 1 840 393 4 808 4 301 3 908 3 30125 3 601 

počet  
pořadů 

224 235 255 274 273 144 26 262 247 181 184 177 

VĚDECKÁ STEZKA – PŘÍRODOVĚDNÉ KOGNITORIUM 

Cílem projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka je podpořit zájem o přírodní vědy, inspirovat 

návštěvníky a infikovat je touhou po objevování a poznávání reálného světa. Nabízí jim možnost inteli-

gentně trávit volný čas a přispívá k rozvoji Hvězdárny a planetária Brno jako živého, sociálně-kulturního 

centra, které se nemusí vždy brát úplně vážně, které však bude kultivovat a klást důraz na špičkovou 

kvalitu.  

Středobodem je vědecká stezka v bezprostředním okolí Hvězdárny a planetária Brno s řadou interaktiv-

ních exponátů zařazenými do přírodovědných souvislostí. Expozice je nepřetržitě přístupná po celý ka-

lendářní rok, jak v „samoobslužném režimu“ pro individuální návštěvníky bez průvodce, tak k realizaci 

animačních programů pro základní, střední i vysoké školy vedených instruktorem. Jednotlivé exponáty 

jsou mechanické s intuitivním ovládáním s textovými návody a grafickými ikonami. Pro vážné zájemce 

jsou k dispozici video návody identifikované QR kódy, které využívají především vážní anebo talentovaní 

zájemci. Elektronická verze průvodce expozicí je ke stažení zdarma na stránkách 

http://stezka.hvezdarna.cz. Projekt financovaný ze zdrojů EU a rozpočtu České republiky skončil v roce 

2015. Nehledě na jeho povinnou pětiletou udržitelnost, v roce 2016 jsme expozici vlastními silami doplnili 

o tři další exponáty (uvádíme včetně anotace): 

Krasohled 

Pár zrcadel a barevných střípků vykreslí neuvěřitelně krásné obrázky. Krasohled na Vědecké stezce však není ledajaký – 

podíváte se skrz geologické dějiny naší planety. Originální mozaiky mají na svědomí olivíny, které najdete na Zemi, Měsí-

ci, Marsu i v meteoritech, vltavíny, pocházející z pádu obřího meteoritu před asi 15 miliony lety, fialové ametysty z kopce 

Květnice v Tišnově a medově zbarvené karneoly z Kozákova.  

 

Atmosféra na dotek 

Přijďte na Kraví horu a roztočte kouli, která se nachází na Vědecké stezce. V modré kapalině uvnitř takřka okamžitě 

vzniknou vodorovné pruhy i řada drobných vírů. Tušíte, která tělesa Sluneční soustavy zdobí podobné obrazce? Kapalina 

se v rotující kouli chová podobně, jako mohutné atmosféry obřích planet. Také v nich se vlivem rychlé rotace planety 

formují výrazné oblačné pásy i gigantické atmosférické víry známé jako cyklóny a anticyklóny. Snadno rozpoznatelné 

jsou třeba v pestrých atmosférách Jupiteru či Saturnu. 

 

Planetární váhy 

Neváhejte a zvažte se na planetárních váhách, které demonstrují různé gravitační působení (přesněji tíži) na vybraných 

vesmírných těles. Snadno si tak můžete udělat představu o tom, jak byste se cítili v jejich blízkosti. Na displejích plane-

tárních vah se zobrazují velikosti sil, které by na vás na daných tělesech působily. Jednotky síly (tzv. newtony) ale 

v tomto případě nahrazují lépe představitelné jednotky hmotnosti (kilogramy). Ale pozor, odstrčit od sebe zápasníka 

sumo pro vás bude na Měsíci, Marsu či Jupiteru stejně namáhavé jako na Zemi. 

                                                                 

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

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

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

25 Nejsou započítáni návštěvníci Noci padajících hvězd a Úplného zatmění Měsíce. 



62 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

 

Na Vědeckou stezku volně navazují i další instalace: 

Létající talíř 

V úterý 23. srpna 2016 prožila Hvězdárna a planetárium Brno výjimečné dopoledne. Poblíž budovy se zřítil podivný 

předmět z vesmíru, který vytvořil novou, volně přístupnou dětskou atrakci. Aby toho nebylo málo, citlivé astronomické 

detektory zaznamenaly zvýšený výskyt pokémonů v okolí hvězdárny.  

 

Inteligentní lavičky 

V průběhu září 2016 jsme v prostoru mezi kopulemi – naší a univerzitní – instalovali nové lavičky a u nich i dva speciální 

sloupky, díky kterým si návštěvníci dobijí mobil či tablet. Nezbytný kabel je k zapůjčení v naší pokladně. Sloupek nabízí i 

další překvapení – pomocí bluetooth se snadno napojíte na skrytý reproduktor a pustíte si hudbu, kterou máte rádi. Okolí 

bylo také pokryto nezaheslovanou sítí Wi-Fi. 

 

Součástí rozvoje vědecké stezky byly i rozsáhlé zahradní úpravy. Proběhla prořezávka všech stromů a 

keřů, vč. kácení dvou stromů, následné výsadby 3 magnolií, 1 okrasné třešně, několika desítek keřů 

(např. jalovce, dřišťály, skalníky) a zakrslých borovic. Současně jme navezli kačírek a kamenný mulč.  

Celkově jsme do rozvoje této stále oblíbenějších venkovních expozic investovali přibližně 900 tisíc Kč. 

Rozvojem projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka se v roce 2016 zabýval Jiří Dušek, To-

máš Hladík, Jan Píšala, denní údržbu zajišťoval Jiří Severin, zahradní úpravy koordinovala Jana 

Britzmannová. 

VÝSTAVY 

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

přístupné výstavy. Zpravidla doplňují jiné projekty, např. představení v sále velkého planetária/digitária či 

odbornou přednášku. V roce 2016 jsme realizovali tyto expozice: 

Chlupatá výstava, autor Jiří Dušek a kol. 

Nanosvět (ve spolupráci s Akademií věd České republiky) 

Neuvěřitelné Slunce, autor Pavel Karas 

Planeta Země očima kosmonautů, autor Josef Forman 

 

Výstava Planeta Země očima kosmonautů byla instalována v nákupním centru Galerie Vaňkovka, kterým 

každý den projdou tisíce lidí. 

ŽEŇ OBJEVŮ 2015 

Dne 12. dubna 2016 se na Hvězdárně a planetáriu Brno odehrála zcela výjimečná přednáška. Jiří Grygar 

zde v premiéře odvyprávěl svůj pohled na vesmír v minulém roce – Žeň objevů 2015. Světově ojedinělý 

přehled oslavil již 50. narozeniny a v Brně zazněl – již tradičně – v premiéře. Kromě sálu digitária bylo 

možné premiéru sledovat v přímém přenosu v řadě science center České republiky (Techmania Science 

Center, Svět techniky Ostrava, Planetárium Ostrava a iQLANDIA).  
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Fenomén Žně objevů vznikl v roce 1966 jako osobní pohled Jiřího Grygara na nejzajímavější události, 

které se v astronomii udály právě v roce 1966. V průběhu padesáti roků tak vznikla jedinečná kronika 

měnícího se pohledu na náš vesmír. Objevila se, ale také zmizela mnohá témata. V roce 1968 to bylo 

heslo „pulsary“, v roce 1979 „gravitační čočky“, v polovině osmdesátých let se v centru pozornosti ocitla 

Halleyova kometa, dnes to jsou základní otázky o podobě našeho vesmíru, jeho původu i budoucnosti. 

Pokud nás neklamou naše záznamy, odehrávají se Žně objevů na brněnské hvězdárně od února 1974. Jiří 

Grygar byl již v té době známý popularizátor – například jeho kniha Vesmír (spoluautoři Zdeněk Horský a 

Pavel Mayer) vyšla v roce 1979 a 1983 v neuvěřitelném nákladu sto tisíc výtisků. Když se ale 

v osmdesátých letech stal scénáristou i moderátorem výjimečně úspěšného televizního cyklu Okna 

vesmíru dokořán, byl o jeho vystoupení takový zájem, že posluchači běžně stávali pod otevřenými okny 

přednáškového sálu. Později naši technici zajišťovali zvukový přenos k reproduktorům zavěšeným na 

stromech v parku a instalovali televizní okruh pro černobílé obrazovky umístěné v planetáriu. 

Přímo v Brně se dvojice přednášek Žeň objevů 2015 zúčastnilo 378 návštěvníků, dalších 450 sledovalo 

přednášku na Internetu. Na našem kanálu Youtube dále registrujeme 14 259 shlédnutí záznamu přímého 

přenosu a 8 453 shlédnutí následného sestřihu, vč. obrazových podkladů. 
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ORGANIZOVANÉ VÝPRAVY 

Do kategorie „organizovaní návštěvníci“ počítáme žáky a studenty mateřských, základních, středních i 

vysokých škol docházející na vzdělávací představení odehrávající se v sále digitária, exploratoria anebo 

přednáškovém sále. V roce 2016 jsme uspořádali 539 pořadů pro 50 226 žáků mateřských, základních a 

středních škol. Formát vzdělávacích akcí je založen na těchto představách: 

Vycházíme z věku a znalostí žáků, klademe důraz na osobní zkušenosti. 

Propagujeme kritický způsob myšlení a praktické aplikace vědeckého poznání v reálném životě. 

Hlavním cílem je pozitivní motivace: přírodovědný výzkum je zajímavý, perspektivní a důležitý. 

Jsme srozumitelní a interaktivní. Nenabízíme pouze astronomické pořady. 

Naši zkušení moderátoři mají přírodovědné vzdělání. Připraveny máme pracovní a metodické listy i internetový kurz. 

K dispozici je volně přístupná vědecká stezka. 

Nabízíme jeden z nejmodernějších projekčních sálů ve střední Evropě, jsme nejnavštěvovanějším planetáriem v České 

republice. 

Žáci a studenti u nás mají zvýhodněné vstupné, pedagogický doprovod má vstup zdarma. 

STATISTICKÝ PŘEHLED AKCÍ PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY 

Ve statistických přehledech dělíme organizované návštěvníky z mateřských, základních a středních škol 

do několika základních kategorií: 

Výukové pořady – realizované v sále digitária, kde sdružujeme několik výprav dohromady, jejich součástí je klasická 

orientace na večerní obloze – ukázka nejnápadnějších hvězd, souhvězdí a těles Sluneční soustavy. Do 30. března 2013 se 

jedná o představení v tzv. velkém planetáriu. 

Pokusy z optiky – komentované ukázky experimentů z geometrické a vlnové optiky, vždy pro 1 výpravu. 

Prohlídka exploratoria – s komentářem v expozici Příběh Sluneční soustavy, vždy pro 1 výpravu. Expozice byla na 

sklonku školního roku uzavřena, aby ji nahradila nová výstava Říše mlhovin. Její prohlídku jsme ale na podzim a v zimě 

2016 školním výpravám nenabízeli. Stane se tak až od února 2017. 

Nestandardní pořady – např. kompletní výklad o hvězdné obloze, nebeských souřadnicích, vždy pro 1 výpravu na spe-

ciální objednávku. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 akce návštěvníci akce návštěvníci akce návštěvníci  akce návštěvníci akce návštěvníci 

výukové pořady  435 48 701 386 25 671 455 51 816 399 46 356 404 45 207 

pokusy z optiky 101 3 255 24 794 44 1 312 38 1 096 53  1 781 

exploratorium 366 13 958 223 5 960 229 8 146 144 4 819 66 2 062 

nestandardní pořady  - - 28 3041 35 968 13 1 222 16 1 176 

celkem 902 65 914 661 35 466 763 62 242 594 53 493 539 50 226 
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Celkový počet návštěvníků organizovaných výprav v letech 1995 až 2016. 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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ASTRONOMICKÝ KROUŽEK I + II 

Spolu s Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jsme od 

února 2016 organizovali Astronomický kroužek, který vedli magisterští a doktorandští studenti astrofy-

ziky. Určen byl především žákům druhého stupně základních škol (resp. studentům nižšího gymnázia), 

kterým poskytl ucelený přehled základů astronomie, jak po teoretické, tak po praktické stránce. Pro-

střednictvím krátkých povídání se seznámili se strukturou vesmíru (od Země a Sluneční soustavy, přes 

hvězdy, mezihvězdnou látku, až po naši Galaxii a vzdálený vesmír), vyzkoušeli si například práci s dale-

kohledem, pozorování Slunce, Měsíce a planet, naučili se poznávat souhvězdí severní oblohy a vyhledávat 

ty nejzajímavější objekty na nočním nebi. 

Zájem o Astronomický kroužek byl mimořádný, předčil veškerá naše očekávání. Během několika dní se 

přihlásilo 30 žáků (maximální kapacita). Na četné prosby byl zřízen kroužek pro menší děti z prvního 

stupně základních škol s upraveným programem. Do něj chodilo 12 účastníků. Oba typy astronomických 

kroužků organizačně zajišťovala Lenka Zychová, dále se podíleli Tereza Skalická, Barbora Gregorová a 

Miroslav Jagelka. Za Hvězdárnu a planetárium Brno se zapojil Ondrej Kamenský a Mirek Dočekal. 

BRNĚNŠTÍ PRVŇÁČCI LETÍ DO VESMÍRU 

Astronomie má mezi přírodními vědami skutečně výjimečné postavení. I když je vlastně velmi racionální, 

navíc ve svém jádru téměř nesrozumitelná pro běžného smrtelníka, silně působí na city a představivost 

každého člověka. Vesmír až na výjimky fascinuje každého – laiky i odborníky, nejmenší i nejstarší, pohled 

na hvězdné nebe má zřejmý emotivní náboj. Astronomický výzkum souvisí s řadou základních problémů 

lidské existence, mnohdy přesahuje do filozofie a dotýká se náboženských otázek. 
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Hvězdárna a planetárium Brno je kulturně-vzdělávací institucí provozovanou městem Brnem, proto jsme 

se rozhodli k zájmu o dění na obloze přivést brněnské školáky. K vysvědčení 31. ledna 2016 od nás obdr-

želi volnou vstupenku, kterou mohli využít při návštěvě se školou anebo s rodiči. Smyslem samozřejmě 

není vychovávat stovky nebo tisíce nových astronomů. Může se ale jednat o první krok na cestě k pozná-

vání vědy, byť životní kariéra drtivé většiny prvňáčků bude směřovat úplně jinam. 

Do projektu Brněnští prvňáčci letí do vesmíru se zapojilo celkem 44 škol s 2 674 prvňáčky, realizoval se 

za podpory první náměstkyně primátora statutárního města Brna Kláry Liptákové a Odboru školství 

MMB, za Hvězdárnu a planetárium Brno organizovala Jana Britzmannová a Jiří Dušek. 

BRNĚNŠTÍ PRVŇÁČCI OPĚT LETÍ DO VESMÍRU 

První školní den obdrželo 2 834 prvňáčků z 39 základních škol v Brně speciální jízdenku/vstupenku na 

vesmírnou cestu. Na vlastní oči se tak mohli do konce roku 2016 přesvědčit o tom, jak podivuhodný je 

okolní svět. A navíc si vychutnali zaslouženou odměnu za své první školní krůčky. Na realizaci projektu 

jsme spolupracovali s řediteli a pedagogy jednotlivých škol i magistrátem města Brna, patronem projek-

tu byl primátor statutárního města Brna pan Petr Vokřál. Formát se natolik osvědčil, že v něm budeme 

pokračovat i v dalších letech. 

DEMONSTRÁTORSKÝ KURZ 

Demonstrátorská sekce Hvězdárny a planetária Brno má dlouholetou tradici, která se začala psát již na 

sklonku čtyřicátých let minulého století. Za tu dobu prošlo demonstrátorskou sekcí velké množství nad-

šených pozorovatelů vesmíru, z nichž se někteří vydali na dráhu úspěšných profesionálních astronomů a 

fyziků. Za všechny jmenujme třeba Jiřího Grygara, Luboše Kohoutka, Zdeňka Mikuláška či Miloslava 

Druckmüllera.  

Abychom měli i nadále dostatek průvodců hvězdnou oblohou, byl v roce 2016 reinkarnován Demonstrá-

torský kurz. Jeho účastníci v celkem 11 lekcích získali praktické i teoretické znalosti z astronomie, vč. 

pozorování u dalekohledu pod skutečnou noční oblohou. Demonstrátorský kurz byl určen zejména stu-

dentům středních a vysokých škol starších 15 let, organizačně zajišťoval Jan Píšala, celkem jej navštěvo-

valo 30 zájemců, k závěrečnému testu pro budoucí demonstrátory se dostavilo 15 absolventů. 

DOBRODRUŽNÁ OPTIKA 

Experimenty z geometrické či vlnové optiky předvádíme v upraveném přednáškovém sále, který doplňují 

jedinečné experimentální soupravy. Celý pořad je živě veden školeným moderátorem, předpokládá se 

aktivní účast žáků/studentů. Celkem se v roce 2016 uskutečnilo 53 pořadů pro 1 781 návštěvníků. Poku-

sy z optiky chceme v roce 2017 opět nastartovat – jakkoli podobný formát dnes nabízí i jiná vzdělávací 

centra. Dlouhodobý zájem o tento formát akcí pak dokumentuje uvedený přehled: 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010
26

 2011
27

 2012 2013
28

 2014 2015 2016 

počet  
studentů 

4 691 3 463 3 508 3 834 3 790  2 328 - 3 255 794 1 312 1 096 1 781 

počet  
pořadů 

163 126 132 138 137 88 - 101 24 44 38 53 

NOVÉ VZDĚLÁVACÍ POŘADY V DIGITÁRIU 

V roce 2016 jsme uvedli jeden pořad nabízený školám. Představení je také součástí pořadu Příští zastáv-

ka: vesmír, které jsme od října uváděli pro veřejnost. 

Do vesmíru a zase zpátky 

Výpravy do vesmíru, největší dobrodružství, do kterého se kdy lidstvo pustilo, mají zásadní vliv na podobu našeho života. 

Nejen, že díky nim luštíme ta největší tajemství vesmíru, ale s následnými praktickými aplikacemi se setkáme na kaž-

dém kroku. Umělé družice nepřetržitě snímají zemský povrch a umožňují nám zblízka ledovat rychlé i dlouhodobé změ-

ny životního prostředí. Prozradí zítřejší počasí, míru odlesňování, rozlohu zemědělské půdy anebo velikost ledovců. Ně-

kteří z nás vděčí za své životy právě vesmírným technologiím, vzpomeňme ohnivzdorné obleky, nárazuvzdorné helmy 

nebo hasicí přístroje. Tím však seznam užitečných vynálezů, které jsou výsledkem vesmírného průmyslu, zdaleka ne-

končí. Před námi se neustále otevírají nové příležitosti, například alternativní systémy čištění vody, energetické zdroje, 

naváděcí a řídící letecké přístroje, lopatky turbíny, zateplení domů, zvýšení bezpečnosti osobních aut nebo zlepšení účin-

nosti paliva. To vše budeme diskutovat při cestě Do vesmíru a zase zpátky. Navíc si v pořadu vysvětlíme, kde a jakým 

způsobem můžeme na nebi zahlédnout umělou družici. Pořad Do vesmíru a zase zpátky pochází z dílny společnosti Sky-

Skan, předního výrobce digitálních planetárií. České znění namluvil Daniel Dítě. Součástí představení je prohlídka hvězd-

né oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Premiéra 4. února 2016, celkem 9 repríz pro 

753 diváků. 

PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY 

V sále exploratoria jsme pro žáky a studenty ve věku od 11 let, tj. žáky 5. třídy ZŠ a starší, vč. středoško-

láků, v první polovině roku 2016 nabízeli komentovanou prohlídku expozice Příběh Sluneční soustavy, 

jako vhodný doplněk k návštěvě digitária, vždy pro 1 výpravu. Žáci a studenti se během ní seznámili 

s moderním pohledem na okolí naší planety, sáhli si na meteorit starý 1 milion roků a s pomocí audiovi-

zuálního systému putovali napříč prostorem i časem. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 66 organizova-

ných prohlídek exploratoria pro 2 062 žáků a studentů.  

V průběhu letních měsíců bylo exploratorium uzavřeno, abychom zde počátkem října zpřístupnili novou 

výstavu Říše mlhovin. Ta byla do konce roku 2016 volně přístupná pro návštěvníky představení 

v digitáriu, od ledna 2017 se stane součástí nabídky vzdělávacích pořadů pro školy. 

 

 201129 2012 201330 2014 2015 201631 

počet návštěvníků 68 13 958 5 960 8 146 4 819 2 062 

počet pořadů 2 366 223 229 144 66 

                                                                 

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

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

28 Provoz velkého planetária byl ukončen 30. března 2013, provoz digitária byl zahájen 2. listopadu 2013. Od 1. do 30. října byla budova uzavřena zcela. 

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

30 Část roku byl náš provoz výrazně omezen kvůli digitalizaci planetária. 
31 Pouze od ledna do června 2016, poté bylo exploratorium pro školní výpravy uzavřeno. 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO NA KONCI VESMÍRU 

V roce 2016 jsme nabízeli, stejně jako v minulosti, univerzální programový balíček pro příměstské tábory, 

vhodný pro děti ve věku od 7 do 15 let. Celkem se uskutečnilo 10 akcí pro 271 návštěvníků. Táborníci se 

podívali na pohádkový příběh s astronomickou tématikou (anebo pořad pro starší diváky). Na něj naváza-

la komentovaná procházka „hvězdnou oblohou“. Dozvěděli se, jak se jmenují nejjasnější hvězdy a nejná-

padnější souhvězdí letní oblohy, kde lze nalézt planety Sluneční soustavy, jak pozorovat umělé družice 

anebo meteory, co je to Mléčná dráha. Také zjistili, kde je Polárka, a způsob, jak se s její pomocí oriento-

vat v přírodě. 

  



70 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

  



Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 | 71 

 

SPECIALIZOVANÉ SKUPINY 

Kromě standardních pořadů pro individuální i organizované návštěvníky připravuje Hvězdárna a plane-

tárium Brno řadu akcí cílených na specifické skupiny návštěvníků. Některé byly v naší vlastní režii, jiné ve 

spolupráci s dalšími partnery (např. Akademie věd České republiky, Česká astronomická společnost, 

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Jihomoravské inovační centrum, Masarykova univerzi-

ta, VIDA! science centrum). Až na naprosté výjimky přitom návštěvníci na těchto akcích ve statistických 

přehledech nefigurují. Výčet však dokumentuje šíři záběru aktivit organizace. 

ACADEMIA FILM OLOMOUC 2016 

Hvězdárna a planetárium Brno se od 19. do 24. dubna 2016 účastnila festivalu Academia Film Olomouc, 

tentokráte ve formě improvizované astronomické pozorovatelny, ve které se během dne náhodní ko-

lemjdoucí dívali na Slunce a večer na hvězdy. Zúčastnili se Jiří Dušek, Josef Forman, Pavel Gabzdyl, Pa-

vel Karas, Ondrej Kamenský, Jan Píšala, Pavel Váňa a Antonín Reňák. 

ASTRONOMICKÁ EXPEDICE 2016 

Hvězdárna a planetárium Brno se již tradičně podílela na přípravě a organizaci Astronomické expedice 

2016, která se uskutečnila od 22. července do 7. srpna 2016 na Hvězdárně v Úpici. Dalšími spolupořada-

teli byla 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 2016 absolvovalo 37 studentů středních i vysokých škol (z toho 18 bylo na expe-

dici vůbec poprvé) pod vedením 10 odborných vedoucích. Z našich pracovníků se jí aktivně zúčastnili 

Šárka Dyčková (vedení deep-sky skupiny, přednášková činnost), Pavel Gabzdyl (odborná přednáška 

o Měsíci), Pavel Karas (fotografování noční oblohy) a Pavel Váňa (skupina digitální fotografie). Hvězdárna 

a planetárium Brno celou akci podpořila také svým technickým vybavením – zapůjčením pozorovací 

techniky. 

BRNĚNSKÁ OZVUČNÁ DESKA 

Brněnská ozvučná deska (zkr. BOD) je diskusní platforma, prostřednictvím které primátor a radní města 

Brna získávají zpětnou vazbu na důležité otázky v oblasti plánování a tvorby města. V pořadí čtvrté zase-

dání BOD proběhlo 12. února 2016 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Diskutována byla dvě té-

mata:  

Automobilizace v Brně 

Brněnská metropolitní oblast 

 

K debatám je primátorem zvána různorodá skupina osobností a odborníků, kteří v diskusích nad kon-

krétními tématy formulují doporučení pro následný postup samosprávy města. Nejsilnější stránkou to-

hoto diskusního formátu je názorová pestrost skupiny pozvaných hostů: jsou mezi nimi architekti, inže-
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nýři, vědci, manažeři, umělci, podnikatelé, ekonomové, sociologové, ale i developeři či aktivisté. Okruh 

diskutujících není uzavřený, bude se průběžně měnit a ve vztahu ke konkrétním tématům doplňovat 

o další osobnosti. 

Obdobný formát diskusí byl vytvořen a postupně zdokonalován v posledních třech letech v Praze, kde 

funguje pod názvem Metropolitní ozvučná deska. Diskutuje se nad připravenými tématy, ke kterým jsou 

účastníkům předem distribuovány podklady s vymezením základních otázek. Proces navrhování témat je 

otevřený a veřejný. Hvězdárnu a planetárium Brno na jednání BOD zastupuje ředitel, v případě akce 

12. února 2016 zástupce ředitele Pavel Gabzdyl. 

CEITEC WORKSHOP 

Také v roce 2016 sloužily prostory Hvězdárny a planetária Brno k setkání odborníků soustředěných do 

projektu CEITEC – středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence, které v Brně realizuje 

Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a far-

maceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd a Výzkumný ústav veterinárního lékař-

ství. Jedná se o laboratoře s prvotřídním přístrojovým vybavením a zázemím, které tvoří optimální pod-

mínky pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.  

Jarní CEITEC workshop proběhl 17. května 2016, podzimní 8. prosince 2016. Na programu byl pokaždé 

přehled aktuálního stavu celého projektu. Součástí jarního mítinku byl workshop Three Cs Of Effective 

Scientific Writing: Cohesion, clarity and concision. Na odpoledním jednáním pak promluvil Thoirsten 

Hamann na téma The plant cell wall integrity maitenance mechanism – what is it and how does it work? 

a také Bilge Yildiz, Oxygen Reduction and Transport in Transition Metal Oxides; Speed Knobs at Intefaces 

and Surfaces.  

Na zimním setkání vystoupil Jiří Homola s přednáškou Optical Affinity Biosensors: Technology and Appli-

cations, Stepanka Vanacova The destruction by TRUMP: Uridylation mediates general RNA surveillance 

in eukaryotic cells, Vojtech Uhlir Competing magnetic orders on the nanoscale, Roman Gröger Compu-

tational studies of defects in III-nitride semiconductors a Josef Janoušek s přednáškou na téma Genome 

editing using the CRISPR-Cas9 systém. Akce se pokaždé zúčastnilo 230 návštěvníků, organizačně zajiš-

ťovali Josef Forman, Zuzana Kuljovská a Mirek Dočekal. 

EDUSPACE – FESTIVAL VZDĚLÁNÍ BRNO 2016 

V pátek 20. května 2016 proběhla na Hvězdárně a planetáriu Brno část konference o vzdělávání EduSpa-

ce – festival vzdělávání Brno 2016. Celkově se jednalo o tři dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdě-

lávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zá-

žitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. 

EduSpace je koncipován tak, aby každého z účastníků inspiroval k proaktivnímu přístupu ke vzdělávání a 

vytvářel příležitosti k celoživotnímu učení. Provazuje formální a neformální vzdělávání, podporuje učitel-

skou profesi, přináší příklady ze zahraničí, a především napomáhá síťování – sdílení myšlenek, inovací a 

příkladů dobré praxe. Záměrně propojuje aktéry, kteří se danému tématu intenzivně věnují – zástupce 

neziskových organizací, veřejné správy, univerzit, škol, žáků a studentů, podnikatelské sféry, a pomáhá 

tak vytvářet unikátní síť lidí, kteří by se za běžných okolností jen obtížně setkali. Konkrétně na Hvězdárně 

a planetáriu Brno zazněly tyto příspěvky: 



Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 | 73 

 

Vzdělávání a digitální technologie, John Collick, Ondřej Neumajer, Marjaana Kangas, Bořivoj Brdička, Marcela Erbeková 

Využití virtuální reality ve výuce, Karel Hulec (Solirax Ltd) 

Rethinking Student – centred assessment, John Collick (Promethean) 

Svět propojený učením, svět propojený technologiemi, P. Mazáčová, M. Černý (KISK FF MU) 

Přeneste aktivitu na stranu žáků, Miroslav Staněk (Středisko moderního vzdělávání, s. r. o.) 

Jak udělat dobrý školní web, Ondřej Neumajer (Univerzita Karlova), Mirek Hřebecký (EDUin) 

Informatika není jen programování, Daniel Lessner (MFF UK) 

Využití cloudových technologií ve školách, Daniel Tocháček (KITTV PedF UK, ZŠ Hanspaulka) 

Československo 38–89: Počítačové simulace ve výuce, Michaela Slussareff, Tereza Hannemann (FF UK) 

Edookit – herní principy v e-learningu, Jakub Štěpaník (Edookit) 

Využití tabletů v mezinárodní spolupráci škol online, Pavla Šabatková (eTwinning v DZS) a Petra Boháčková (ZŠ dr. 

E. Beneše, Praha-Čakovice) 

 

Na přípravě festivalu se podíleli zástupci univerzit, vysokých škol, veřejné správy, odborníci z nezisko-

vých organizací, ale také lidé z praxe – učitelé, ředitelé škol, zahraniční partneři, zřizovatelé, žáci a stu-

denti. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizoval David Koval, Šárka Dyčková, Zuzana Kuljovská, 

Josef Forman a Ondrej Kamenský, celkem se zúčastnilo 125 návštěvníků. 

DEMONSTRÁTORSKÁ SEKCE 

Členové Demonstrátorské sekce zajišťovali veřejná pozorování hvězdné oblohy, event. vypomáhali 

u jiných akcí Hvězdárny a planetária Brno. Každý demonstrátor musí složit teoretickou a praktickou 

zkoušku astronomických znalostí před odbornou komisí. Na sklonku roku 2016 měla Demonstrátorská 

sekce 12 demonstrátorů, kteří se v průběhu roku sešli na deseti organizačních schůzích. Vedení zajišťo-

val Jan Píšala. Z členů demonstrátorské sekce se často rekrutují noví pracovníci Hvězdárny a planetária 

Brno. 

V roce 2016 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). Zbyněk Češka, Mirek Dočekal, Ondrej Kamenský, Pavel Váňa a Jaroslav 

Velčovský se rovněž věnovali organizaci večerního provozu hvězdárny. Členové demonstrátorské sekce, 

kteří se v roce 2016 podíleli na zajištění veřejných pozorování večerní oblohy a souvisejících akcích, jsou 

uvedeni v následujícím přehledu: 

Petr Čech 

Zbyněk Češka 

Mirek Dočekal 

Vladimír Domček 

Lucie Fojtová 

Ondrej Kamenský 

Ivo Křikava 

Jan Máchal 
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Ivan Nečas 

Adam Šugl 

Pavel Váňa 

Jaroslav Velčovský 

JARNÍ KONCERT KOMORNÍ DECHOVÉ HARMONIE BRNO 

Tradiční akce pro přátele a partnery Hvězdárny a planetária Brno se tentokrát odehrála 3. května 2016 

odpoledne. Program se sestával ze dvou skladeb sepsaných přímo pro dechový ansámbl ve složení, 

v němž Komorní dechová harmonie Brno nejčastěji hraje. Nejprve zazněla invenční a barvitá čtyřvětá 

Sinfonietta pro dechové deceto, Op. 188 známého švýcarského skladatele Joachima Raffa. Následovala 

nádhernými melodiemi překypující Malá symfonie pro dechy z pera francouzského romantika Charlese 

Gounoda, známého především svou operní tvorbou. Koncert řídil šéfdirigent tělesa – Robert Kružík, pro-

vázel Zdeněk Mikulášek. Koncert byl hrazen z prostředků dotace statutárního města Brna. Organizačně 

zajistila Jana Britzmannová, celkem dorazilo 110 diváků. 

KONFERENCE ENTENTE FLORALE EUROPE 2016 

Poprvé v České republice ve městě Brně proběhlo slavnostní vyhlášení cen soutěže Entente Florale Eu-

rope 2016. Město Brno získalo v roce 2004 v této soutěži stříbrnou medaili a speciální cenu za zvlášť 

profesionální přístup v péči o historické parky a koncepční péči o stromořadí. Několikadenní konference 

byla slavnostně ukončena v prostorách Hvězdárny a planetária Brno v sobotu 24. září 2016. Organizačně 

zajišťovala Šárka Dyčková, celkem se zúčastnilo 90 návštěvníků. 

KONFERENCE QUO VADIS BRNO 

Zástupci z řad soukromé sféry z oblasti znalostní ekonomiky, zástupců veřejné správy včetně politických 

představitelů (krajská města, ministerstva atd.) a také celé řady zástupců z akademického sektoru dis-

kutovali 12. května 2016 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno nad ekonomickým významem měst a 

metropolitních oblastí jako pólů rozvoje státu. Cílem bylo nejen zamyslet se nad uvedenými tématy, ale 

především představit metropolitní oblasti jako ideální komplexní místa pro podporu stávajících i budou-

cích investic a v neposlední řadě hledat další cesty a možnosti jak zvyšovat jejich ekonomickou sílu a 

význam pro rozvoj území. Hlavní témata konference: 

Význam spolupráce v rámci metropolitních oblastí pro rozvoj území (státu): 

Podpora metropolí v urbánní politice 

Příležitosti metropolitních oblastí – společenské výzvy a nové trendy ve strategických městech 

Znalostní ekonomika jako motor ekonomického rozvoje města i státu: 

Konkurenceschopnost měst v kontextu aktuálních globálních výzev 

Klíčové ekonomické obory včera, dnes a zítra 

Města (Brno) jako investiční příležitost 
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Konference byla tematicky rozdělena do dvou částí. První z nich se zaměřila na význam spolupráce 

v rámci metropolitních oblastí pro rozvoj těchto území. Primátoři českých měst diskutovali o příležitos-

tech, které přináší spolupráce na metropolitní úrovni či o legislativních změnách v souvislosti 

s institucionalizací těchto oblastí s ohledem na výzvy, kterým v současnosti tato území čelí. Druhé téma 

se zaměřilo na znalostní ekonomiku jako motor ekonomického rozvoje měst i státu. V tomto bloku vy-

stoupil uznávaný ekonom prof. Milan Zelený. Diskutovalo se o situaci na trhu práce za několik let či o 

klíčových oborech umožňujících městům být konkurenceschopná v rámci celého světa. 

Konference Quo Vadis Brno byla pořádaná statutárním městem Brnem pod záštitou Ing. Karly Šlechtové, 

ministryně pro místní rozvoj, a Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna. Za Hvězdárnu a 

planetárium Brno organizoval Jiří Dušek, Zuzana Kuljovská, David Koval, Šárka Dyčková, Mirek Dočekal 

a Ondrej Kamenský. Celkem dorazilo 140 návštěvníků, mezi nimi i Martin Charvát (primátor Pardubic), 

Tomáš Macura (primátor Ostravy), Petr Vokřál (primátor Brna), Eva Kislingerová (náměstkyně primátor-

ky Prahy), Zdeněk Semorád (náměstek MMR ČR), Milan Zelený (Fordham University New York). 

KULTURNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU 

Kulturní akademii třetího věku organizuje Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena 

v Brně, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Filharmonie Brno a Moravská galerie. Určena je 

všem milovníkům historie a brněnské kultury vůbec ve věku 55+ bez zvláštních nároků na vzdělání. 

Přednášky pro 60 zájemců ročníku 2015/2016 se konaly od 1. února do 2. května 2016 vždy v pondělí od 

16.30 do 18.00 hodin. Konkrétně se v tomto období v našich prostorách realizovaly tři přednášky. Dne 

3. října 2016 byl zahájen další ročník Kulturní akademie třetího věku, opět pro 60 kurzistů. Organizačně 

zajišťoval Jiří Dušek a Zuzana Kuljovská. Program Kulturní akademie třetího věku byl v roce 2016 násle-

dující: 

Školní rok 2015/2016 (jarní semestr) 

1. února 2016 – Dům umění města Brna 

Komentovaná prohlídka výstavy Václava Jiráska „Výlet (2004-2014)“ (s kurátorkou Janou Vránovou) 

 

8. února 2016 – Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Brno hudební (přednáší Miloš Štědroň) 

 

15. února 2016 – Filharmonie Brno 

Příběh nové koncertní síně (přednáší Marie Kučerová) 

 

22. února 2016 – Filharmonie Brno 

Brněnská filharmonie v zahraničí (přednáší Blanka Prokšová) 

 

29. února 2016 – Hvězdárna a planetárium Brno 

Dynamická Země (projekce s přednáškou) 

 

7. března 2016 – Hvězdárna a planetárium Brno 

Astronom v každém z nás (projekce a experimenty) 
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14. března 2016 – Moravská galerie v Brně 

Prohlídka Uměleckoprůmyslového muzea s aktuální expozicí 

 

21. března 2016 – Hvězdárna a planetárium Brno 

Slunce – naše denní hvězda (projekce a pozorování Slunce)  

 

4. dubna 2016 – Muzeum města Brna 

Meziválečné Brno pod značkou „UP“ (přednáška) 

 

11. dubna 2016 – Dům umění města Brna 

Komentovaná prohlídka výstavy Milana Housera (přednáší Terezie Petišková) 

 

18. dubna 2016 – Moravská galerie v Brně 

 Prohlídka Jurkovičovy vily s aktuální expozicí 

 

25. dubna 2016 – Dům umění města Brna 

Procházka po brněnské meziválečné architektuře v rámci Brněnského architektonického manuálu (přednáší Lucie Vald-

hansová) 

 

2. května 2016 – Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Autorské čtení s překvapením, předávání závěrečných diplomů 

 

Školní rok 2016/2017 (zimní semestr) 

3. října 2016 – Hvězdárna a planetárium Brno 

Tajemství neviditelných světů (projekce v digitáriu) 

 

10. října 2016 – Muzeum města Brna 

55 let Televizního studia Brno – Martin Samson (komentovaná prohlídka výstavy) 

 

17. října 2016 – Muzeum města Brna, Vila Tugendhat 

Genius loci svahu nad lužáneckým parkem a vily rodiny Löw-Beer v Brně a ve Svitávce – Dagmar Černoušková (před-

náška) 

 

24. října 2016 – Filharmonie Brno 

Koncertní sál 19. a 21. století (přednáší Marie Kučerová) 

 

31. října 2016 – Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Brno poetické (přednáší Jiří Trávníček) 

 

7. listopadu 2016 – Moravská galerie v Brně 

ART IS HERE (Pražákův palác) 
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14. listopadu 2016 – Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Umění jako cesta ke zdraví: využití muzikoterapie a arteterapie v běžném životě (přednáší Soňa Štoudková a Hana 

Sakmarová) 

 

21. listopadu 2016 – Hvězdárna a planetárium Brno 

Komentovaná prohlídka nového exploratoria, Dobrodružná optika 

 

28. listopadu 2016 – Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu 

Komentovaná prohlídka skupinové výstavy Nevratný posun 

 

5. prosince 2016 – Filharmonie Brno 

Besední dům v brněnském hudebním životě (přednáší Jiří Beneš) 

 

12. prosince 2016 – Moravská galerie v Brně 

Olgoj Chorchoj (Uměleckoprůmyslové muzeum) 

MĚSTO JE NAŠE BRNO 

Projekt Město je naše Brno si klade za cíl poděkovat všem skupinám profesionálů, kteří se podílejí na 

chodu města Brna (např. hasičům, pracovníkům dopravního podniku, technických sítí či městským poli-

cistům). Současně je to způsob propagace repertoáru 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. V roce 2016 jsme v rámci tohoto programu pozvali Dopravní 

podnik města Brna a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. V roce 2017 hodláme projekt rea-

lizovat opět ve větším rozsahu. 

MILONGA NIGHT 

V prostorách Hvězdárny a planetária Brno se v roce 2016 roztančili milovníci Argentinského tanga hned 

třikrát pod vedením zkušených lektorů. Spolutancovali Jaroslav Velčovský a Ondrej Kamenský. 

ODBORNÁ KNIHOVNA 

Odborná knihovna Hvězdárny a planetária Brno slouží pracovníkům a spolupracovníkům Hvězdárny a 

planetária Brno. Realitou je, že její význam exponenciálně klesá – nemalou měrou k tomu přispívají kva-

litní a lehce dostupné elektronické publikace, díky průběžnému vyřazování zastaralých a naprosto nepo-

třebných publikací se stává spíše archivem. Odbornou knihovnu má na starosti David Koval. 

ODBORNÉ AKTIVITY 

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-
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rykovy univerzity). Hlavním přístrojem v odborné pozorovatelně zůstal v roce 2016 dalekohled zapůjčený 

z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity o průměru objek-

tivu 35 cm, vybavený v roce 2014 velkoformátovou CCD kamerou G4-16000 doplněnou fotometrickými 

filtry uvby Strömgrenova fotometrického systému a také guidovací kamerou G1-0301. Odborná pozoro-

vání zajišťovali Jan Janík, Anna Juráňová, Jiří Liška a Miloslav Zejda. Za Hvězdárnu a planetárium Brno 

organizoval Jan Píšala. 

V roce 2016 pokračovala fotometrická pozorování vybraných pulzujících hvězd typu RR Lyrae (dlouhodo-

bý projekt Czech RR Lyrae Star Observing Project), zákrytových dvojhvězd a jiných proměnných hvězd. 

Byly měřeny také otevřené hvězdokupy pro bakalářskou práci studenta astrofyziky z ÚTFA MU J. Kucha-

ře. Některé výsledky z fotometrických pozorování vykonaných za poslední roky na Hvězdárně a plane-

táriu Brno byly také prezentovány na 48. Konferenci o výzkumu proměnných hvězd v Praze a dále na 

odborném semináři Katedry fyziky Univerzity Záhřeb v Chorvatsku. V roce 2016 vyšly na základě pozoro-

vání shromážděných s pomocí Hvězdárny a planetária Brno následující publikace: 

Liška, J., Skarka, M., Sódor, Á., Bognár, Zs., 2017, Binary systems with an RR Lyrae component – progress in 2016, po-

sláno do Proceedings of the 48th Conference on Variable Stars Research, Open European Journal of Variable stars, 176, 

4, http://adsabs.harvard.edu/abs/2016OEJV..176....4L 

Prudil, Z., Skarka, M., Zejda, M., 2016, Analysis of light curve of LP Camelopardalis, in proceedings to RRL2015: High-

Precision Studies of RR Lyrae Stars conference, held in Visegrad, 19-22 October, 2015, Communications from the Kon-

koly Observatory, 105, 213, http://adsabs.harvard.edu/abs/2016CoKon.105..213P 

Kuchař, J., 2016, CCD fotometrie otevřené hvězdokupy NGC 188, Bakalářská práce, prozatím neobhájeno, 

http://astro.physics.muni.cz/download/documents/bc/bpkuchar.pdf 

 

Ústní prezentace: 

Liška, J., Skarka, M., 2016, Dvojhvězdy s RR Lyrae složkou – pokroky v roce 2016, 48. Konference o výzkumu proměn-

ných hvězd, Praha, 12. 11. 2016 

Liška, J., RR Lyrae stars in binary systems, 2016, Seminar in Department of Physics, Faculty of Science, University 

of Zagreb, Zagreb, Croatia, 26. 3. 2016 

 

Publikace odeslaná do tisku: 

Liška, J., Skarka, M., Sódor, Á., Bognár, Zs., 2017, Binary systems with an RR Lyrae component – progress in 2016, po-

sláno do Proceedings of the 47th Conference on Variable Stars Research, Open European Journal of Variable stars 

 

Zázemí Hvězdárny a planetária Brno bylo využito také při spektroskopických měřeních pro bakalářskou 

práci studenta astrofyziky Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity J. Cimermana: 

Cimerman, J., 2016, Časově rozlišená spektrální diagnostika dopadajícího slunečního záření, Bakalářská práce, 

http://astro.physics.muni.cz/download/documents/bc/bpcimerman.pdf 

ODPOLEDNE S REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKOU KOMOROU – DEN PRO RODINU 

Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno 2. září 2016 při-

chystala Den pro rodinu. Připraveno bylo mimořádné pozorování Slunce, pokusy z optiky, projekce v sále 

digitária, venkovní zábava na vědecké stezce včetně možnosti vyfotografovat se s kosmonautem. Orga-

nizačně zajišťoval Mirek Dočekal, Šárka Dyčková, Ondrej Kamenský, dorazilo přibližně 250 návštěvníků. 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2016OEJV..176....4L
http://adsabs.harvard.edu/abs/2016CoKon.105..213P
http://astro.physics.muni.cz/download/documents/bc/bpkuchar.pdf
http://astro.physics.muni.cz/download/documents/bc/bpcimerman.pdf
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SCÉNICKÉ ČTENÍ – LISTOVÁNÍ 

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, představuje zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na 

trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě 

scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, 

jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě 

oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – knize. Nejde o nějaké fanzinové 

čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. 

V roce 2016 se uskutečnila 4 scénická čtení této knihy pro 553 návštěvníků. Dne 7. února 2016 proběhla 

premiéra nového představení projektu LiStOVáNí – LEGENDA Z + H (Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka). 

Celkem se odehrála 4 představení pro 288 návštěvníků. Organizoval a atraktivními vizualizacemi v sále 

digitária podpořil Pavel Gabzdyl. 

T-EXKURZE 

Ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu vznikl pro nadané studenty speciální 

program v rámci tzv. t-exkurze. Akce proběhla 8. června 2016 a zúčastnilo se jí 15 studentů, kteří se pod 

vedením Šárky Dyčkové a Mirka Dočekala seznamovali s odborným pozorováním noční oblohy. 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL PRO SLABOZRAKÉ 

V roce 2016 proběhl v Brně 27. Mezinárodní hudební festival dětí a mládeže se zrakovým postižením. 

Festival s dvaceti sedmiletou tradicí boří bariéru mezi světem vidících a zrakově postižených. Umožňuje 

nahlédnout do světa těch, kteří se nemohou spolehnout na svůj zrak. Pomáhá překonat zažité představy, 

odstranit ostych a vzbudit zájem o svět, na němž leží mrak. Tmavomodrý mrak. K proboření takových 

hranic přispěla v letošním ročníku i moderní technologie brněnského digitária, včetně profesionálního 

přístupu zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno. Organizovala13. května 2016 Zuzana Kuljovská, 

dorazilo 20 návštěvníků. 

TŘETÍ NAROZENINY DIGITÁRIA / PÁTÉ NAROZENINY BUDOVY 

Hvězdárna a planetárium Brno počátkem listopadu slavila páté narozeniny nové budovy a současně třetí 

narozeniny digitálního planetária – přístroje na vizuální zázraky. Uplynulou dobu charakterizují následující 

čísla:  

654 275 – počet návštěvníků nové budovy od 10. 11. 2011 

z toho 358 043 lidí prošlo digitáriem od 1. 11. 2013 

2. 11. 2013 – den, kdy za posledních pět let přišlo nejvíc lidí (přesně 1 301) 

434 844 – metrů toaletního papíru spotřebovali návštěvníci od 10. 11. 2011 

5 235 – metrů krychlových vody jsme spotřebovali od 10. 11. 2011 

58 – premiér jsme připravili od 10. 11. 2011 

3 472 – představení odehrálo digitárium od 1. 11. 2013 

v průměru tedy 3,25 pořadu denně 
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42,6 – PetaBytů obrazových dat proteklo kabely při těchto projekcích od 1. 11. 2013 

66,7 – TeraBytů (celkem 15 259 139 souborů) zabírají na harddiscích naše pořady 

 

Hlavní oslava se uskutečnila za účasti řady osob z veřejného života 8. listopadu 2016. Připraveno bylo 

krátké ohlédnutí za dobou minulou, výlet na kometu a také unikátní koncert skupiny Distant Bells. Orga-

nizoval Jiří Dušek, Jana Britzmannová, Pavel Karas, celkem dorazilo 180 návštěvníků. 

VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍ DECHOVÉ HARMONIE 

Komorní dechová harmonie Brno s podporou statutárního města Brna připravila 18. prosince 2016 la-

hůdkový předvánoční koncert, na kterém pod taktovkou jejího šéfdirigenta Roberta Kružíka zazněly dvě 

skladby Ludwiga van Beethovena, a to 1. věta z jeho Septuoru Es-dur a Allegretto ze 7. symfonie A-dur, 

k slavnostnímu lesku koncertu pak jistě přispěla strhující latinská Missa brevis holandského skladatele 

Jacoba de Haana v úpravě pro dechové deceto Komorní dechové harmonie Brno, tympány a smíšený 

pěvecký sbor. Průvodní slovo měl Zdeněk Mikulášek. Za Hvězdárnu a planetárium Brno organizoval Jiří 

Dušek, Jana Britzmannová, David Koval a Zbyněk Češka. Zúčastnilo se 150 návštěvníků, především spo-

lupracovníků a bývalých zaměstnanců. 

VYSOKOŠKOLSKÁ VÝUKA ASTRONOMIE 

V roce 2016 probíhala volná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Hvězdárna a 

planetárium Brno např. poskytovala svoji odbornou pozorovatelnu pro akademické pracovníky a spolu-

pracovníky. Astronomická výuka je příkladem úzké a pro organizaci velmi užitečné spolupráce 

s univerzitními pracovišti. S ohledem na dvouletou periodicitu přednášek našich pracovníků se v roce 

2016 žádné systematické kurzy neuskutečnily. 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno další vzdělávání svých zaměstnanců aktivně podporuje. Tento vstřícný 

krok považujeme za standardní zaměstnaneckou výhodu. V roce 2016 se naši zaměstnanci zúčastnili 

těchto seminářů a školení: 

11. ledna 2016 – Mzdový program PERM, Marie Ivanovová 

4. února 2016 – Účetnictví a daně u příspěvkových organizaci (PO), Hana Šimšová 

8. a 22. února 2016 – Školení v rámci projektu Top výletních cílů, základní proškolení na téma komunikace se zákazní-

kem, Žaneta Žilková, Štěpánka Ludvíková 

14. března 2016 – Dotace a transfery v PO, Hana Šimšová 

22. března 2016 – Účetní program – PAP, Hana Šimšová 

22. dubna 2016 – DPH, Hana Šimšová 

13. května 2016 – Školení řidičů (po internetu), Ondrej Kamenský 

17. května 2016 – Registr smluv MF ČR, Hana Šimšová 

13. října 2016 – Vyhláška 50/1978, Tomáš Hladík 
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1. listopadu 2016 – DPH, Hana Šimšová 

24. listopadu 2016 – Rozmístění AED v Brně, Žaneta Žilková 

1. prosince 2016 – Rozmístění AED v Brně, Aneta Schinzelová 

1. prosince 2016 – Workshop Praha Erasmus +, EPALE, Zuzana Kuljovská, Šárka Dyčková a Ondrej Kamenský 

12. až 16. prosince 2016 – Nasazení a správa Microsoft Windows Server 2012, Tomáš Hladík 

 

V roce 2016 probíhalo následující institucionální vzdělávání pracovníků Hvězdárny a planetária Brno: 

Tomáš Hladík dokončil inženýrské studium na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Ondrej Kamenský dokončil magisterský studijní program teoretické fyziky a astrofyziky na Přírodovědecké fakultě Ma-

sarykovy univerzity v Brně. 

Jaroslav Velčovský dokončil magisterský studijní program teoretické fyziky a astrofyziky na Přírodovědecké fakultě Ma-

sarykovy univerzity v Brně a současně začal tamtéž v postgraduálním studiu.  
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM 

Přírodovědné stelárium – Sluneční věž se může stát novým symbolem města, coby centra vědy, umění a 

vzdělávání. Katedrálu na Petrově, jejíž základy sahají do 12. století, a Špilberk, jehož základy jsou jenom 

o století mladší, může doplnit Sluneční věž na Kraví hoře. Ba co víc… Sluneční věž nebude pouhou roz-

hlednou, nýbrž i unikátním výstavním prostorem, meteorologickým detektorem a audiovizuálním dílem. 

Celý projekt se skládá z několika klíčových částí: 

Sluneční věž 

Sluneční věž je nadčasovým, městským prvkem. Do šestipatrového prostoru Sluneční věže – rozhledny o předpokládané 

výšce 17,5 metru – se vestaví vertikální expozice zaměřená na téma Slunce, sluneční energie, vztahy Slunce-Země. Po-

zorovací terasa nabídne unikátní vyhlídku na město Brno (vrch Hády, vysílač Kojál, Babí lom, pevnost Špilberk, chrám sv. 

Petra a Pavla, Pavlovské vrchy a Slavkov u Brna). Stejné místo se ve večerních hodinách promění v astronomickou po-

zorovatelnu 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 rea-

govat například na aktuální počasí (teplotu, atmosférický tlak, směr a sílu větru) nebo realizovaný program (nerušené 

pozorování apod.). Vizuální vjem je založen na prolínání prostorové ocelové konstrukce, expozice a foliového pláště.  

 

Suterénní sál 

Sál v suterénu, který bude současně technologickým zázemím pro Sluneční věž, bude přístupný jak z budovy Hvězdárny 

a planetária Brno, tak nezávislým vchodem. Představuje tmavý prostor bez oken, ve kterém návštěvníci najdou virtuální 

hernu s řadou interaktivních exponátů. Zelená střecha s trávníkem v úrovni stávajícího terénu – s výjimkou kruhového 

otvoru věže – byla navržena v celé ploše objektu. Trvale zastavěná plocha se tudíž veřejného parku Kraví hory dotkne 

pouze minimálně. 

 

Provoz objektu 

Vnitřní expozice ve Sluneční věži a suterénním prostoru bude přístupná přes budovu Hvězdárny a planetária Brno (příle-

žitostně nezávislým vstupem). Veškeré provozní náklady budou hrazeny z vlastních výnosů organizace. Personální náro-

ky budou pokud možno zajištěny ze současného fondu zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno. Veškeré informace 

budou uváděny nejen v českém jazyce, ale také angličtině a němčině. Celý projekt je navržen jako bezbariérový.  

REALIZAČNÍ SKUPINA 

Realizací projektu Přírodovědné stelárium – Sluneční věž se v roce 2016 zabývala jen malá, neformální 

skupina pracovníků a externích poradců 

Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala – základní koncepce (Hvězdárna a planetárium Brno) 

Martin Rudiš (Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.) – architektonický návrh  

POSTUP REALIZACE V ROCE 2016 

V průběhu roku 2016 probíhaly diskuze o realizovatelnosti projektu, který je samozřejmě mimo finanční možnosti 

Hvězdárny a planetária Brno.  

 



84 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

PŘEDSTAVA O REALIZACI V ROCE 2017 

V roce 2017 předpokládáme zhotovení dokumentace pro žádost o územní souhlas a v součinnosti se 

zřizovatelem zajištění i financování tohoto ambiciózního projektu. V této souvislosti byl stanoven i první 

harmonogram celého projektu 

2017 – dokumentace pro územní rozhodnutí 

2018 – dokumentace pro stavební povolení 

2019 – dokumentace pro realizaci stavby 

2020-2021 – stavební investice 

2021 – instalace expozice, otevření 
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ DIGITÁRIUM 2.0 

Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2016 vstoupila do čtvrtého roku provozu digitária – audiovizuálního 

zařízení světových parametrů. Reakce diváků jsou veskrze pozitivní a je zřejmé, že digitárium představu-

je významnou investici města Brna do neformálního vzdělávání všech vrstev obyvatel.  

Mnohé jeho komponenty budou dávno za hranicí deklarované životnosti (především procesory, HDD, 

grafické karty a také datové projektory). Je tudíž nezbytné provést „omlazení“ audiovizuální techniky. 

Nová instalace umožní promítat ve vyšším, plném rozlišení 8000x8000 pixelů se zobrazovací frekvencí 60 

fps. Projektory s laserovými zdroji světla nabídnou dlouhodobě vyšší jas i konstantní kontrast, uniformní 

obraz s ostrými detaily a výjimečně bohatými barvami, s minimem jasových skvrn a nežádoucího blikání. 

Díky novým řídicím počítačům bude provoz digitálního planetária stabilnější – bez náhodných technických 

selhání a dlouhodobějších odstávek kvůli údržbě. Po tomto upgradu bude audiovizuální zařízení v plném 

provozu (7 dní v týdnu) nejméně následujících 5 let, tj. do roku 2023. 

REALIZAČNÍ SKUPINA 

Realizační skupinu projektu Přírodovědné digitárium 2.0 tvoří Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, 

Pavel Karas a Jan Píšala. 

POSTUP REALIZACE V ROCE 2016 

leden 2016 

Vyjednání  strategické, servisní smlouvy pro stávající digitárium se společností RSA Cosmos. 

 

duben 2016 

Rutinní kontrola hardwaru a softwaru ze strany společnosti RSA Cosmos. 

 

září 2016 

Ve spolupráci se zřizovatelem stanoveny první požadavky na budoucí audiovizuální systém. 

PŘEDSTAVA O REALIZACI V ROCE 2017 

V roce 2017 předpokládáme uzavření nové servisní smlouvy na stávající digitárium a současně budeme 

dál vyjednávat se zřizovatelem, který jediný může zajistit finanční náklady na upgrade hardwaru a soft-

waru digitária. Navštívíme několik vytipovaných, reprezentativních instalací hlavních výrobců této jedi-

nečné techniky. 
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PROJEKT PŘÍRODOVĚDNÉ EXPLORATORIUM 2.0 

Hvězdárna a planetárium Brno prošla v letech 2010 až 2011 výraznou stavební rekonstrukcí, během 

které vznikl mj. multifunkční sál exploratoria pro střednědobé instalace obměňující se v horizontu dvou 

let. V listopadu 2011 zde byla otevřena první výstava – Příběh Sluneční soustavy s řadou velkoplošných 

tisků, audiovizuálních prvků a interaktivních exponátů. V průběhu pěti let se na expozici podíleli tito jed-

notlivci a instituce: 

Autor: Pavel Gabzdyl 

Spolupracovali: Jiří Dušek a Jan Píšala 

Dále se podíleli: Josef Forman, Stanislav Kováč, Zuzana Kuljovská, Jaroslav Luner 

Architektonický návrh: Rudiš-Rudiš Architekti s. r. o 

Fotografie: NASA, ESA, STSCI, Pavel Gabzdyl, Jakub Haloda, Kees Veenbos, DLR, FU Berlin 

Grafické úpravy: Marek Kolasa 

Tisk: Eclipse s. r. o. 

Instalaci grafických ploch realizovala: Marcela Oláhová a Martina Loubalová 

Výstavní systém sestrojila: Japez, s. r. o. 

Projekční systém Puffersphere dodala: Nowatron Elektronik, s. r. o. 

Mechanické exponáty sestavila: MIVIS - CZ, s. r. o. 

Vzorky meteoritů: Jiří Špalek, Jiří Šimek 

Vzorky vltavínů: Milan Trnka 

Fosilie trilobitů: Martin Knížek 

 

Expozici od listopadu 2011 do poloviny roku 2016 navštívilo více než 60 tisíc návštěvníků, zájem o ni však 

prudce klesal, i když byla volně přístupná. Proto počátkem roku 2016 vznikl projekt Expozice v sále ex-

ploratoria, jehož cílem je zaplnit sál exploratoria statickými i dynamickými audiovizuálními prvky, díky 

nimž budou návštěvníci doslova pohlceni obrazem. Díky mimořádné investici z rozpočtu statutárního 

města Brna ve výši necelých 5 milionů korun se podařilo realizovat expozici Říše mlhovin. Otevřena byla 

5. října 2016 za účasti primátora statutárního města Brna, dvojice kosmonautů Sergeje Vasiljeviče Avdě-

jeva a Johna Davida Francise Bartoe a dalších zástupců veřejného života. 

Umělou hvězdnou oblohu, na rozdíl od digitária, zde sice neuvidíte, ale to neznamená, že byste nebyli 

obklopeni vesmírem. V sále exploratoria se nyní ocitnete v Říši mlhovin, kterou prozkoumáte prostřed-

nictvím prosvětlených velkoformátových fotografií úchvatných vesmírných objektů! Dozvíte se, kde se 

rodí i jak umírají hvězdy, nahlédnete do minulosti i budoucnosti našeho Slunce, spatříte nitro hvězdné 

porodnice i zbytky po explozi supernovy.  

Kulisu celé expozice dotváří opravdu velký kus vesmíru, detailní fotografie rozsáhlé mlhoviny kolem obří 

hvězdy éta Carinae. Přímo před vámi se rozprostře 60 světelných let vesmírného prostoru vyplněného 

zářícím plynem, který zastiňují temné siluety prachových mračen. V Říši mlhovin odhalíte ta největší 

tajemství života hvězd a prostřednictvím těch nejdokonalejších záběrů objevíte i jejich půvab. Návštěva 

sálu exploratoria tak nabízí doslova umělecký zážitek, při kterém můžete nerušeně obdivovat surrealis-

tická místa, ve kterých se rodí a umírají hvězdy.  
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Od října 2016 je expozice volně přístupná před pořady v digitáriu, odhadujeme, že ji dosud navštívilo 20 

tisíc lidí (v našich statistických přehledech ale nefigurují). Od počátku roku 2017 budeme nabízet i speci-

ální prohlídky pro žáky druhých stupňů základních škol (za symbolické vstupné). 

REALIZAČNÍ SKUPINA 

Realizační skupinu projektu Přírodovědné exploratorium 2.0 tvořili: 

Jiří Dušek – projektový manažer (Hvězdárna a planetárium Brno) 

Pavel Gabzdyl, Jan Píšala – ideový koncept, grafika (Hvězdárna a planetárium Brno) 

Tomáš Hladík, Jiří Severin – spolupráce (Hvězdárna a planetárium Brno) 

Martin Rudiš – architektonický návrh a dokumentace pro výběr dodavatele (Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o.) 

J&BKO Design, s.r.o. – grafické úpravy 

Sun Drive, s.r.o. – realizace expozice 

POSTUP REALIZACE V ROCE 2016 

květen 2016 

Statutárním městem Brnem přislíben účelově vázaný příspěvek na realizaci expozice ve výši 4,85 milionu Kč. 

 

květen 2016 

Výběr administrátora veřejné zakázky – MT Legal, s.r.o. 

 

květen 2016 

Příprava projektu kanceláří Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o. 

 

červen 2016 

Výběrové řízení na dodavatele expozice. Vítězná nabídka společnosti Sun Drive, s.r.o. ve výši 4 354 548 Kč. 

 

srpen 2016 

Uzavřena smlouva s dodavatelem – Sun Drive, s.r.o. 

 

5. října 2016 

Slavnostní otevření expozice Říše mlhovin 

 

Celkové investice  do výstavy v sále exploratoria, včetně projektu a nákladů na veřejnou zakázku dosáhly 

4 803 544,72 Kč a byly plně hrazeny z investičního transferu zřizovatele. Exponáty nejsou fixní, hodláme 

je dále vyvíjet, upravovat a doplňovat. V této podobě je ale ve zprávě o činnosti uvedena naposledy. 
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PROJEKT FULLDOME FESTIVAL BRNO 

Město Brno se vždy prezentovalo jako kulturní a nyní i vědecká metropole, a proto bychom jej rádi obo-

hatili o pravidelný mezinárodní festival filmů do digitálních planetárií. O tom, že má taková úvaha smysl, 

svědčí vysoká návštěvnost i velmi pozitivní ohlasy na posledních dvou ročnících tzv. Fulldome Festivalu 

Brno. Nejedná se tedy pouze o myšlenku, ale o již zaběhnutou a v praxi vyzkoušenou aktivitu, která ve 

světě stačila za poměrně krátkou dobu získat významný kredit.  

HISTORIE NAŠEHO FULLDOME FESTIVALU 

Příběh našeho festivalu začal v roce 2013, kdy u nás konsorcium společností RSA Cosmos a Nowatron 

Elektronik instalovalo 2D digitální planetárium s rozlišením 4k, projektor hvězdného nebe  Chronos II od 

společnosti Goto a projekční plochu Nanoseam o průměru 16,8 metru od společnosti Spitz. 

Počátkem roku 2014 vznikl nápad uspořádat minifestival show společnosti Mirage 3D, za spolupráce se 

společností Nowatron Elektronik. Zakladatel Mirage 3D Robin Sip s naším nápadem nejen souhlasil, ale 

také osobně přijel na návštěvu. Zhruba šedesát návštěvníků tehdy v průběhu jediného dne zhlédlo šest 

show. Byl to také Robin Sip, který cestou automobilem prohlásil: Proč nezorganizujete vlastní fulldome 

festival? Ještě než jsme dojeli do cíle, vznikly základní pravidla festivalu. Žádné přednášky, žádné 

workshopy, jen show, show, show! Samozřejmě, nakonec to není úplně pravda, ale na prvním místě 

skutečně zůstávají fulldome pořady pro digitální planetária.  

 

Mini Fulldome Festival 2014 

Holandská společnost Mirage 3D byla založena v roce 1999 Robinem Sipem a dnes patří mezi prestižní tvůrce full dome 

obsahu digitálních planetárií. V roce 2007 vytvořila první představení v rozlišení 4k, v roce 2008 první představení ve ste-

reoskopické 3D variantě. Její pořady jsou v programové nabídce pětiset sálů po celém světě. V našem digitáriu byly 14. 

dubna 2014 postupně ke zhlédnutí tyto pořady: Dinosaurus at Dusk, Natural Selection, Dawn of the Space Age, Origins 

of Life a Supervolcanoes. Osobně se účastnil a diskutoval Robin Sip, majitel a produkční společnosti Mirage 3D. Minifes-

tival podpořila společnost Nowatron Elektronik, s.r.o. Celkem dorazilo 65 pozvaných návštěvníků/pracovníků českých a 

slovenských hvězdáren i planetárií. 

 

Central European Fulldome Festival Brno 2015 

Na Hvězdárně a planetáriu Brno se uskutečnil první ročník Středoevropského Fulldome Festivalu Brno 2015. Během 

13. a 14. dubna 2015 bylo promítnuto 38 pořadů, které dohromady trvaly 16 hodin a 29 minut. Autorská představení po-

cházela z Austrálie, Japonska, Thajska, Ruska, Ukrajiny, Polska, Německa, Francie a Spojených států amerických. Na-

příč naší planetou cestovali i producenti jednotlivých pořadů. Středoevropský Fulldome Festival Brno 2015 navštívilo 95 

pracovníků planetárií z celé Evropy. K nim se přidaly tři desítky zástupců běžných diváků. Uděleny byly hned tři ceny – di-

váků, ředitele Hvězdárny a planetária Brno a odborné poroty. Předsedkyní odborné poroty byla Pamela Gay, americká 

astronomka a popularizátorka vědy, podcasterka, spisovatelka a autorka tzv. otevřených vědeckých projektů, do kte-

rých se může zapojit nejširší veřejnost. Druhým členem byl Tomáš Opatrný, pedagog z Palackého univerzity v Olomouci, 

zabývající se kvantovou optikou. Třetí a poslední člen poroty byl Lukáš Richter, ředitel nového VIDA! science centra. Ceny 

v podobě křišťálové, „věštecké“ koule nakonec získala tato představení: 

Cena diváků 

Polaris, the Space Submarine and the Mystery of the Polar Night od produkční společnosti Saint-Etienne Pla-

netarium Production. Představení určené nejmenším návštěvníkům digitálních planetárií mělo na tomto festi-

valu světovou premiéru. 
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Cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno 

Habitat Earth od produkční společnosti California Academy of Sciences. I toto představení se silným ekolo-

gickým nábojem mělo na brněnském festivalu světovou premiéru. 

 

Cena odborné poroty 

Dream to Fly od produkční společnosti Copernicus Science Centre, Heavens of Copernicus Planetarium, které 

vyniká realistickým ztvárněním všech možných, i nemožných létajících prostředků. 

 

Český Fulldome Festival Brno 2015 

Krátká i dlouhá. Pro děti i dospělé. Plovoucí po hladině i velmi detailní. Odvážná i konzervativní. Již osvědčená i teprve 

připravovaná. Na Hvězdárně a planetáriu Brno bylo 9. listopadu 2015 během prvního ročníku Českého Fulldome Festiva-

lu Brno 2015 představeno osm českých představení. Cílem bylo podpořit tvorbu jakýchkoli pořadů pro originální audiovi-

zuální systémy promítající na polokulovité projekční plochy. Techmania Science Center z Plzně uvedla tři představení 

Hluboký vesmír, Pijeme vodu z komet a Výprava do středu Země. Domácí Hvězdárna a planetárium Brno představila 

Úžasné planety a Blíže ke hvězdám. Planetárium Ostrava připravilo pořad Cesty energie, Hvězdárna a planetárium Hra-

dec Králové Sluneční soustavu 2015 a iQLANDIA Science Center Liberec Jež(íš)kovy voči. Čestné uznání si nakonec od-

neslo představení Pijeme vodu z komet z autorské dílny Techmania Science Center Plzeň a živě komentovaný pořad 

Jež(íš)kovy voči z iQLANDIA Science Center Liberec. Hlavní cenu v podobě křišťálové koule obdrželo na základě divác-

kého hlasování představení Hvězdárny a planetária Brno, autorů Pavla Gabzdyla a Pavla Karase, Blíže ke hvězdám. Akci 

podpořila společnost Nowatron Elektronik, s. r. o. 

IPS FULLDOME FESTIVAL BRNO 2016 

Hvězdárna a planetárium Brno hostila 152 pracovníků planetárií a fanoušků digitálních technologií 

z celého světa, kteří od 15. do 17. června 2016 shlédli 66 pořadů v celkové délce 26 hodin a 25 minut. Do 

soutěže se přihlásili producenti z více než patnácti zemí. Nejvzdálenější účastnice dorazila z Nového 

Zélandu, nejvzdálenější účastník z Brazílie. Hojně byla zastoupena představení z Japonska, Jižní Koreje, 

Číny a Spojených států. 

Jednalo se o úžasné tři dny. Pro naše budoucí návštěvníky jsme vybrali hned několik představení, se 

kterými se setkají v nejbližších měsících. Podařilo se nám také představit město Brno – jako místo, které 

stojí za to navštívit. A ne jednou. Dle ohlasů od zúčastněných producentů se jednalo o největší přehlídku 

tohoto druhu v Evropě a pravděpodobně i na světě. Každý z filmů byl unikátní podívanou, avšak trofeje – 

v podobě křišťálových koulí – si odnesli tři z nich: 

Cena diváků – Solar Superstorms (producent Spitz Creative Media a další) 

Festivaloví hosté ručně vyplnili celkem 1 998 kartiček, s pomocí kterých mohli každému z pořadů dát 0 až 5 bodů. Nej-

vyšší průměrné ohodnocení 4,1 získalo představení Solar Superstorms od společnosti Spitz Creative Media. 

 

Cena za nejlepší vzdělávací film sponzorovaná nadací IPS-Eugenides – The man from the 9 dimensions (pro-

ducent National Museum of Emerging Science and Innovation) 

Mezinárodní porota film vybrala především proto, že nabízí unikátní pohled na nejsložitější a nejhlubší otázky týkající se 

nás, vesmíru a „teorie všeho“. Příběh přitahuje pozornost publika velmi fascinujícím způsobem. Vizuální a hudební prvky 

podtrhují vzdělávací charakter představení a kreativně nakládají s projekcí na polokulovité plochy. 

 

Cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno – Incoming! (producent California Academy of Sciences) 

První minuta rozhoduje o celkovém vyznění díla. V tomto případě nebylo pochyb, že se jedná o výjimečné představení. 

Velmi kvalitní animace od začátku až do konce, atraktivní prostředí, úžasný příběh. Cena je spojena s roční licencí na 

uvedení představení v brněnském planetáriu. 
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Na konci festivalu jsme také nabídnuli zdarma ke vzdělávacím účelům všem planetáriím na světě naše 

představení Neuvěřitelné Slunce, do konce roku 2016 projevilo zájem 253 planetárií ze 43 zemí světa a 

stalo se také součástí oficiální distribuce těch největších vzdělávacích sítí – například ve Spojených stá-

tech, Indii nebo Jižní Koreji. Zájem o Neuvěřitelné Slunce předčil veškerá naše očekávání. Kromě toho, že 

slouží k propagaci astronomie, celý projekt vedl k výraznému zviditelnění brněnského planetária ve svě-

tě.  

International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdružuje planetária z celého světa. 

Založena byla v roce 1970 a dnes je v ní zapojeno téměř sedm set členů z 35 zemí světa. Jedná se o od-

borné školy, univerzity, muzea, science centra a další instituce, které mají přenosná nebo pevná plane-

tária. V dvouletém cyklu organizuje konferenci, které se účastní až tisíc odborných pracovníků, stejně 

jako desítky společností, které se zabývají atypickou audiovizuální technikou. Výjimečnému setkání před-

chází mezinárodní filmový festival, jehož součástí jsou premiéry všech významných představení pro digi-

tální planetária tvůrců z celého světa.  

Konference International Planetarium Society se letos uskutečnila ve varšavském Copernicus Science 

Center v Polsku. Díky své pozici ve střední Evropě, technickému vybavení i schopnému týmu směřovala 

nabídka uspořádat tradiční fulldome festival před konferencí ve Varšavě do Brna. A  i když se pro 

Hvězdárnu a planetárium Brno jednalo o velmi komplikovaný a finančně náročný projekt, byla to součas-

ně i velká pocta a ocenění týmu brněnské hvězdárny a především prestižní prezentace pro Brno, jižní 

Moravu i Českou republiku. Konference a festivaly International Planetarium Society „putují“ po jednotli-

vých zemích a kontinentech, a proto se do střední Evropy vrátí nejdříve za deset let. 

Program IPS Fulldome Festival Brno 2016 byl od 15. do 17. června 2016 přístupný především odborné 

veřejnosti. Avšak hned o víkendu 18. a 19. června 2016 se mohli Brňané těšit na přehlídku toho nejlepší-

ho, co se během festivalu předvedlo. Spatřit bylo možné všechny tři vítězné snímky, stejně jako výběr 

z ostatních představení. Co film, to dech beroucí audiovizuální zážitek, fantastický příběh ze světa, z nějž 

každou noc vidíme nad svými hlavami jen malou část. Program veřejné přehlídky byl následující: 

sobota 18. června 

14.00 The Accidental Astronauts: An Earth Sun Moon Adventure (USA) 

15.00 Other Worlds (Ukrajina) 

16.00 Secret World of Moths (Finsko) 

17.00 Asteroid: Mission Extreme (USA) 

18.00 Rosetta (Rusko, Ukrajina) 

19.00 – 21.00 blok vítězných snímků 

21.00 Phantom of the Universe: the Hunt for Dark Matter (USA) 

 

neděle 19. června 

14.00 GALAXY KIDS: A Star With My Name (Jižní Korea) 

15.00 We are stars (Velká Británie) 

16.00 Life under the Artic Sky (Nizozemí) 

17.00 Incoming! (USA) 

18.00 Edge of Darkness (USA) 

19.00 – 21.00 blok vítězných snímků 
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21.00 Dragons (USA, Kanada) 

 

Odborná část i akce pro veřejnost během světového festivalu pořadů pro digitária byly součástí progra-

mů tradičních zábavních a prezentačních festivalů Brno – město uprostřed Evropy a Starobrno Ignis Bru-

nensis. Záštitu nad festivalem převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, generálním partne-

rem IPS Fulldome Festivalu Brno 2016 byla společnost Nowatron Elektronik a Front Pictures Inc. Marke-

tingovou, mediální a produkční podporu zajistila SNIP & Co. Kromě města Brna festival podpořily tyto 

společnosti: 

American Museum of Natural History 

California Academy of Sciences 

City of Brno 

Evans & Sutherland 

Front Pictures 

Fulldome.pro 

GOTO INC 

Konica Minolta 

mapcards.net 

Metaspace 

Nowatron Elektronik 

RSA Cosmos 

Sky-Skan 

SNIP & Co. 

Spitz 

REALIZAČNÍ SKUPINA 

Realizační skupinu festivalu tvoří Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Zuzana Kuljovská, Tomáš Hladík, 

Ondrej Kamenský a Pavel Karas. Dále nám pomáhalo několik zahraničních konzultantů, především Tho-

mas Kraupe z Planetarium Hamburg a Mike Bruno ze společnosti Spitz Inc. 

PŘEDSTAVA O REALIZACI V ROCE 2017 

Tři roky, po které organizujeme naši přehlídku, jsou ve světě technologií fulldome projekce neuvěřitelně 

dlouhá doba. Mění se jak audiovizuální systémy, tak i přístup tvůrců k těmto jedinečným zařízením. Pro 

Hvězdárnu a planetárium Brno je však důležité, že se nám podařilo neplánovaně vybudovat jedinečný 

archiv přestavení z celého světa. I když je samozřejmě nemůžeme promítat našim návštěvníkům, slouží 

pro strategická rozhodnutí při výběru budoucího repertoáru. 

Fulldome Festival Brno 2017 se uskuteční od 7. do 9. června 2017. Naváže na něj přehlídka nejlepších 

filmů určená veřejnosti. Vybrané pořady budou navíc otitulkovány do češtiny, festival tak nebude jen pro 

odborníky a anglicky mluvící, ale díky příspěvku města Brna se stane výjimečným zážitkem pro všechny 

obyvatele. 
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MEDIALIZACE, PUBLIC RELATIONS, MARKETING 

Úspěch „příběhu“ Hvězdárny a planetária Brno je podmíněn špičkovým programem, kompetentními 

pracovníky a dobrým marketingem. Proto jsou aktivity související s propagací přímo podřízeny řediteli 

organizace, ve spolupráci s dramaturgickou radou. Projekty a počty uživatelů uvedené v této kapitole 

jsou přitom pouhým výčtem, ve statistických přehledech jinak nefigurují.  

ASOCIACE HVĚZDÁREN A PLANETÁRIÍ 

Občanské sdružení Asociace hvězdáren a planetárií sdružuje některé hvězdárny a planetária v České 

republice. Hvězdárna a planetárium Brno je jejím členem od založení v roce 1991. V roce 2016 se usku-

tečnila dvě setkání asociace, na kterém nás reprezentovali Pavel Gabzdyl a Jan Píšala. 

BLÍŽE KE HVĚZDÁM VYSTOUPALO NA IMERSA SUMMIT 

Hvězdárna a planetárium Brno uvedla autorské představení Blíže ke hvězdám v rámci nesoutěžní pře-

hlídky IMERSA Summit v Denver Museum of Nature and Science. V pořadí již sedmý IMERSA Summit byl 

největším setkáním provozovatelů, producentů i vývojářů digitálních planetárií na americkém kontinentě. 

Cílem je podpora komunikace, spolupráce, experimentů i vzdělávání nových audiovizuálních médií v růz-

ných, nestandardních formátech, systémech i funkcích. Během čtyř dní a nocí se návštěvníci festivalu 

doslova ponořili do světa virtuální reality.  

Prestižní setkání se odehrálo od 16. do 20. března 2016 v prostorách Denver Museum of Nature and 

Science. Tato instituce byla založena již v roce 1900, v současnosti do něj každý rok zavítá 1,5 milionu 

návštěvníků. Na přehlídce IMERSA Summit bylo uvedeno jen devět představení, které prošly důkladným 

výběrem. V případě Blíže ke hvězdám se jednalo o celosvětovou premiéru a současně také o první pokus, 

jak by Hvězdárna a planetárium Brno mohla proniknout na mezinárodní trh s představením pro digitální 

planetária. Přímo na přehlídce Hvězdárnu a planetárium Brno zastupoval Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl. 

ČESKÁ ASOCIACE SCIENCE CENTER 

Hvězdárna a planetárium Brno spolu s dalšími sedmi organizacemi v minulých letech získala významnou 

dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace na pořízení digitálního planetária, tzv. digitária. Instituce v roce 2013 založily Českou asociaci 

science center, která je zastupuje při jednání s orgány státní správy. Hlavní náplní Asociace je koordinace 

aktivit jejich členů v oblasti neformálního vzdělávání i science communication.  

Snaží se podporovat pozitivní image science center u české veřejnosti i vládních a nevládních organizací a současně za-

jišťovat jejich další rozvoj.  

Sleduje tvorbu a realizaci právních předpisů a norem vztahujících se zejména k provozování science center a poskytování 

neformálního vzdělávání.  

Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy při projednávání zásadních otázek, jež mají vztah k zájmům členů Aso-

ciace a obhajobě jejich stanovisek.  

Působí na legislativní procesy, týkající se činnosti science center či zprostředkování a prosazovaní návrhů legislativních a 

jiných opatření v této oblasti.  
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Prezentuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů asociace. 

 

V roce 2016 proběhla následující setkání: 

10. března 2016 – jednání správní rady 

27. června 2016 – valná hromada České asociace science center, na které byl Jiří Dušek potvrzen ve funkci místopřed-

sedy správní rady Asociace science center na období 2016 až 2019 

14. prosince 2016 – jednání správní rady 

 

Na půdě asociace jsme v roce 2016 usilovali o mimořádných 100 milionů Kč, které by byly v roce 2017 

alokovány do kapitoly 333 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na Výdaje regionálního školství a 

přímo řízených organizací. Pokud by se tak podařilo, mohla by science centra – jako je naše Hvězdárna a 

planetárium Brno, ale také VIDA! science centrum v Brně, iQLANDIA v Liberci, Techmania v Plzni či Svět 

techniky v Ostravě získat prostředky na zajištění programů pro základní školy v řádu milionů aý desítek 

milionů korun na pokrytí nákladů spojených s cestou školních skupin do science center. Pozměňovací 

návrh sice úspěšně prošel Podvýborem pro předškolní a základní školství, Výborem pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu i Rozpočtovým výborem Parlamentu České republiky, nakonec se ale 

zastavil v koaliční radě vlády České republiky. Další vyjednávání bude následovat v roce 2017. 

ČESKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST 

Česká astronomická společnost je občanské sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, 

amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Dbá o rozvoj astronomie v českých 

zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amatérskými astronomy. Hvězdárna a planetárium Brno 

je kolektivním členem České astronomické společnosti a podporuje provoz jejího informačního serveru 

http://www.astro.cz. Na sklonku roku 2016 jsme navíc začali spolupracovat na přípravě sjezdu ke 100. 

výročí existence této společnosti, který proběhne v dubnu 2017 v prostorách Hvězdárny a planetária 

Brno. 

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. Členství v této 

organizaci pro nás ale bylo v roce 2016 spíše formální a je proto věcí další diskuze našeho setrvání v ní. 

HVĚZDÁRENSKÁ ŠALINA 

V polovině roku 2016 vyrazila do brněnských ulic nová tramvaj Dopravního podniku města Brna ve 

hvězdárenském layoutu, která nahradila tramvaj z roku 2012. Oficiální uvedení do provozu proběhlo 

krátce po obědě 7. září 2016 na náměstí Svobody. Patrony se stali Petr Vokřál, primátor statutárního 



Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 | 95 

 

města Brna, Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna a Jiří Dušek, ředitel 

Hvězdárny a planetária Brno. Tramvajový vůz typu VarioLF2R.E, číslo 1072/II od té doby brázdí převážně 

linku číslo 1. 

Za kreativitou a realizací projektu stojí Zbyněk Potrusil a Ondřej Basler z agentury UNIFER. Design vy-

chází z toho, co lidé skutečně mohou na hvězdárně zažít a je inspirován stěžejními pořady z našeho pro-

gramu. Plocha tramvaje je rozdělena do segmentů, kdy každý z nich je využit ke komunikaci jiného té-

matu. Vzájemně jsou pak propojeny jemnými grafickými prvky. Celý vizuál doplňují krátké texty a odkazy 

na webové stránky Hvězdárny a planetária Brno. Podobu interiéru navrhli Pavel Gabzdyl a Jiří Dušek 

z Hvězdárny a planetária Brno.  

INTERNATIONAL PLANETARIUM SOCIETY 

International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdružuje planetária z celého světa. 

Hvězdárna a planetárium Brno je jejím kolektivním členem. Na základě přímého oslovení a ve spolupráci 

s touto prestižní organizací jsme v roce 2016 zorganizovali IPS Fulldome Festival Brno 2016. Naši pra-

covníci (Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Ondrej Kamenský, Pavel Karas, Jan Píšala) se také 

zúčastnili Revolve – IPS Conference Warsaw 2016. Pavel Karas zde dokonce vystoupil v rámci diskuze 

Getting the content na téma Making of Closer to the Stars: 

Making quality content for fulldome productions generates high costs. During this session we will present different 

examples of ways of acquiring content on a highly affordable budget. We will explore, for example, how to produce a 

low-cost full dome movie in which we can combine the mainstream live-action documentary techniques used by profes-

sional documentary filmmakers with specialised fulldome filming. We will also examine a lot of techniques for con-

necting real world pictures with planetary software programs, considering their capabilities and restrictions. Finally, we 

can reduce the costs of our shows by employing an astronaut from the International Space Station as a fulldome movie 

maker – another good idea for saving our budget. 

 

Účast na této konferenci nám upřesnila naše představy o hardwarovém i softwarovém vývoji fulldome 

projekce, především pak v souvislosti s přechodem na systém 8K v roce 2018. Jiří Dušek navíc 

23. června 2016 během IPS Awards Luncheon předal cenu Director’s Award z IPS Fulldome Festival Brno 

2016. Využili jsme také časopis Planetarian k propagaci našich aktivit. 

INTERNETOVÝ KURZ ZÁKLADŮ ASTRONOMIE 

Hvězdárna a planetárium Brno od roku 2010 realizuje internetový kurz základů astronomie dostupný na 

adrese http://astrokurz.hvezdarna.cz (autory jsou Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a Jan Píšala). Do kurzu se 

dosud registrovalo 5 162 zájemců (z toho 121 v roce 2016), bylo vyhodnoceno – převážně automaticky –

83 588 odpovědí (z toho 7 333 v roce 2016), kurz kompletně absolvovalo 112 účastníků (z toho 15 v roce 

2016). Jedná se o nejrozsáhlejší a nejaktivnější astronomický e-learningový projekt tohoto druhu 

v České republice. O provoz se starali Mirek Dočekal, Šárka Dyčková a Ondrej Kamenský. 

http://www.ips2016.org/
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KOSTKA 

V pondělí 3. října 2016 v 9 hodin dopoledne jsme na ulici Česká instalovali ledovou kostku – jako zvláštní 

formu guerila marketingu. Kolemjdoucí dostali jedinečnou šanci zdarma získat 5 originálních meteoritů, 

10 vltavínů a 20 volných vstupenek na Hvězdárnu a planetárium Brno. Akci podpořilo Rádio Kiss Hády a 

tištěná reklama v deníku Metro. Přímo u kostky byla instalována informační tabule. 

Dle výpočtů měla kostka pozvolna odtávat přibližně 24 hodin. Jednotlivé meteority však lidé vlastníma 

rukama „odtavili“ již v průběhu několika hodin. Úspěšnou propagaci naší instituce – informovali o ní ně-

které brněnské deníky – hodláme v roce 2017 zopakovat. Tentokráte však uprostřed léta. S instalací 

kostky pomohla společnost Sun Drive a SNIP & Co., ze strany Hvězdárny a planetária Brno organizačně 

zajišťoval Jiří Dušek a Tomáš Hladík. 

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY OBJEKTU HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

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 digitária, návštěva exploratoria nebo za jasného počasí pozorování oblohy. Zájem 

byl také o pořádání svatebních obřadů – v roce 2016 se uskutečnilo 11 takových akcí. V roce 2016 jsme 

realizovali tyto pronájmy (vesměs zajišťovali Šárka Dyčková, Tomáš Hladík, Zuzana Kuljovská a Jaroslav 

Velčovský): 

14. ledna 2016, Magistrát města Brna, Odbor zahraničních vztahů 

16. ledna 2016, Jiří Bardoň 

22. ledna 2016, Miele spol. s .r.o. 

8. února 2016, CYRRUS, a. s. 

31. března 2016, LIMAGRAIN Česká a Slovenská republika 

7. dubna 2016, LIMAGRAIN Česká a Slovenská republika 

7. dubna 2016, Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chemie a biochemie 

14. dubna 2016, UNIS COMPUTERS, a. s. 

19. dubna 2016, SERVIER s r.o. 

7. května 2016, TOPAZ, z. s. 

13. května 2016, TR instruments spol. s r.o. 

17. května 2016, CEITEC 

20. května 2016, Eduspace, Festival vzdělávání Brno 2016 

23. června 2016, UniCredit Bank 

22. srpna 2016, Radiohaus, a. s. 

27. srpna 2016, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

7. září 2016, MAFRA, a. s. 

11. září 2016, POHODA VDF s r.o. 

26. září 2016, Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace 

12. října 2016, Moravia Propag s r.o. 

25. října 2016, MEDESA s r. o. 
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15. listopadu 2016, Cloud 9 Institute 

7. prosince 2016, JIC, Star Cube 

8. prosince 2016, CEITEC 

9. prosince 2016, HIPPO s r.o. 

14. prosince 2016, UNICA s r.o. 

15. prosince 2016, Masarykova univerzita, Centrum zahraniční spolupráce 

19. prosince 2016, Moravia Propag s r.o. 

20. prosince 2016, HBH Projekt s r.o. 

MERCHANDISING 

Na konci roku 2016 jsme nabízeli zhruba dvě stovky zboží (obyčejné pohlednice, 3D pohlednice, knihy, 

plakáty, vzorky minerálů, turistické známky, sluneční hodiny, mapy, brýle difrakční a na pozorování Slun-

ce, otočné mapky, vystřihovánky, ročenky, kalendáře, balonky apod.). Naši zaměstnanci navíc poskyto-

vali kupujícím kvalifikované informace – tím se návštěva Hvězdárny a planetária Brno lišila od nákupu 

v obyčejném obchodě. Vlastními silami jsme v roce 2016 vydali následující předměty: 

čepice „Jsem z Marsu“ 

čepice „Jsem z Venuše“ 

šála „Ve vesmíru je -273 °C“ 

MINIPLANETÁRIUM – ZASTÁVKA MHD 

Ve větších městech často zapomínáme na krásu hvězd. Jak kvůli spěchu, tak kvůli světelnému znečiště-

ní. Abychom lidem připomněli, o co přichází, vzbudili v nich dětské nadšení a alespoň na chvíli nabídnuli 

možnost ke krátkému zamyšlení, proměnili jsme v lednu 2016 zastávku městské hromadné dopravy na 

ulici Česká v improvizované miniplanetárium. 

Základem byl celopolep všech ploch – zvenčí zastávka kopírovala reálnou fasádu skutečné Hvězdárny a 

planetária, vevnitř se nabídnul pohled do vesmíru doplněný o zajímavá vesmírná fakta. Například, že 

v souhvězdí Orla je oblak plynu s takovým obsahem alkoholu, že by se z něj namíchalo 

400 000 000 000 000 000 000 000 000 drinků. Bohužel je ale 10 000 světelných let daleko. Zastávka byla 

doplněná o LCD obrazovku, na které běžela vesmírná videosmyčka. Po setmění se přidal i světelný laser, 

který přes speciální „hvězdotvornou“ mřížku celé miniplanetárium osvětlil a vykouzlil tak iluzi projekce 

hvězd. Jelikož se jednalo o jedno z nejfrekventovanějších brněnských míst, denně tak instalaci shlédlo 

několik tisíců párů očí. Záměrně jsme vybrali i zastávku tramvaje č. 4, která lidi doveze přímo do 

Hvězdárny a planetária Brno. Kampaň kreativně i realizačně zaštítilo brněnské centrum inovativní spolu-

práce UNIFER. Odborné konzultace zajistil Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl. 

NEBESKÉ VOZIDLO 

Od června 2016 spolupracujeme se společností OPPORTUNITY, která nám formou vzájemného reklam-

ního plnění zapůjčila vůz Dacia Duster. Po šesti desetiletích – jestliže naše záznamy neklamou – získala 
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Hvězdárna a planetárium Brno pěkný služební vůz. Současně se jedná o pojízdnou reklamní plochu – 

v barvách naší instituce s logem a odkazem na http://www.hvezdarna.cz. Společnost OPPORTUNITY, 

s.r.o. byla založena v roce 1992 jako autorizovaný dealer motocyklů, později získala dealerství osobních a 

užitkových automobilů RENAULT a DACIA. Díky maximálnímu úsilí o plnou spokojenost svých zákazníků 

jak při nákupu, tak i při následném servisu vozů, si společnost udržuje vysoký standard kvality svých 

služeb. Jsme rádi, že s ní můžeme spolupracovat. 

NEUVĚŘITELNÉ BRNO – DVAKRÁT 

Pracovníci Hvězdárny a planetária Brno v polovině září dokončili dvě díla, která oslavují naše město. 

Kniha Neuvěřitelné Brno od Pavla Gabzdyla je od té doby k dostání v každém dobrém knihkupectví, foto-

grafie s úplňkovým Špilberkem od Petra Horálka doslova obletěla svět. 

Astronomický snímek dne 

Projekt Astronomy Picture of the Day (česky Astronomický snímek dne) byl založen v roce 1995 a dnes je nejrozsáhlejší 

sbírkou popsaných astronomických záběrů na světě. Podporuje ho NASA, každý den vychází v 27 jazycích a doplňuje ho 

řada dalších stránek či aplikací. Odborníci každý den vybírají z tisíců snímků ty, které jsou výjimečné, originální anebo vy-

soce aktuální. Zatímco před dvěma desetiletími se na fotografie podívalo několik desítek lidí denně, dnes jich je více než 

jeden milion. Za celých 21 roků se do výjimečného výběru dostaly pouze 4 snímky pořízené v České republice. Dva při-

tom pocházejí z Brna! V dubnu 2000 to byla polární záře nad brněnskou hvězdárnou, v pátek 16. září 2016 se jím stal 

portrét Úplněk nad Brnem od Petra Horálka, astrofotografa Hvězdárny a planetária Brno. 

 

Výjimečná kniha 

Brno je vážně neuvěřitelné město. Asi před půl miliardou roků mělo svůj malý kontinent, v pravěku se tu několikrát roz-

lévalo moře a Petrov stojí na kopci vytvořeném dávnou sopečnou činností. Postupně tu žili trilobiti, dinosauři, gigantičtí 

žraloci i šavlozubí tygři. Na Stránské skále hořel před šesti sty tisíci lety oheň, který tu udržovali lidé druhu Homo 

erectus. Na zdejším nebi mohli Brňané v různých dobách pozorovat zářící komety i zatmění Slunce. Věřte nebo ne, ale 

takové a podobné příběhy jsou vepsány do stránek zbrusu nové knihy Neuvěřitelné Brno, která vyšla u nakladatel-

ství B4U Publishing. Autorem knihy je Pavel Gabzdyl z Hvězdárny a planetária Brno, jehož nevšední fotografie jihomo-

ravské metropole už Brňané dobře znají jak z facebookového profilu hvězdárny, tak i z oficiálních materiálů města Brna. 

NEUVĚŘITELNÉ SLUNCE 

Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Bělorusko, Brazílie, Čína, Česká republika, Fran-

cie, Filipíny, Holandsko, Hongkong, Chile, Irán, Irsko, Indie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Libanon, Katar, 

Kanada, Kolumbie, Kuvajt, Maďarsko, Macao, Mexiko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumun-

sko, Rusko, Saudská Arábie, Slovensko, Švýcarsko, Thajsko, Taiwan, Tunisko, Ukrajina, Velká Británie, 

Venezuela. Planetária z těchto 43 zemí požádala o představení Hvězdárny a planetária Brno – Neuvěři-

telné Slunce od Pavla Karase. 

Jedenáctiminutový film Neuvěřitelné Slunce ukazuje naši denní hvězdu očima té nejdokonalejší sluneční 

observatoře, jakou má lidstvo momentálně k dispozici, totiž očima sondy Solar Dynamics Observatory. 

Ta sleduje Slunce nepřetržitě od roku 2010. Z jejího rozsáhlého archivu byly vybrány ty nejzajímavější 

záběry a poskládány do sekvence, která nejen vyrazí dech, ale hlavně velmi názorně ukáže, co se vlastně 

odehrává na zdánlivě klidném slunečním povrchu a v jeho nejbližším okolí.  

Pro účely pořadu bylo použito celkem 39 850 snímků Slunce, které na disku zabraly přes jeden terabajt. 

Jenom stažení dat z archivu sondy Solar Dynamic Observatory zabralo, vzhledem k omezené rychlosti 

stahování ze serverů NASA, téměř dva týdny. Na tyto záběry byly následně aplikovány speciální matema-

http://apod.nasa.gov/apod/ap160916.html
http://www.albatrosmedia.cz/neuveritelne-brno.html
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tické metody. Vzhledem k náročnosti těchto algoritmů by zpracování tak velkého množství snímků i na 

výkonném čtyřjádrovém procesoru zabralo takřka půl roku, proto autor Pavel Karas využil svých znalostí 

a zkušeností nabytých během doktorského studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a spolu 

se svým studentem Petrem Bartoněm přepsal program prof. Druckmüllera pro grafické karty (tzn. pod-

poru GPU). S využitím masivního výpočetního výkonu se tak podařilo zkrátit dobu potřebnou pro zpraco-

vání na pouhých pět dní. 

Do konce roku 2016 o představení projevilo zájem 253 planetárií, stalo se součástí oficiální distribuce 

těch největších vzdělávacích sítí – například ve Spojených státech, Indii nebo Jižní Koreji. Jenom v roce 

2016 vznikly následující jazykové mutace: hindština, japonština, ruština a telugu. Zájem o Neuvěřitelné 

Slunce předčil veškerá naše očekávání. Kromě toho, že slouží k propagaci astronomie, celý projekt vedl 

k výraznému zviditelnění brněnského planetária ve světě. Zcela jistě bude mít dopad na organizaci naše-

ho filmového festivalu pro digitální planetária v příštím roce. 

PARTNEŘI ORGANIZACE 

Hvězdárna a planetárium Brno spolupracuje s celou řadou partnerů. Někteří nás podporují dlouhodobě a 

„celoplošně“, jiní významně přispěli k realizaci konkrétní akce (např. Festival vědy s RWE, SAKO. a.s. a 

Brněnské komunikace, a.s. na Svátku světla, řada přispěvatelů IPS Fulldome Festival Brno 2016). Na 

tomto místě uvádíme výčet těch institucí, s nimiž spolupracujeme dlouhodobě: 

Partneři 

SPP – http://www.spp.cz/ 

FEI Czech Republic – http://www.fei.com/ 

RWE – http://www.rwe.cz/ 

Alta – http://www.alta.cz/ 

 

Partnerské organizace 

Česká asociace science center – http://www.sciencecenter.cz/ 

The European Network of Science Centres and Museums – http://www.ecsite.eu/ 

NASA Museum Alliance – https://informal.jpl.nasa.gov/museum/ 

American Museum of Natural History – http://www.amnh.org 

Planetarium Hamburg – http://www.planetarium-hamburg.de 

International Planetarium Society - http://www.ips-planetarium.org/ 

 

Mediální partneři 

Rádio Petrov – http://www.radiopetrov.com/ 

Brněnský deník Rovnost – http://brnensky.denik.cz/ 

National Geographic Česko – http://www.national-geographic.cz/ 

Tajemství vesmíru – http://www.epublishing.cz/tajemstvi-vesmiru 

Rádio Kiss Hády – http://www.kisshady.cz/ 

Kult.cz – http://www.kult.cz 

 

Marketingoví partneři 

HC Kometa Brno – http://www.hc-kometa.cz/ 

City Tools, s.r.o. - http://www.citytools.cz/ 

SNIP & Co. – http://www.snip-brno.cz/ 

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava – http://www.ccrjm.cz/ 

http://www.amnh.org/
http://www.planetarium-hamburg.de/
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Oficiální dopravce 

Dopravní podnik města Brna – http://www.dpmb.cz/ 

Opportunity – Autorizovaný prodejce a servis vozů Renault a Dacia – http://www.opportunity.cz 

 

Vědecká a akademická spolupráce 

Akademie věd České republiky – http://www.cas.cz/ 

Masarykova univerzita – http://www.muni.cz/ 

Mendlova univerzita v Brně – http://www.mendelu.cz/ 

Vysoké učení technické v Brně – http://www.vutbr.cz/ 

 

Spřízněné organizace 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – http://www.kjm.cz/ 

Muzeum města Brna – http://www.spilberk.cz/ 

Filharmonie Brno – http://www.filharmonie-brno.cz/ 

Dům umění města Brna – http://www.dum-umeni.cz/ 

Brno Expat Centrum – http://www.brnoexpatcentre.eu/ 

CK Livingstone – http://www.livingstone.cz/ 

PÉČE O OKOLÍ BUDOVY 

Již druhým rokem pečujeme o širší okolí naší budovy. Je zřejmé, že příjemný zážitek z návštěvy naší 

organizace ovlivňuje i bezprostřední dojem při příchodu. Specializovaná firma proto zajišťovala pravidel-

ný úklid, sekání trávy, hrabání listí a dosev. Na jaře 2016 jsme přešli od společnosti Loskuták, s.r.o. ke 

společnosti Luxit4you, s.r.o. V roce 2016 proběhla prořezávka všech stromů a keřů, vč. kácení dvou 

stromů, následné výsadby 3 magnolií, 1 okrasné třešně, několika desítek keřů (např. jalovce, dřišťály, 

skalníky) a zakrslých borovic. Současně jsme navezli kačírek a kamenný mulč. Zajišťovala Jana 

Britzmannová. 

PRAVDA JE NĚKDE JINDE... 

V úterý 23. srpna 2016 prožila Hvězdárna a planetárium Brno výjimečné dopoledne. Poblíž budovy se 

„zřítil“ podivný předmět z vesmíru, který vytvořil novou, volně přístupnou dětskou atrakci – létající talíř. 

Aby toho nebylo málo, citlivé astronomické detektory zaznamenaly zvýšený výskyt pokémonů.  

Že se něco děje, bylo zřejmé už několik posledních dní. Došlo nám několik zpráv a dokonce i jedno video 

z přeletu podivného tělesa nad Brnem. Vibrace zachytil i náš snímač astrálních vln, který monitoruje 

psychotronickou aktivitu nad celou střední Evropou. Záznamy z vibrátoru dosáhly maxima rozsahu jeho 

stupnice, která dosahuje až jedné tisíciny milimolu! Na tom, že Kraví hora disponuje silným energetickým 

polem, se ostatně shoduje řada psychotroniků. Dokonce existuje domněnka, že se jedná právě o stopu 

po mimozemských civilizacích. Možná proto došlo k této divné události.  

Předmět při svém dopadu vyryl hlubokou brázdu nejen do paměti všech očitých svědků, ale také do zdej-

šího trávníku. Ihned bylo možné konstatovat, že jde doslova o žhavou novinku... Nabízí se vysvětlení, že 

jde o meteorit. Ovšem pokud by meteorit této velikosti dopadl do středu Brna, bylo by potřeba řešit jinou 

záhadu. Totiž kam zmizelo město Brno a kam se vypařila většina jeho obyvatel. 

http://www.livingstone.cz/
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Popisovaný kovový předmět je skutečně veliký. Jeho objem by se dal přirovnat k běžnému kontejneru na 

komunální odpad (ne, nejedná se o kontejner na komunální odpad). Diskovitý tvar spíše navozuje dojem, 

že by mohlo jít o UFO – Unidentified flying object, tedy neidentifikovaný létající objekt. Jenže objekt nelé-

tá, nýbrž naopak spočívá značnou částí pod úrovní povrchu a navíc není neidentifikovaný. Většina z nich 

se však shoduje, že je to „cítit vesmírem“. Z tohoto důvodu zaměstnanci brněnské hvězdárny briskně 

zpřístupnili předmět zdarma veřejnosti. Zájemci z řad „logů“ si navíc mohou po předchozí domluvě na 

místě zapůjčit několikero virgulí různých tvarů, jedno těžké, dvě středně těžká a jedno odlehčené kyva-

dlo, hrst magických krystalů, dozimetr a dokonce i hřejivý svetr. 

Dle prvotního ohledání místa dopadu byla v okolí záhadného předmětu detekována různá elektromagne-

tická pole (jedno z nich bylo později identifikováno jako free Wi-Fi síť hvězdárny) i nezvyklé křížení energií 

(zejména vodovodního řadu s elektrickým vedením a datového kabelu s rozvodem plynu). Od té doby 

v těsné blízkosti budovy stojí „fotopoint“ v podobě kašírovaného disku mimozemského létajícího aparátu. 

Na happeningu se kromě pracovníků Hvězdárny a planetária Brno podílelo i Rádio Kiss Hády, Městská 

policie Brno a společnost Sun Drive. 

PROJEKT ASTRONET 

Cílem projektu Astronet – networking evropských planetárií a science center je další vzdělávání pracov-

níků Hvězdárny a planetária Brno. Chceme zlepšit jejich znalosti v oblasti přírodovědného vzdělávání a 

profesní dovednosti, sdílet zkušenosti se zaměstnanci ostatních planetárií a science parků, navázat me-

zinárodní kontakty a poznat život a práci astronomů v jiných zemích.  

Možnosti zahraničních cest našich pracovníků jsou velmi limitované, přitom sdílení kontaktů, informací a 

ve finálním stádiu zejména vzdělávacích pořadů, může přinést značné finanční úspory, protože společná 

příprava a následné sdílení vzdělávacích pořadů se zahraničními partnery je mnohem efektivnější, než 

jeho nákup či individuální tvorba. Cílem těchto mobilit má být: 

seznámit se s stavem a procesem tvorby inovativních vzdělávacích pořadů ve velkých planetáriích a science parcích 

(s důrazem zejména na dramaturgii a obrazovou stránku pořadů);  

poznání, zda je v budoucnu možné připravovat společné projekty nebo si je vyměňovat; 

poznat systémem individuálního astronomického vzdělávání (včetně podpory talentovaných jedinců); 

posoudit podobu i každodenní provoz interaktivních přírodovědných a zejména astronomických výstav, pokud v instituci 

existují; 

mapovat digitální projekční techniku vhodnou pro velká planetária, její technické možnosti, nároky na obsluhu, její další 

vývoj apod.; 

získat kontakty např. pro ediční činnost a zasíťování. 

 

Pro ucelený přehled o stavu evropských planetárií chceme využít kratší návštěvy v 6 partnerských i dal-

ších institucích, rozhovory s kolegy, stínování denního provozu v zátěžových časech (v našem případě 

zejména večerní hodiny) i každodenní činnosti při tvorbě vzdělávacích konceptů našich zahraničních ko-

legů. Samozřejmě chceme kolegům předat i naše know-how a inspirovat je poznáním našich zkušeností 

a přispět tak ke zvýšení mezinárodní dimenze vzdělávání v planetáriích.  

Hvězdárna a planetárium Brno v první polovině roku v rámci programu Erasmus+, číslo projektu 2016-1- 

CZ01-KA104- 022976, získala dotaci ve výši 35 036 euro. Projekt se začal realizovat od 1. října 2016 (do 



102 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

30. září 2018). První cestou byla návštěva hlavního města Maďarska – Budapešti, kde pracovníci 

Hvězdárny a planetária Brno navštívili TIT Budapesti Planetárium a Cospa Playbar science centrum. Zú-

častnili se Šárka Dyčková, Zuzana Kuljovská, David Koval a Ondrej Kamenský. Projektovým manažerem 

byl Jiří Dušek, o faktickou realizaci se stará Pavel Gabzdyl. 

POKÉMON GO 

Mobilní hra je založena na chytání pokémonů a funguje na principu tzv. rozšířené reality. Barevné příšer-

ky jsou rozmístěny po reálné mapě, na které je hráč lokalizován pomocí GPS. Pokud hráč najde pokémo-

na (tzn. je v jeho dostatečné blízkosti), může ho chytit. Cílem hry je pochytat všechny pokémony a starat 

se o ně tak, aby se zlepšovaly jejich vlastnosti. Nachytané pokémony pak lze využívat v soubojích 

s ostatními. Hráči s telefonem v ruce prochází městem a loví Pokémony. 

Na nečekané vlně popularity se svezla i Hvězdárna a planetárium Brno. Po konzultaci se společností 

Kantó jsme formou nálepek „zviditelnili“ dvě PokéStopy a v několika kampaních spouštěli Lure moduly 

neboli vábničky, které po dobu 30 minut od nainstalování přitahovaly pokémony z okolí. I když není zřej-

mé, zda se tyto aktivity projevily v návštěvnosti naší instituce, bezesporu vedly k jejímu zviditelnění. 

Ostatně se u nás také několikrát odehrál neformální sraz lovců Pokémonů. Zajišťoval Jiří Dušek a Tomáš 

Hladík. 

POPULÁRNÍ PUBLIKACE 

Naši pracovníci jsou autory řady populárně-vědeckých astronomických publikací vydávaných nejrůzněj-

šími českými vydavatelstvími. Tato díla připravovali ve svém volném čase, jejich spojení s Hvězdárnou a 

planetáriem Brno však bylo více než evidentní. Ostatně jsou v nabídce našeho astro-obchodu. V roce 

2016 vyšly tyto publikace: 

Pavel Gabzdyl, Neuvěřitelné Brno, CPress 

David Koval, O čem si šeptají hvězdy, Albatros 

 

Jiří Dušek a Jan Píšala připravovali rubriku ve vědecké příloze Lidových novin, Jan Píšala v časopisu 

Tajemství vesmíru a Přírodovědci.cz, Pavel Gabzdyl spolupracoval s časopisy Tajemství vesmíru a Astro-

pis. 

PORADNÍ SBOR ŘEDITELE 

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 pokračoval v utváření neoficiálního poradního sboru, 

který tvoří zástupci odborného, kulturního i privátního sektoru.  

REKLAMA NA INTERNETU 

Jednu z klíčových rolí v naší propagaci hraje Internet, ostatně připojením disponujeme od roku 1993. 

Pomocí základní adresy http://www.hvezdarna.cz můžeme efektivně propagovat nabízený program, 

přímo prodávat vstupenky a zajišťovat běžný informační servis. Vše v maximálně jednoduché a přehledné 
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podobě. Podobu www stránek v roce 2016 průběžně optimalizoval Pavel Karas. V průměru jsme na 

www stránkách registrovali 880 návštěv denně, nejvíce 23. srpna 2016 (2 746 návštěv, 2 539 unikátních). 

Od dubna 2014 provozujeme portál http://www.zeremevesmir.cz, který nabízí videoreportáže, záznamy 

přednášek a tu a tam i přímé přenosy výjimečných akcí (5 takových událostí), záběry z elektronické roz-

hledy, informace z meteorologické stanice, měření koncentrace a toků CO2, provozované ve spolupráci 

s CzechGlobe – Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR a vůbec nepřetržitého proudu infor-

mací z Kraví hory i přilehlého zbytku vesmíru. Rozvoj tohoto portálu v roce 2016 z personálních důvodů 

zamrznul a bude v roce 2017 přehodnocen. 

Na sociální síti Facebook na adrese http://www.facebook.com/hvezdarna.brno působíme od roku 2009. 

Zatímco 1. ledna 2016 jsme měli 41 778 registrovaných uživatelů, 31. prosince 2016 již 48 760. 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. 

O náplň sítě Facebook se staral Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Josef Forman a Pavel Karas. 

Instagram je volně dostupná aplikace, která svým uživatelům umožňuje sdílení fotografií. K dispozici je 

přitom řada filtrů, které lze na pořízenou fotografii aplikovat. Díky provázanosti se sítí Facebook se rela-

tivně snadno aktualizuje. Zatímco počátkem roku 2016 jsme měli 212, na konci roku 2 011 folowerů. 

O náplň se staral Pavel Karas, dostupná je na adrese  

https://www.instagram.com/explore/locations/10712458/hvezdarna-a-planetarium-brno/. 

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 2016 jsme měli 1 005 odběratelů, 31. prosince 2016 to bylo 1 162 následov-

níků. Zajišťoval Pavel Karas. 

Redakční systém www stránek Hvězdárny a planetária Brno umí rozesílat e-mailové zprávy s tiskovými 

informacemi či upozorněními na zajímavé události. Odběr těchto nepravidelně vydávaných newsletterů je 

zdarma. V roce 2016 jsme rozeslali 72 zpráv pro 3 691 odběratelů. Systém je hojně využíván také sdělo-

vacími prostředky. 

REKLAMA NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH 

V roce 2016 jsme spolupracovali především se čtveřicí lokálních rozhlasových stanic. Rádio Petrov je 

brněnská privátní rozhlasová stanice pokrývající výraznou část regionu jižní Moravy. Zaměřuje se na 

hudební formát typu „czech conservative“, hraje převážně známé české melodie a prověřené zahraniční 

hity pro střední a starší generaci. Kiss Hády patří do skupiny Kiss rádií. Jde o jednu z nejstarších značek 

na českém trhu, která vznikla na základech nezávislých stanic v regionech. Hitrádio Magic Brno je lokální 

rozhlasová stanice pro Brno a okolí. Skupina patří do portfolia společnosti Media Bohemia, která je nej-

větší rozhlasovou skupinou v České republice. Český rozhlas Brno je v síti regionálních stanic Českého 

rozhlasu, které produkují svůj vlastní program. Jde o nejstarší, největší a především nejposlouchanější 

regionální studio v rámci struktury rozhlasu veřejné služby. Posluchačům v Jihomoravském a Zlínském 

regionu každodenně nabízí čtyřiadvacetihodinové regionální vysílání, navíc se více než dvěma hodinami 

denně podílí na vysílání celoplošných stanic – a to jak zpravodajstvím a publicistikou, tak především ná-

ročnými uměleckými pořady. 
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V Rádiu Petrov dle našich objednávek zaznívala reklama spojená s konkrétními pořady nebo akcemi. 

Rádio Kiss Hády vysílalo pravidelnou rubriku „Co na to hvězdy…“, ve které upozorňovalo na aktuální dění 

v naší organizaci. Hitrádio Magic Brno nás propagovalo na sklonku září, Český rozhlas Brno připravil 

několik speciálních reportáží a pozvánek. Spolupráce s těmito médii byla pro Hvězdárnu a planetárium 

Brno velmi výhodná – buď ve formě vzájemného reklamního plnění anebo s výraznou slevou. 

REZERVAČNÍ SYSTÉMY 

S individuálními návštěvníky souvisí provoz profesionálního rezervačního systému Colosseum, vč. mož-

nosti platby kreditní kartou. Ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna bylo možné 

vstupenky na naše akce zakoupit nejen přímo v pokladně Hvězdárny a planetária Brno, ale také 

v Labyrintu pod Zelným trhem, v Mincmistrovském sklepě a na Radnické ulici. Rezervační systém není 

ideální, ale žádný jiný, srovnatelný software na českém trhu bohužel k dispozici není. 

V lednu 2016 jsme zrušili možnost rezervovat si vstupné přes internet anebo telefonicky. Samozřejmě se 

jednalo o problematické rozhodnutí, na které doplatili korektní návštěvníci. Bohužel, takových bylo stále 

méně a méně, takže běžně docházelo k situacím, kdy propadlo až několik desítek rezervací najednou. 

V případě populárních přestavení jsme do poslední chvíle odmítali další návštěvníky s tím, že budeme mít 

plno, aby se 30 minut před začátkem ukázalo, že tomu tak nebude. Navíc lidé pravidelně přicházeli po 

propadnutí rezervace a přeli se s pokladními o tom, na čí straně je pravda. Při prodeji vstupenek pak 

docházelo k dalším prodlevám. Za částečnou náhradu považujeme elektronické vstupenky. 

Se změnami v Turistickém informačním centrum města Brna také došlo k omezení počtu prodejních míst 

na jediné – v předprodeji na ulici Panenská 1. S ohledem na zrušení rezervací se však nejednalo o fatální 

problém (pro nás i naše návštěvníky). Prodej vstupenek „mimo budovu“ se jednoduše přesunul na inter-

net. 

Rezervaci vzdělávacího pořadu pro školní výpravy v kteroukoli denní nebo noční dobu umožňuje na míru 

připravený, internetový rezervační systém, který je součástí stránek http://www.hvezdarna.cz (připravil 

Pavel Karas). Zvolené řešení navíc umožňuje se zadanými informacemi dále pracovat – jedním z výstupů 

byl průběžně aktualizovaný přehled uváděných představení, s možností vypsat si jejich stručnou anotaci. 

Všichni zaměstnanci také dostávali e-mailem každodenní přehled představení a všech objednávek apod., 

kompletní databáze byla nezávisle zálohována hned na několika místech. Součástí systému je zpětná 

vazba – pedagogové jsou vyzýváni, aby nám zaslali názor na návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Sou-

časně si mohou pohodlně objednat elektronický zpravodaj nebo se registrovat na Facebooku.  

TIŠTĚNÁ REKLAMA 

S individuálními návštěvníky komunikujeme také prostřednictvím tištěné reklamy – zdarma, v podobě 

barteru i za úplatu. V roce 2016 jsme vydali 4 řádná čísla a 2 mimořádná čísla čtvrtletníku, který si klade 

za cíl informovat o zajímavém dění – v menší míře minulém, ale především budoucím – na Hvězdárně a 

planetáriu Brno. Snažíme se tímto způsobem komunikovat s veřejností, partnery organizace i zřizovate-

lem. Součástí je rozhovor s ředitelem na aktuální téma, přehled nejzajímavějších akcí, informace 

o novinkách, premiérách a projektech, které by neměly nikomu uniknout. Řádná vydání vycházela v ná-

kladu kolem 2 až 3 tisíce kusů, dvě mimořádná vydání v nákladu 10 000 kusů. Řádná vydání jsme rozdá-
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vali především v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, event. zasílali našim partnerům. Mimořádná 

vydání se volně rozdávala po celém městě Brně v distribuční síti společnosti MediaHill, s.r.o. 

Po celý rok 2016 jsme připravovali programový leták s měsíčním přehledem pořadů pro veřejnost. Ná-

klad se pohyboval dle ročního období od 1 do 3 tisíc výtisků. Ty byly rozdávány především v prostorách 

Hvězdárny a planetária Brno. Sestavovala Zuzana Kuljovská. 

Vydáváme také dětský zpravodaj Krávoviny v nákladu 2 500 kusů (sestavuje David Koval), který je drob-

ným dárkem pro naše dětské návštěvníky. Jedná se o kombinaci základních astronomických pouček, her 

a drobných postřehů o přírodě. V roce 2016 vyšla čtyři vydání. První dvě připravila grafička Petra So-

poušková, další dvě grafik Pavel Karas ve spolupráci s ilustrátorem Jáchymem Nádvorníkem. 

Brněnský deník Rovnost (je mediálním partnerem Hvězdárny a planetária Brno) nám dává nadstandardní 

prostor k propagaci. Kromě každodenního programu a řady informativních článků jsme v únoru a září 

2016 vydali dvě mimořádné, šestnáctistránkové přílohy Deníku vycházejícího v celém Jihomoravském 

kraji a kraji Vysočina. Celkem 20 000 výtisků bylo věnováno novému digitáriu a jeho aktuálnímu progra-

mu. 

Deník Metro, volně dostupný zejména na zastávkách městské hromadné dopravy, se v průběhu roku 

2016 stal jedním z našich klíčových komunikačních médií. Kromě pravidelné inzerce jsme na jaře a na 

sklonku léta publikovali čtyřstránkovou přílohu věnovanou právě Hvězdárně a planetáriu Brno. Klasický 

náklad deníku Metro pro Brno a okolí je 30 tisíc kusů, který je ve variantě XXL navýšen o 100 tisíc kusů a 

ty jsou rozneseny do schránek ve vybraných částech města Brna a jeho okolí. 

Přímo ve vozech Dopravního podniku města Brna se rozdává měsíčník Šalina (náklad 50 000 kusů), ve 

kterém pravidelně uveřejňujeme krátký příspěvek a jednou ročně i tematickou dvoustranu. V roce 2016 

se nám podařilo navázat spolupráci s dvojicí radničních zpravodajů – Zpravodaj městské části Brno-střed 

vychází v nákladu 52 tisíc kusů (měsíčník vyjma letních prázdnin), Žabovřeský zpravodaj  v nákladu 12 

tisíc kusů. V obou případech byly články o našich aktivitách uveřejňovány zdarma. 

Spolupracovali jsme také s periodiky Brno Business, Brněnský Metropolitan, Tajemství vesmíru a Natio-

nal Geographic Česko. Program za úplatu zveřejňovalo periodikum Kult.cz. City-light vitríny a billboardy 

jsme objednávali u společnosti euroAWK, s.r.o. (jako „last minute“ nabídky) a v City Tools, a.s. (nabídka 

nevyužitých ploch pouze za úhradu instalace).  

Již několik roků průběžně doplňujeme seznam konkrétních pedagogů (celkem 1 735 k 31. prosinci 2016), 

které jsme přímo – vždy na začátku školního pololetí – oslovili s konkrétní nabídkou vzdělávacích pořadů. 

Totéž jsme adresovali na všechny základní a střední školy v Jihomoravském kraji (celkem 1016 

k 31. prosinci 2016). Pro žáky, navštěvující naše vzdělávací pořady, také připravujeme pracovní listy (do-

plněné o metodické listy pro pedagogy). V roce 2016 byly vydány: 

Ptačí ostrov – omalovánka, skládačka 

Země v pohybu 

Život rostlin (dvě verze) 
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TELEVIZNÍ REKLAMA 

Placená reklama v tomto médiu je samozřejmě nad ekonomické možnosti Hvězdárny a planetária Brno. 

Spolupracovali jsem však s regionální stanicí Brněnská jednička a na sklonku roku 2016 podepsali me-

morandum o spolupráci s brněnským studiem České televize. Vesměs zajišťoval Jiří Dušek. 

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 32 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 jas-

ného a nezaměnitelného tématu, které ve svém cíli prezentuje jedinečnost této nabídky na trhu cestovní-

ho ruchu. Každý Top výletní cíl musí neustále svou nabídku obohacovat o nové zážitky pro návštěvníky 

(např. výstavy, kulturní akce, nové expozice). 

Počátkem roku proběhla rekapitulace rozpočtu 2016 a byla odhlasována četnost kontrol kvality v cílech 

na jednou za tři roky. V únoru roku 2016 proběhlo školení pracovníků pokladen a informací, jehož cílem 

bylo informovat pracovníky na pokladnách a informacích o cílech, členech a novinkách v projektu, také 

proběhlo základní proškolení na téma komunikace se zákazníkem. Školení proběhlo v Mincmistrovském 

sklepě v Brně a zúčastnily se jej dvě naše zaměstnankyně Žaneta Žilková a Štěpánka Ludvíková. Začát-

kem dubna byly distribuovány nové letáky v počtu 600 ks pro cíl a trhací mapy v nákladu 4 000 ks pro 

každý cíl. Byla spuštěna polská verze stránek http://www.vyletnicile.cz. 

Společně s Top výletními cíli jsme oslavili 10. výročí činnosti Centrály cestovního ruchu-Jižní Morava, dále 

byla vysoutěžena firma na kontroly kvality, které začaly probíhat v průběhu prázdnin až do sklonku roku. 

Z celkového hodnocení Hvězdárna a planetárium Brno dopadla velmi uspokojivě. Dne 4. října 2016 opět 

proběhla exkurze do partnerských organizací v Dolním Rakousku, kde naše pracovnice navštívily Svět 

sýrařů v Heidenreichtein a park Uterwasserreich Schrems. Dne 30. listopadu 2016 proběhlo výroční se-

tkání Top výletních cílů ve VIDA!science centru v Brně. Hodnotily se zde aktivity a čerpání projektu. Disku-

tovalo se o konceptu další spolupráce od dubna 2017. 

Projekt považujeme za důležitý – jednak zapadá do našich marketingových aktivit a také nás nutí neustá-

le hlídat a zvyšovat kvalitu nabízených služeb. V rámci exkurzí do Top výletních cílů v Dolním Rakousku 

máme možnost srovnávat nabízené služby. Kontakt s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava zajišťova-

la Zuzana Kuljovská. 

VYSLANCI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

Projekt má upevnit vazby mezi organizací a věrnými návštěvníky. Formou inzerce na Facebooku a přes 

e-mailový zpravodaj oslovujeme naše sympatizanty, zda by se nechtěli podílet na propagaci aktivit 

Hvězdárny a planetária Brno, resp. organizaci jako takové. Aktuálně máme 60 vyslanců, kteří od nás 

jednou za čtvrt roku dostanou balíček s propagačními materiály. 
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YOUTUBEŘI 

V pátek 1. dubna 2016 proběhl v našich prostorách záměrně utajovaný sraz youtuberů, kteří v našich na 

Hvězdárně a planetáriu Brno natáčeli nejrůznější upoutávky. Reportáž youtubera GoGOMana zazname-

nala 445 335 zhlédnutí. Objevili jsme tak další kanál, jak propagovat naše aktivity. Na přelomu srpna a 

září jsme pak využili youtubera Johnnyho Valdu, který jednak u nás natočil reportáž (19 124 zhlédnutí), 

jednak se v sobotu 17. září 2016 odpoledne zúčastnil autogramiády. Jakkoli je formát youtubinku disku-

tabilní, nemůžeme jej ignorovat a hodláme jej nějakým způsobem využívat i v budoucnosti. 

ZAHRANIČNÍ CESTY 

Pokud má Hvězdárna a planetárium Brno udržet dramaturgický i technický rozvoj na špičkové úrovni, 

musí se naši pracovníci vydávat na zkušenou do zahraničí. V roce 2016 se uskutečnily tyto výjezdy: 

19. – 21. ledna 2016 

Vernisáž Other Worlds v Natural History Museum, zúčastnil se Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl 

 

15. – 21. března 2016 

IMERSA Summit Denver, zúčastnil se Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl 

 

26. – 28. května 2016 

FullDome Festival Jena, zúčastnil se Pavel Karas, Ondrej Kamenský, Jan Píšala 

 

19. – 25. června 2016 

IPS Annual Conference Warsaw 2016, zúčastnil se Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Tomáš Hladík, Ondrej Kamenský, Pavel 

Karas, Jan Píšala 

 

25. června 2016 

Premiéra Gravity Secret, Munich Planetárium, zúčastnil se Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl 

 

4. října 2016 

Exkurze do partnerských organizací projektu TOP VÝLETNÍ CÍLE v Dolním Rakousku (Svět sýrařů v Heidenreichtein a 

park Uterwasserreich Schremss), zúčastnily se Šárka Dyčková a Zuzana Kuljovská  

 

6. – 9. prosince 2016 

Návštěva TIT Budapesti Planetarium a Cospa Playbar science center v Budapešti v rámci projektu Erasmus+, zúčastnili 

se Šárka Dyčková, Zuzana Kuljovská, David Koval a Ondrej Kamenský 

ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK 

Z většiny odborných přednášek pořádaných Hvězdárnou a planetáriem Brno pořizujeme audio a videozá-

znamy, které jsou zdarma dostupné na http://www.zeremevesmir.cz a kanálu Youtube – 

http://www.youtube.com/brnoobservatory.  
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Statistiky ukazují, že se jedná o velmi oblíbené produkty. V roce 2016 se stala nejsledovanějším počinem 

přednáška Jiřího Grygara Žeň objevů 2015, která byla zhlédnuta 14 259krát. Absolutní rekord pak drží 

reportáž o přechodu Merkuru přes Slunce 8. května 2016 s 47 697 zhlédnutími. Celkem jsme v roce 2016 

registrovali 498 314 zhlédnutí a 1 516 odběratelů videí. 

Historicky nejsledovanější přednáškou je vystoupení Pavla Gabzdyla – Vše, co jsme věděli o Měsíci, je 

špatně – s 61 047 zhlédnutími (od března 2013). V roce 2016 vznikly tyto záznamy přednášek (připravo-

val Josef Forman): 

Ing. Martin Zeman, Ph.D., Fyzikální desatero 

Ing. Tomáš Přibyl, Příběh opravdového Marťana 

doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Ledové měsíce a možnosti existence života 

Mgr. Tomáš Ryška, Ph.D., (Ne)skutečná pomoc: Bono, Leviathan a uklízecí četa 

doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., Mgr. Olga Bohuslavová, Ph.D., Antarktida – země chladu, míru a vědy 

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c., Dobrý sluha ale zlý pán aneb Jaderná energetika třicet let po Černobylu 

prof. RNDr. Pavel Cejnar Dr., DSc., Od motýlích křídel ke kvantovému chaosu 

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., Jazyk a poznávání světa 

Bc. Jakub Juryšek, Ing. Helena Kolešová, Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D., Mgr. Pavel Stránský, Ph.D., Science to GO! 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Gregor Mendel byl meteorologem. Jak probíhají meteorologická měření? 

Mgr. Petr Münster, O předpovědi počasí 

Ing. Eva Soukalová, CSc., Voda v naší krajině 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Změna klimatu aneb o kritických 2 °C. Budeme mít povodně i sucho? 

Mgr. Robert Skeřil, PhD., Brňané, víte, co dýcháte? 

RNDr. Robert Švarc, Ph.D., Obecná teorie relativity: Gravitace podle Einsteina 

Mgr. Aleš Antonín Kuběna, Jak urvat nejlepší partnerky a jídlo. Teorie her a konflikty. 

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., Na sopkách Střední Ameriky 

RNDr. Jiří Grygar, CSc., Žeň objevů 2015 

Ing. Martin Zeman, Ph.D., Fyzikální desatero II 

Mgr. Robin Kopecký, Evoluce, lidská mysl a náboženská víra 

Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D., Výprava do světa podivuhodných náhod 

Libor Balák, RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, Ph.D., Vývoj člověka – řád evoluce nebo chaos života? 

RNDr. Petr Trávníček, Ph.D., Tajemství nejenergetičtějších částic z vesmíru 

Ing. Tomáš Přibyl, Klepání na hvězdnou bránu 

Mgr. Vladimír Socha, Chicxulub – zabiják dinosaurů 

prof. Jiří Chýla, CSc., Od pozitronu k Higgsovu bosonu a jak dál 

Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D., Volání do ticha: jak se dorozumět s mimozemšťany 

Mgr. Lenka Příplatová, Paraziti, hybatelé světa 

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Toxoplasma a sex aneb Cesta tam a zase zpátky 
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EKONOMICKO-SPRÁVNÍ AKTIVITY 

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 zajišťující aktivity Hvězdárny a planetária Brno uvedené v článku II ve zřizovací listině s výjimkou 

činností svěřených oddělení dramaturgickému; 

oddělení dramaturgické zajišťující veškeré tvůrčí aktivity a provoz systému digitária; 

oddělení provozní zajišťující aktivity ekonomicko-správního, personálního a technického charakteru. 

 

Mimo tato oddělení existují pozice: 

preventista bezpečnosti práce; 

interní auditor. 

ZAMĚSTNANCI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO 

V průběhu roku 2016 byli v pracovním poměru tito zaměstnanci v abecedním pořadí: 

Hana Babiarová (od 1. června do 14. srpna 2016 – úvazek 1,0) 

Ing. Kateřina L. Brettschneiderová (úvazek 0,5) 

 

Vývoj počtu návštěvníků obsloužených 1 zaměstnancem (bez rozdílu pracovního zaměření) Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2016. 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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Jana Britzmannová (úvazek 1,0) 

Bc. Mirek Dočekal (úvazek 1,0) 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (úvazek 1,0) 

Mgr. Šárka Dyčková (úvazek 1,0) 

Mgr. Josef Forman (úvazek 1,0) 

Mgr. Pavel Gabzdyl (úvazek 1,0) 

Ing. Tomáš Hladík (úvazek 1,0) 

Lucie Hniličková (úvazek 1,0) 

Marie Ivanovová (úvazek 1,0) 

Mgr. Ondrej Kamenský (úvazek 1,0) 

RNDr. Pavel Karas (úvazek 1,0) 

Mgr. David Koval (úvazek 1,0) 

Mgr. Zuzana Kuljovská (úvazek 1,0) 

Štěpánka Ludvíková (úvazek 1,0 do 30. června 2016) 

Hana Machačová (úvazek 1,0) 

Mgr. Jan Píšala (úvazek 1,0) 

Ing. Antonín Reňák (úvazek 0,75 do 31. července 2016) 

Jiří Severin (úvazek 1,0) 

Aneta Schinzelová (od 22. srpna 2016 úvazek 1,0)  

Ing. Hana Šimšová (úvazek 0,75) 

Mgr. Jaroslav Velčovský (úvazek 0,5) 

Žaneta Žilková (úvazek 1,0) 

 

preventiva bezpečnosti práce: Jiří Severin (úvazek 0,1) 

interní auditorka: Iva Štefanová (úvazek 0,25)  

STATISTICKÝ PŘEHLED STRUKTURY A POČTU ZAMĚSTNANCŮ 

 
stav 

k 31. prosinci 2015 
průměrná roční hrubá 

mzda v roce 2015 v Kč 
změny  

v roce 2016 

stav 
k 31. prosinci 

2016 

průměrná roční hrubá 
mzda  v roce 2016 v Kč  

průměrná  
tarifní třída  
v roce 2016 

vysokoškolští  
zaměstnanci 

13,50 341 581,- -0,75 12,75 347 114,- 11,3 

středoškolští  
zaměstnanci 

8,35 269 691,- -1,00 7,35 245 636,- 6,6 

celkem 21,85 313 632,- -1,75 20,10 310 907,-  

 

  



Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 | 111 

 

POČET PLÁNOVANÝCH A OBSAZENÝCH FUNKČNÍCH MÍST K 31. PROSINCI 2016 

funkce třída úvazek - plán úvazek – skutečnost 

ředitel 14 1,00 1,00 

zástupce ředitele  12 1,00 1,00 

vedoucí dramaturgického oddělení  12 1,00 1,00 

vedoucí provozního oddělení  12 0,75 0,75 

vedoucí programového oddělení  11 1,00 1,00 

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník  11 6,00 6,00 

produkční, programový a kulturně výchovný pracovník  10 1,80 1,00 

účetní 9 1,00 1,00 

účetní 7 1,00 1,00 

asistent 7 1,00 1,00 

pokladní - zásobovač 7 1,00 1,00 

pokladní 6 2,00 3,00 

technik 11 1,00 1,00 

technik – údržbář 9 1,00 1,00 

bezpečnostní referent  7 0,10 0,10 

interní auditor  10 0,25 0,25 

celkem   20,90 20,1 

ARCHIVNÍ A SPISOVNÍ SLUŽBA 

V průběhu roku 2016 jsme uvedli do souladu se zákonnou normou (pod odborným metodickým vedením 

Mgr. Jany Dosoudilové z Archivu města Brna) naši archivní a spisovou službu. Současně jsme vydali 

příslušnou směrnici o vedení spisové služby. Realizovala Jana Britzmannová.  

BEZPEČNOST PRÁCE 

V roce 2016 nedošlo na Hvězdárně a planetáriu Brno k žádnému pracovnímu úrazu. Bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, stejně jako požární ochraně, byla v organizaci věnována soustavná pozornost a 

všechny úkoly vyplývající z příslušných zákonů, nařízení a dalších předpisů byly průběžně plněny.  

S ohledem na bezpečnost práce byly v roce 2016 uskutečněny tyto kontroly: 

19. ledna 2016 – odborná prohlídka výtahu 

26. ledna 2016 – servisní prohlídka nouzového osvětlení 

26. ledna 2016 – revize a výměna vadných lamel vnějšího pláště budovy 

28. ledna 2016 – kontrola spalinových cest 

1. února 2016 – revize a servis plynových kotlů 

10. února 2016 – provozní revize plynového zařízení 

10. února 2016 – provozní revize tlakové nádoby v kotelně 
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2. března 2016 – revize membránového uzávěru 

22. dubna 2016 – kontrola provozuschopnosti protipožárního zařízení EPS 

25. dubna 2016 – odborná prohlídka výtahu 

27. dubna 2016 – revize ručního nářadí, přenosných spotřebičů a prodlužovacích šňůr 

16. května 2016 – pravidelná revize automatických dveří 

30. května 2016 – revize a servis křesel v digitáriu 

2. června 2016 – zkouška detektorů plynů v kotelně 

2. června 2016 – kontrola blokovacích stavů v kotelně 

3. června 2016 – kontrola protipožárních klapek 

3. června 2016 – pravidelná prohlídka a servis vzduchotechniky a chladicích strojů 

8. srpna 2016 – revize hasicích přístrojů a hydrantů 

17. srpna 2016 – odborná prohlídka výtahu 

3. listopadu 2016 – pravidelná revize automatických dveří 

20. listopadu 2016 – servis vzduchotechnických jednotek 

7. prosince 2016 – školení BOZP 

DRAMATURGICKÉ PORADY 

Dramaturgické porady Hvězdárny a planetária Brno ve složení – ředitel, členové dramaturgického oddě-

lení, vedoucí programového oddělení – diskutují a následně rozhodují o strategickém směřování organi-

zace. 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 poři-

zován informativní zápis rozesílaný všem zaměstnancům. Na sklonku roku 2016 jsme přitom v detailních 

obrysech měli sestaven dramaturgický plán na celý rok 2017. 

ORGANIZACE PRÁCE 

V roce 2016 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: 

směrnice 6.16 – vedení účetnictví a hospodaření s majetkem (od 1. ledna 2016) 

směrnice 12.5 – DPH (od 1. ledna 2016) 

příkaz ředitele 1/2016 k inventarizaci k 31. prosinci 2016 

příkaz ředitele 2/2016 k odstranění závad zjištěných kontrolou OK MmB 

aktualizace cenového výměru 

vnitřní předpis č. 9.1 Pokyny pro autoprovoz v roce 2016 (od 1. června 2016) 

vnitřní předpis č. 10.1 Pravidla pro uveřejňování smluv v Registru smluv MVČR (od 1. července 2016) 
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/1999 SB. 

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o od-

mítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 

právní zastoupení: 0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0 

ROZVOJOVÉ PROJEKTY 

V širších souvislostech jsme v roce 2016 začali uvažovat o stavebních projektech, které zasáhnou do 

podoby naší instituce v dalších letech: 

Zastřešení části terasy 

Rozšíření budovy o 125 metrů čtverečních, na úkor méně využívané plochy ve 2. nadzemním podlaží, které bude 

v souladu s architektonickým řešením celé budovy. Vznikne prostor tak potřebný pro dočasné instalace, mimořádné ak-

ce apod., navíc se zvýší variabilita prostoru a multifunkčnost Hvězdárny a planetária Brno. 

 

Opěrná zeď na západní straně 

Jednou z dominant Hvězdárny a planetária Brno jsou dvě kopule o průměru 8 metrů, které samostatně stojí na západní 

straně nové budovy. Severní kopule přitom není v majetku města Brna, nýbrž Masarykovy univerzity, jako její odborné 

pracoviště. Oba objekty vznikly v letech 1949 až 1954, včetně k nim přiléhající opěrné zdi. V průběhu desetiletí byly kopu-

le několikrát opravovány a jsou více méně v dobrém technickém stavu. Naopak opěrná zeď je ve stavu téměř havarijním 

– trojice schodišť má výrazně poškozené podstupnice, ozdobné kameny vypadávají, betonový límec zábradlí je vydrole-

ný. V některých částech došlo k posunu vnitřní hmoty, zeď je vyboulená či prasklá. Kromě nedostatku finančních pro-

středků bránil radikálním zásahům i fakt, že přiléhající chodník byl opraven díky dotaci EU. Doba udržitelnosti ale končí 

počátkem roku 2017. Prvotní stavebně-technický průzkum naznačil, že namísto neustálých, drobných oprav, bude vhod-

nější vybudovat novou opěrnou stěnu. Ta by měla korespondovat s architektonickou podobou naší budovy, tj. v přibližné 

délce 51 metrů a výšce od 1 do 2 metrů v podobě betonového monolitu anebo sypané/gabionové zdi (s nezbytným od-

vodněním, statickým zabezpečením, bezpečnostním zábradlím). Současně by vznikl nový pochůzný chodník, lavičky a 

zahradní prvky. Součástí stavby by byly podružné rozvody vody a elektřiny, vč. základů kavárny s celoročním provozem 

(ta by nebyla součástí projektu). 

 

Planetární parkoviště 

Rádi bychom ve spolupráci se Sportovně-rekreačním areálem Kraví hora rozšířil stávající parkoviště u házenkářského 

hřiště Draken – se stylizovanými grafickými symboly planet. Vyřešili by se tak problémy s parkováním našich návštěvní-

ků. 

 

Planetární stezka 

Instalace v parku Kraví hory demonstrující rozlehlost Sluneční soustavy v měřítku 1:10 miliardám. Na každé zastávce 

návštěvník najde informační tabuli, na níž budou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. 

 

Brněnská kamenná zahrada 

Variace tzv. geoparku sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin z nejbližšího regionu zařazených do časových, ge-

ologických, přírodovědných i astronomických souvislostí od doby před 700 miliony roky do současnosti. Kamenná za-
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hrada bude volně přístupná, ale současně poslouží k animačním programům pro základní, střední i vysoké školy. Bloky 

hornin budou rozmístěné na ploše přibližně několika set metrů čtverečních, doplněných informačními panely a leštěnými 

výbrusy. Vzorky doplní hmatové značky pro slabozraké a nevidomé. 

 

Bohužel zatím se nám nepodařilo zajistit financování ani jednoho z projektů, takže jsme kromě prvotních 

úvah v jejich realizaci nijak nepokročili. 

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY 

Některé speciální aktivity pro nás zajišťovali externí firmy: 

Alsig, s.r.o. – dohled nad elektronickým požárním systémem a docházkovým systémem 

B KONTAKT Security s.r.o. – ostraha budovy 

dipl. tech. Jaroslav Plšek – odborný dohled nad bezpečností a ochranou při práci 

ENVIspot a. s. – nouzové osvětlení 

Kone a.s. – kontrola funkčnosti výtahu 

Patrol group s.r.o. – přenos signálů k Hasičské záchranné službě 

Quattromedica, s.r.o. – zdravotní péče 

RSA Cosmos Inc. – údržba digitálního planetária 

Luxit4you, s.r.o. – zahradní práce 

Vladimír Ivanov – revize spotřebičů, nářadí a pracovních strojů 

RACCOON s. r. o. – revize automatizovaných vchodových dveří 

Josef Janda – revize a údržba hasicích přístrojů 

RTP, s. r. o. – revize a prohlídky VZT 

KINOEXPORT s. r. o. – revize sedadel v digitáriu 

TECHNICKÉ AKTIVITY 

Pomineme-li základní údržbu, byly v roce 2016 realizovány následující technické aktivity (zajišťoval To-

máš Hladík a Jiří Severin): 

vyčištění projekční plochy v sále digitária; 

kompletní revize sedadel v sále digitária; 

instalace nové klimatizační jednotky do serverovny projekčního systému digitária ; 

celková kontrola a údržba projekčního systému digitária (servery, projektory, kabeláž, osvětlení atd.); 

příprava podkladů pro kompletní rekonstrukci podlahy ve veřejných prostorách budovy; 

rekonstrukce posuvné střechy veřejné pozorovatelny; 

kompletní vyčištění a nový nátěr pochůzné veřejné dřevěné terasy; 

renovace nátěrů kovových truhlíků na veřejné terase; 

realizace kompletní rekonstrukce podlahy ve veřejných prostorách budovy; 

technické zajištění speciálních eventových akcí (pozorování Perseid, Svátek světla...); 
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průběžná inovace počítačové sítě; 

aktualizace systému pro automatické zachytávání meteoritů na video; 

zprovoznění inteligentních laviček před budovou (nabíjecí sloupky, Wi-Fi); 

instalace rozšířené reality ke grafické stěně ve foyer; 

instalace nových klimatizačních jednotek v kancelářských prostorách; 

technická spolupráce a dohled nad rekonstrukcí sálu exploratoria. 

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 stavební práce, dodávky a služby. Z důvodů rovného 

přístupu a transparentnosti zveřejňujeme: 

poptávky na dodávky a uzavřené smlouvy nad 500 tisíc Kč bez DPH na veřejném internetovém portále 

http://www.vhodne-uverejneni.cz  a na stránkách http://www.hvezdarna.cz; 

od 1. července 2016 uzavřené smlouvy a objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR na 

https://portal.gov.cz. 

 

V roce 2016 jsme realizovali následující poptávky a zakázky nad 500 tisíc Kč bez DPH: 

Oprava podlah a schodišť ve veřejných prostorách Hvězdárny a planetária Brno, vlastní realizace; 

Expozice v sále exploratoria, realizovaná firmou MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. 

ZMĚNY ZŘIZOVACÍ LISTINY A NA STRANĚ ZŘIZOVATELE 

Na sklonku léta došlo k rozhodnutí na straně zřizovatele, že naše organizace k 1. lednu 2017 přechází 

k nově zřizovanému oddělení spolupráce a rozvoje v gesci náměstka primátora pro oblast Smart city. 

V průběhu roku – 17. května 2016 a 15. listopadu 2016 – projednalo zastupitelstvo města Brna dodatky 

ve zřizovací listině Hvězdárny a planetária Brno, kterou pro úplnost uvádíme v aktuální verzi. 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

organizace 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Úplné znění 

vyplývající z dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/18. zasedání konaném dne 17. 5. 2016 a dodatku č. 2 

schváleného Zastupitelstvem města Brna na Z7/23. zasedání konaném dne 15. 11. 2016. 

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo novou zřizovací listinu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové 

organizace, která nahrazuje zřizovací listinu této příspěvkové organizace schválenou na Z5/038. zasedání Zastupitelstva města 

Brna konaném dne 5. 10. 2010, včetně dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem města Brna na  zasedání č. Z6/011 konaném dne 

6. 12. 2011 a  dodatku č. 2 schváleného Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z6/018 konaném dne 9. 10. 2012. 
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Článek I. 

Základní ustanovení 

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

2. Zřizovatelem hvězdárny je statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1/196, 602 00, okres Brno-město, 

IČ: 44992785. 

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

4. IČ hvězdárny je 00101443. 

5. Hvězdárna je zřizována jako příspěvková organizace statutárního města Brna, je právnickou osobou ve smyslu občanského 

zákoníku a při své činnosti se řídí platnými právními předpisy. 

6. Hvězdárna byla zřízena v roce 1954.  

7. Hvězdárna má nadregionální působnost. 

 

Článek II. 

Historická kontinuita 

Hvězdárnu začala v roce 1946 budovat Společnost pro vybudování lidové hvězdárny v zemském hlavním městě Brně. S prvními 

pozorováními se začalo v létě 1953, jako „Oblastní lidová hvězdárna v Brně“ byla oficiálně otevřena 16. října 1954. Dne 30. srpna 

1959 byla rozšířena o novou budovu s projekčním planetáriem. Dne 4. října 1991 bylo slavnostně zprovozněno velké projekční 

planetárium. V letech 2010 a 2011 prošla budova hvězdárny rozsáhlou rekonstrukcí, která byla završena 10. listopadu 2011. Velké 

planetárium ukončilo provoz v březnu 2013, po přestavbě sálu byl 31. října 2013 zprovozněn v sále digitální projekční systém (tzv. 

hybridní planetárium). 

Organizace nesla v letech v 1965-1970 název „Lidová hvězdárna a planetárium v Brně“, v letech 1970-1973 „Hvězdárna a planetári-

um v Brně“, od 19. dubna 1973 do konce května 2008 „Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně“ a dále do listopadu 

2010 „Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvková organizace“.  

Zřizovatelské pravomoci vykonával od roku 1954 do roku 1990 Městský národní výbor v Brně, po jeho zániku je zřizovatelem 

hvězdárny statutární město Brno. 

Od 1. ledna 1986 do 10. června 2008 byla součástí hvězdárny jako odloučené pracoviště „Hvězdárna ve Vyškově“.  

Hvězdárna byla dne 6. listopadu 2001 zapsána do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 17. Dne 

5. října 2010 schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z5/038 v souvislosti s modernizací hvězdárny s účinností od 

1. prosince 2010 nový název „Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace“.  

 

Článek III. 

Hlavní účel a předmět činnosti 

1. Hlavním účelem hvězdárny je propagovat a popularizovat vědu a výsledky vědeckých výzkumů, především z oborů o neživé 

přírodě, zejména astronomie, rozvíjet zájmovou činnost, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost. Je institu-

cí neformálního vzdělávání, kulturních i sociálních aktivit, která klade důraz na kritický způsob myšlení, interaktivní přístup a 

inspiraci návštěvníků k samostatnému experimentování a k objevování základních zákonů vědy a techniky.  

2. Předmět činnosti hvězdárny: 

A. Pravidelně umožňuje pozorování hvězdné oblohy a Slunce, popisuje, demonstruje a vysvětluje astronomické jevy pro-

střednictvím provozu planetária ve svých prostorách i mimo ně zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a 

školním výpravám; 

B. Realizuje odborné, vzdělávací i populárně vědecké akce a aktivity v oblasti přírodních, technických a společenských věd 

(např. audiovizuální pořady, přednášky, workshopy), zejména pak v oboru astronomie a příbuzných přírodovědných 

oborů, ve svěřených objektech i mimo ně, zájemcům z řad veřejnosti, organizovaným skupinám a školním výpravám; 

C. Otevírá a zatraktivňuje problematiku vědy a výzkumu potenciálním zájemcům – mateřským, základním, středním i vy-

sokým školám (studentům i pedagogům), stejně jako odborné i laické veřejnosti; 
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D. Podporuje, vydává a prodává odborné, vzdělávací i populárně vědecké periodické i neperiodické publikace, metodické 

materiály, pomůcky a potřeby, zvukové a zvukově-obrazové záznamy; 

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

F. Vytváří podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních, vyš-

ších odborných a vysokých školách; 

G. Organizuje a podílí se na pořádání kulturních, společenských, odborných i vzdělávacích akcích ve svěřených objektech i 

mimo ně;  

H. Podílí se a realizuje vlastní populárně-vědeckou i vědecko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních, technických a spole-

čenských věd a výsledky publikuje; 

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

J. Provádí údržbu, opravy, vývoj a výrobu přístrojů, zařízení i jiných produktů a forem (např. interaktivních exponátů, didak-

tických pomůcek, systémů dálkového vzdělávání) pro vlastní odborné, vzdělávací i populárně vědecké aktivity a také pro 

jiné organizace i jednotlivce; 

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

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

v zahraničí. 

 

3. Doplňková činnost hvězdárny: 

3.1. Zřizovatel povoluje hvězdárně tyto okruhy doplňkové činnosti:  

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  

Obory činnosti:  

 velkoobchod a maloobchod; 

 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; 

 pronájem a půjčování věcí movitých; 

 fotografické služby; 

 zprostředkování obchodu a služeb; 

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

Zabezpečování pronájmů prostor sloužících podnikání, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti 

hvězdárny, v souladu s článkem VII. zřizovací listiny. 

3.2. Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti hvězdárny. 

3.3. Příjmy z doplňkové činnosti musí být odděleně účtovány a sledovány a podléhají dani z příjmu. 

3.4. Prostředky získané doplňkovou činností použije hvězdárna pro financování hlavního účelu a předmětu své činnosti. 

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

 

Článek IV.  

Statutární orgán 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Brna. Ředitel je jmenován 

na základě výběrového řízení. Ředitel je jmenován na dobu neurčitou. Práce ředitele je hodnocena obvykle po pěti letech 

funkčního období. Výsledky hodnocení jsou projednávány Radou města Brna. Rada města Brna stanoví plat ředitele a zásady 

hmotné zainteresovanosti. Ředitel je zaměstnancem hvězdárny. 

2. Ředitel hvězdárny zejména: 
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 řídí činnost hvězdárny v souladu s právními předpisy, zastupuje ji navenek, jedná jejím jménem, odpovídá za její 

činnost a za celkovou personální politiku; 

 uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci hvězdárny, ustanovuje je do funkcí, stanoví jim plat a 

náplň pracovní činnosti; 

 zřizuje podle potřeby stálé nebo dočasné poradní a pracovní orgány; 

 řídí se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, schválenými Radou města 

Brna, v platném znění (dále jen Zásady), a dalšími věcně příslušnými dokumenty schválenými orgány města; 

 plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu organizace, ze zřizovací listiny a uložené mu orgány statutární-

ho města Brna. 

3. Ředitel hvězdárny ustanoví z řad zaměstnanců hvězdárny stálého zástupce, který ho zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti ve 

vymezeném rozsahu práv a povinností ředitele. Zástupce se podepisuje za hvězdárnu tak, že k jménu, příjmení a funkci ředi-

tele připojí svůj podpis s dodatkem „v z.“ (v zastoupení). 

4. Ředitel může být dále zastupován jím pověřeným zástupcem, který je oprávněn jednat pouze v konkrétní věci a v rozsahu 

stanoveném v pověření. Pověření musí být vždy písemné. 

 

Článek V. 

Organizační uspořádání 

Organizační uspořádání, pracovní náplně, úkoly i povinnosti pracovníků a vzájemné vztahy stanoví organizační a pracovní řád 

hvězdárny, který vydává ředitel hvězdárny na základě této zřizovací listiny a platných právních předpisů. 

 

Článek VI. 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává hvězdárně k hospodaření 

Statutární město Brno předává hvězdárně k hospodaření v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 250/2000 Sb.), následující majetek (dále jen svěřený majetek): 

1. Nemovitý majetek, jenž se nachází v k. ú. Veveří, obec Brno: 

 pozemek p. č. 687, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení  č. p. 974, Kraví ho-

ra 1;  

 pozemek p. č. 691, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení  č. p. 522, Kraví ho-

ra 2;  

 pozemek p. č. 690, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení  č. p. 523, Kraví ho-

ra 3; 

 pozemek p. č. 685/2, ostatní plocha, ostatní komunikace; 

 pozemek p. č. 685/7, ostatní plocha, ostatní komunikace; 

 pozemek p. č. 685/18, ostatní plocha, jiná plocha; 

 pozemek p. č. 685/19, ostatní plocha, zeleň; 

 pozemek p. č. 685/20, ostatní plocha, zeleň 

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

3. Majetek v podobě projekčního digitálního systému a projekční plochy, jenž je pořízen z dotace operačního programu Výzkum 

a vývoj pro inovace, v rámci projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum, registrační č. projektu 

CZ.1.05/3.2.00/09.0160, a to na dobu udržitelnosti projektu, tj. nejméně do 30. 11. 2018. 

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

 

Článek VII. 

Vymezení majetkových práv a povinností při hospodaření se svěřeným majetkem 
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1. Svěřený majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Hvězdárna nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li z. č. 250/2000 Sb. 

jinak, s právem užívání tohoto majetku pro hvězdárnu. 

2. Při hospodaření se svěřeným majetkem se hvězdárna řídí platnými právními předpisy, metodikami, věcně příslušnými doku-

menty schválenými orgány statutárního města Brna, zejména Zásadami, a úkoly vyplývajícími z usnesení orgánů statutárního 

města Brna. Hvězdárna řádně hospodaří se svěřeným majetkem, zejména provádí údržbu, opravy a zabezpečuje jeho provoz. 

3. Svěřený majetek statutárního města Brna hvězdárna vede v účetnictví a zajišťuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 563/1991 Sb.), provádění odpisů ze svěřeného majetku. Hvězdárna 

předává zřizovateli podklady a dokládá skutečnosti pro přiznání daně z nemovitosti a připravuje podklady pro zřízení věcných 

břemen (služebností) na objekty pro vedení sítí dle platné právní úpravy. 

4. Hvězdárna je povinna inventarizovat majetek, se kterým hospodaří, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a v souladu se 

Zásadami a aktualizované výsledky inventarizace předávat v jednom vyhotovení zřizovateli prostřednictvím odvětvového od-

boru. 

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

6. Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele: 

6.1. Hvězdárna je oprávněna uzavírat svým jménem krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených objek-

tech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy hvězdárny. 

6.2. Hvězdárna je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvy o nájmu: 

a) místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší než 29 dnů, avšak nepřesa-

hujících dobu 12 měsíců;  

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

c) ploch a zdí svěřených nemovitostí za účelem umístění informačních cedulí orientačního charakteru, a to na 

dobu neurčitou; 

d) prostor ve svěřených objektech, ve kterých jsou umístěna zařízení sloužící k zásobování svěřených objektů 

energiemi (kotelny, výměníkové stanice, atd.), a to na dobu neurčitou a za účelem provozování těchto zaříze-

ní; 

Hvězdárna je povinna v těchto případech zveřejnit záměr pronájmu na webových stránkách hvězdárny minimálně 15 dnů 

před uzavřením příslušné smlouvy. V těchto případech musí být na straně pronajímatele uvedeno statutární město Brno 

a skutečnost, že působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena příspěvkové organizaci. Příjmy 

z těchto smluv jsou příjmy hvězdárny. 

6.3. Smlouvy na pronájem místností a prostor ve svěřených objektech, svěřených pozemků, ploch a zdí svěřených nemovi-

tostí přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou [vyjma smluv uvedených v bodu 6.2 písm. b), c) a d)] je oprávněn uzaví-

rat pouze zřizovatel. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v transferu poskytovaném 

hvězdárně dle z. č. 250/2000 Sb. 

6.4. Hvězdárna je oprávněna svým jménem uzavírat na dobu do 29 dnů včetně krátkodobé dohody o užívání, a na dobu delší 

než 29 dnů smlouvy o pronájmu: 

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

2. movitých věcí pro akce zajišťované zřizovatelem nebo ostatními příspěvkovými organizacemi zřízenými sta-

tutárním městem Brnem v oblasti kultury; 

3. technického zařízení sloužícího k pořádání přednášek a představení, koncertů, jiných kulturních akcí, konfe-

rencí, seminářů, workshopů a jiných slavnostních příležitostí, pokud tento majetek hvězdárna dočasně nevy-

užívá; 

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

Příjmy z těchto smluv jsou příjmy hvězdárny. 

6.5. Jiné dispozice se svěřeným majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel.  
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6.6. Hvězdárna zajišťuje investice do svěřeného majetku v rámci finančních prostředků uvedených ve finančním plánu 

hvězdárny a v rámci finančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu. Jiné investice je hvězdárna opráv-

něna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele. 

6.7. Hvězdárna užívá i jiný majetek než majetek zřizovatele, a to na základě smluvních a jiných právních vztahů. 

6.8. Hvězdárna zastupuje zřizovatele před orgány státní správy ve správních řízeních týkajících se svěřeného majetku za 

předpokladu souhlasného stanoviska zřizovatele ke konkrétním záměrům hvězdárny. Hvězdárna je oprávněna nechat 

se v těchto řízeních zastupovat na základě plné moci zvoleným zástupcem. 

6.9. Hvězdárna v případě potřeby sdružuje prostředky s jinými partnery a vstupuje do širších účelových právních a ekono-

mických vztahů s jinými subjekty podle platných právních předpisů. 

 

Článek VIII. 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Hvězdárna je zřízena na dobu neurčitou. 

 

Článek IX. 

Ostatní ustanovení 

1. Hvězdárna se ve své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, dodržuje stanovené finanční vztahy k roz-

počtu zřizovatele, hospodaří dle zákona č. 250/2000 Sb. a plní úkoly vyplývající z usnesení Zastupitelstva města Brna a Rady 

města Brna a věcně příslušných dokumentů schválených těmito orgány. 

2. Zřizovatel provádí kontrolu činnosti hvězdárny. 

3. Hvězdárna se zapisuje do obchodního rejstříku.  

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho Z6/035. zasedání konaném dne 17. 6. 2014 a nabyla 

účinnosti dnem 2. 7. 2014. 

2. Zřizovací listina je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž jeden obdrží hvězdárna, a čtyři zřizovatel.  

 

Ing. Petr Vokřál 

primátor statutárního města Brna 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 dosáhly 40 154 tisíc Kč (36 724 tisíc Kč v roce 2015, 

109,3 %), z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací a transferů) činily 16 194 tisíc Kč (15 707 tisíc Kč 

v roce 2015). 

Činnost Hvězdárny a planetária Brno byla v roce 2016 podpořena příspěvkem na provoz od zřizovatele – 

statutárního města Brna – ve výši 12 678 tisíc Kč (11 023 tisíc Kč v roce 2015, 115 %). Oproti roku 2015 

byl navýšen o 1 655 tisíc Kč, z toho: 

950 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na zajištění technického provozu digitária (udržitelnost projektu spolufinanco-

vaného z fondů EU); 

205 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a související odvody; 

500 tisíc Kč na odvodu z investičního fondu.  

Odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. byl v roce 2016 ve výši 1 000 tisíc Kč.  

Do výnosů se promítly transferové podíly související s pořízením majetku spolufinancovaného EU 

v celkové výši 11 182 tisíc Kč, z toho: 

1 191 tisíc Kč – předání zrekonstruované budovy Hvězdárny a planetária Brno v březnu 2013, tj. investiční akce označené 

Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové 

organizace, která byla spolufinancována (80,38 %) z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pod regis-

tračním číslem CZ.1.11/3.1.00/02.01138 (dále jen projekt Přírodovědné exploratorium). 

6 476 tisíc Kč – předání nového digitária v lednu 2014, tj. investiční akce označené Přírodovědné digitárium – návštěv-

nické centrum, která byla z velké části (98,68 %) spolufinancována z Operačního programu pro Výzkum a vývoj pro ino-

vace pod registračním číslem CZ.1.05/3.2.00/09.0160 (dále jen projekt Přírodovědné digitárium). 

1 262 tisíc Kč – ukončení a zaúčtování v září 2015 investičního projektu Přírodovědné kognitorium – Vědecká stezka 

v celkové výši 8 077 tisíc Kč (dále jen projekt Přírodovědné kognitorium). Tento projekt s registračním číslem 

CZ.1.11/3.1.00/41.01695 byl spolufinancován prostřednictvím ROP NUTS II Jihovýchod v celkové výši 6 308 tisíc Kč 

(85 %) a investiční dotací od zřizovatele ve výši 1 476 tisíc Kč. 

2 258 tisíc Kč – předání doplnění digitária v březnu 2016, tj. investiční akce označené Doplnění a rozšíření Přírodovědné-

ho digitária – návštěvnického centra, která byla z velké části (98,11 %) spolufinancována z Operačního programu pro Vý-

zkum a vývoj pro inovace pod registračním číslem CZ.1.05/3.2.00/20.0384 (dále jen projekt Přírodovědné digitárium - 

doplnění). 

 

Ve výnosech se dále objevují výnosy z realizovaných projektů financovaných EU v celkové výši 95 tisíc Kč: 

Od října 2016 do července 2018 je Hvězdárna a planetárium Brno příjemcem transferu na projekt realizovaný v rámci 

programu Erasmus+ ASTRONET – networking evropských planetárií a science center (dále jen projekt Erasmus+) Do-

mem zahraniční spolupráce, se sídlem Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČ: 61386839. Celková výše transferu je 

35 036 EUR (946 tisíc Kč), v roce 2016 bylo čerpáno 95 tisíc Kč a to na cestovné ve výši 63 tisíc Kč a na administraci pro-

jektu 32 tisíc Kč. 

 

Dále jsme v roce 2016 čerpali fondy organizace ve výši 1 320 tisíc Kč, tj. rezervní fond tvořený ze zlepše-

ného výsledku hospodaření ve výši 620 tisíc Kč na další rozvoj organizace a investiční fond ve výši 

700 tisíc Kč na opravy a udržování svěřeného majetku. 
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Celkové náklady Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2016 výše 40 154 tisíc Kč (35 975 tisíc Kč 

v roce 2015, 111,6 %). 

Hospodaření Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 skončilo s vyrovnaným hospodářským výsledkem 

ve výši 0 Kč (749 tisíc Kč v roce 2015), z toho hlavní činnost se ztrátou ve výši 753 tisíc Kč (-142 tisíc Kč 

v roce 2015) a vedlejší doplňková činnost s kladným hospodářským výsledkem 753 tisíc Kč (+891 tisíc Kč 

v roce 2015). 

Koeficient soběstačnosti – poměr vlastních výnosů a celkových nákladů – dosáhl v roce 2016 výše 

40,33 % (43,66 % v roce 2015). 

GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 

 
skutečnost  
roku 2016 
(v tis. Kč) 

procent 
z celku 

upravený plán 
roku 2016 
(v tis. Kč) 

procent plnění 
upraveného 

plánu 

skutečnost  
roku 2015  
(v tis. Kč) 

poměr 
2016/2015 

osobní náklady 9 198 22,9 9 269 99,2 9 683 95,0 

ostatní náklady  30 956 77,1 29 390 105,3 26 292 117,7 

náklady celkem  40 154 100,0 38 659 103,9  35 975 111,6 

vlastní výnosy  16194 40,3 14 699 110,2 15 707 103,1 

dotace  23 960 59,7 23 960 100,0 21 017 114,0 

výnosy celkem  40 154 100,0 38 659 103,9 36 724 109,3 

hospodářský výsledek  0  0  749  

 

 

 

Vývoj výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2016 bez ohledu na inflaci. Tmavá část sloupce odpovídá příspěvku na provoz poskytnutého zřizovatelem – 

statutárním městem Brnem, světlá část sloupce vlastním výnosům organizace. Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli rekonstrukci (červenec 

2010 až říjen 2011). V této částce je započítáno navýšení příspěvku zřizovatele na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb., v roce 2013 – 1 100 tisíc Kč, 

v roce 2014 – 1 000 tisíc Kč, v roce 2015 – 500 tisíc Kč, v roce 2016 – 1 000 tisíc Kč. Naopak nejsou započítány transferové podíly na pořízení investic z fondů EU a použití 

fondů organizace. Hodnoty na svislé ose jsou v Kč. 
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ROZBOR VÝNOSŮ 

Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 dosáhly 40 154 tisíc Kč (36 724 tisíc Kč v roce 

2015, 109,3 %). 

STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2016 

č. ú. název účetní položky  
skutečnost 
roku 2016 
(v tis. Kč) 

procent  
z celk.výnosů 

procent 
z celku roku 

2016 

upraven plán 
roku 2016 
(v tis. Kč) 

procent 
plnění 

upraveného 
plánu 

skutečnost 
roku 2015  
(v tis. Kč) 

poměr 
2016/2015 

602 tržby z prodeje služeb  10 842 67,0 27,0 10 847 100,0 11 979 90,5 

604 tržby za prodané zboží 1 646 10,2 4,1 1 540 106,9 1 879 87,6 

603 výnosy z pronájmů 48 0,3 0,1 0 0,0 26 184,6 

649 jiné ostatní výnosy  2 337 14,4 5,8 2 311 101,1 1 823 128,2 

648 čerpání fondů 1 320 8,2 3,3 0 0,0 0 0,0 

66 finanční výnosy – přecenění 
majetku reálnou cenou 

1 0,0 0,0 1 100,0 0 0,0 

 vlastní výnosy celkem  16 194 100,0 40,3 14 699 110,2 15 707 103,1 

672 provozní dotace  12 678 52,9 31,6 12 678 100 11 023 115,0 

672 transfer. podíl EU – Přírodo-
vědné exploratorium  

1 191 5,0 3,1 1 191 100 1 191 100,0 

672 transfer. podíl EU – Přírodo-
vědné digitárium 

6 476 27,0 16,1 6 476 100 6 476 100,0 

672 transfer. podíl EU – Přírodo-
vědné kognitorium  

1 262 5,3 3,1 1 262 100 315 400,6 

672 
transfer. podíl EU – Přírodo-
vědné digitárium – doplnění 

2 258 9,4 5,6 2 258 100 0 0,0 

672 transfer EU – projekt SA 0 0,0 0,0 0 0,0 1 261 0,0 

672 transfer EU – projekt 
Erasmus  

95 0,4 0,2 95 100,0 751 12,6 

 dotace 23 960 100,0 59,7 23 960 100,0 21 017 114,0 

  výnosy celkem  40 154  100,0 38 659 103,9 36 724 109,3 

DOTACE 

Významnou část celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno (31,6 %) představuje provozní dotace od 

zřizovatele v celkové výši 12 678 tisíc Kč. Oproti roku 2015 byl navýšen o 1 655 tisíc Kč, z toho: 

950 tisíc Kč na účelově vázaný příspěvek na zajištění technického provozu digitária (udržitelnost projektu spolufinanco-

vaného z fondů EU); 

205 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a související odvody; 

500 tisíc Kč na odvodu z investičního fondu.  

 

Je zřejmé, že provozní dotace zřizovatele hraje podstatnou roli v ekonomice Hvězdárny a planetária 

Brno. Umožňuje udržovat výši vstupného na přijatelné úrovni pro všechny vrstvy obyvatel a pomáhá 

s technickým rozvojem. Statutární město Brno tím dokazuje, jaký význam přikládá neformálnímu způso-

bu přírodovědného vzdělávání.  
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Odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. byl v roce 2016 ve výši 1 000 tisíc Kč.  

Část neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2016 byla určena na: 

náklady na „Nové pořady do digitária a propagaci nových pořadů“ ve výši 2 000 tisíc Kč; 

náklady na „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum – zajištění technického provozu a mzdové náklady včetně 

odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz“ ve výši 950 tisíc Kč; 

odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. ve výši 1 000 tisíc Kč. 

 

Další dotovanou výnosovou položkou byly v roce 2016 transferové podíly z předaných investičních akcí 

spolufinancovaných EU (11 187 tisíc Kč) a výnosy z transferů na realizované projekty financované z EU 

(95 tisíc Kč), které celkem tvoří 28,1 % z celkových výnosů organizace, z toho: 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné exploratorium ve výši 1 191 tisíc Kč; 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné digitárium ve výši 6 476 tisíc Kč; 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné kognitorium ve výši 1 262 tisíc Kč; 

transferový podíl na investiční projekt Přírodovědné digitárium - doplnění ve výši 2 258 tisíc Kč; 

 

Struktura výnosů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016. Patrná je významná role provozní dotace od zřizovatele – statutárního 

města Brna, stejně jako z tržeb z prodeje služeb, zboží i ostatních výnosů. 

 tržby z prodeje služeb; 
27,0% 

 tržby za prodané zboží; 
4,1% 

 výnosy z pronájmů; 0,1% 

 jiné ostatní výnosy; 5,8% 

 čerpání fondů; 3,3% 
 provozní dotace; 31,6% 

 transfer.podíl EU - Přír. 
exploratorium; 3,0% 

 transfer. podíl EU - Přír. 
digitárium; 16,1% 

 transfer. podíl EU - Přír. 
kognitorium; 3,1% 

 transfer. podíl EU - Přír. 
digitárium-doplnění; 5,6%  transfer EU - projekt 

ERASMUS; 0,2% 
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výnosy z transferu na projekt Erasmus+ ve výši 95 tisíc Kč. 

VLASTNÍ VÝNOSY 

Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno (tj. výnosy po odečtení dotací a transferových podílů) dosáhly 

v roce 2016 výše 16 194 tisíc Kč (15 707 tisíc Kč v roce 2015, 103,1 %) a tvořily 40,3 % z celkových výno-

sů (42,8 % v roce 2015).  

Tržby za vstupné – účet 602 – v roce 2016 jsme utržili celkem 10842 tisíc Kč (11 979 tisíc Kč v roce 2015, 

90,5 %). Vstupné v roce 2016 zůstalo ve stejné výši jako v roce 2015, kromě vstupného do exploratoria. 

Tento sál byl v roce 2016 volně přístupný, resp. jsme nabízeli komentované prohlídku pro školy za 80 Kč.  

Průměrná cena 1 vstupenky v roce 2016 dosáhla výše 89,60 Kč (89,89 Kč v roce 2015, 99,7 %). Jelikož na 

různé typy pořadů jsou ceny vstupenek rozdílné, odvíjí se průměrná cena 1 vstupenky také od skladby 

návštěvníků v daném období. V roce 2016 byla výše vstupného: 

digitárium – základní vstupné 125 Kč 

digitárium – zvýhodněné vstupné 100 Kč 

školní pořad – jednotné vstupné 80 Kč 

přednášky – jednotné vstupné 80 Kč 

pozorování – jednotné vstupné 80 Kč 

exploratorium – volně přístupné k nekomentované prohlídce, komentovaná prohlídka pro školy jednotné vstupné 80 Kč  

ZTP/P – zdarma 

Nárok na zvýhodněné vstupné do digitária měli 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 2016 dosáhly Tržby za prodané zboží výše 1 646 tisíc Kč (1 879 tisíc Kč v roce 2015, 

87,6 %). Hrubý zisk z prodeje zboží, tj. pouze rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou prodaného zboží, do-

sáhl 434 tisíc Kč (35,8 % nákupní ceny) a byl použit na zajištění provozu organizace (568 tisíc Kč v roce 

2015, 43,3 % nákupní ceny). Pohyb zboží je sledován na účtu 132 – zboží na skladě, část nakoupeného 

zboží je používána na propagaci a popularizaci naší činnosti. Zásoby zboží na skladě – činily k 31. prosinci 

2016 výši 1 877 tisíc Kč (1 503 tisíc Kč k 31. prosinci 2015, 124,9 %). Důvodem snížení výnosů ze vstup-

ného i z prodeje zboží v roce 2016 oproti roku 2015 je snížení celkové návštěvnosti Hvězdárny a plane-

tária Brno. 

Výnosy z pronájmů – účet 603 – výnosy z umístění a provozování nápojových a potravinových automatů 

dosáhly v roce 2016 výše 48 tisíc Kč (26 tisíc Kč v roce 2015, 184,6 %). Z důvodu jiného typu smlouvy byly 

v roce 2015 do 30. června 2015 tyto výnosy účtovány do výnosů z krátkodobého užívání majetku. 

Ostatní výnosy – účet 649 – ostatní výnosy z hlavní činnosti, např. tržby z prodeje pořadů a další drobné 

příjmy, a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (krátkodobé užívání majetku jinými subjekty, reklama a 

propagace). V roce 2016 dosáhly ostatní výnosy Hvězdárny a planetária Brno 2 337 tisíc Kč (1 823 tisíc Kč 

v roce 2015, 128,2 %), z toho: 

z hlavní činnosti výše 366 tisíc Kč (147 tisíc Kč v roce 2015); 
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Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno v letech 2003 až 2016. Tržby ze vstupného (tmavá, spodní část sloupce) jsou dominantní, tržby z prodeje zboží (světlejší část 

sloupce) a ostatní vlastní výnosy, především krátkodobé pronájmy a propagace (světlá, vrchní část). Propad v letech 2010 a 2011 je důsledkem uzavření provozu kvůli 

rekonstrukci, v roce 2013 kvůli uzavření hlavního programového sálu velkého planetária/digitária. Hodnoty na svislé ose jsou v Kč. 

0 

2 000 000 

4 000 000 

6 000 000 

8 000 000 

10 000 000 

12 000 000 

14 000 000 

16 000 000 

18 000 000 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

z vedlejší činnosti 1 971 tisíc Kč (1 676 tisíc Kč v roce 2015), z toho: 

výnosy z krátkodobého užívání majetku 765 tisíc Kč (1 080 tisíc Kč v roce 2015, 70,8 %); 

výnosy z reklamy a propagace 1 206 tisíc Kč (596 tisíc Kč v roce 2015, 202,3 %).  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2016 došlo ke snížení zájmu firem o krátkodobé užívání majetku a 

naopak o zvýšení zájmu o reklamu a propagaci, zvláště o dlouhodobou spolupráci v této oblasti a o pro-

pagaci na IPS Fulldome Festival Brno 2016. 

Dále jsme v roce 2016 čerpali fondy organizace ve výši 1 320 tisíc Kč, tj. rezervní fond tvořený zlepšeným 

výsledkem hospodaření z minulých let na další činnost organizace ve výši 620 tisíc Kč a investiční fond na 

opravu a udržování svěřeného majetku ve výši 700 tisíc Kč. 
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ROZBOR NÁKLADŮ 

Náklady na činnost Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2016 částky 40 154 tisíc Kč (35 975 ti-

síc Kč v roce 2015, 111,6 %). Oproti předcházejícímu roku došlo ke snížení položky osobní náklady 

(95,0 %) a ke zvýšení položky ostatní náklady (117,7 %).  

Poměr osobní náklady/ostatní náklady se snížil – v roce 2016 činil 0,30 (0,37 v roce 2015). 

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2016 

č. ú. 
název účtové 
položky  

skutečnost 
roku 2016 
(v tis. Kč) 

procent 
z celkových 

nákladů 

procent 
z celku roku 

2016 

upravený plán 
2016 

(v tis. Kč) 

procent 
plnění 

upraveného 
plánu 

skutečnost 
roku 2015 
(v tis. Kč) 

poměr 
2016/2015 

521 mzdové náklady  6 777 73,7 16,9 6 807 99,6 7 319 92,6 

524 
zákonné  
sociální pojištění  

2 190 23,8 5,4 2 162 101,3 2 202 99,5 

527-8 
zákonné  
sociální náklady  

231 2,5 0,6 300 77,0 162  142,6 

52 
celkem 
osobní náklady 

9 198 100,0 22,9 9 269 99,2 9 683 95,0 

501 spotřeba materiálu 1 115 3,6 2,8 1 190 93,7 1 716 65,0 

502 spotřeba energie  892 2,9 2,2 965 92,4 1 017 87,7 

504 prodané zboží 1 212 3,9 3,0 1 218 99,5 1 311 92,4 

506 aktivace majetku 0 0,0 0,0 0 0,0 -2 0,0 

511 opravy a udržování  1 856 6,0 4,6 1 855 100,1 491 378,0 

512 cestovné 451 1,5 1,1 412 109,5 1 067 42,3 

513 reprezentace 841 2,7 2,1 760 110,7 542 155,2 

518 ostatní služby 9 246 29,9 23,0 7 640 121,0 8 230 112,3 

54 ostatní náklady  245 0,8 0,6 250 98,0 397 61,7 

551 odpisy 14 640 47,3 36,5 14 650 99,9 10 776 135,9 

558 náklady na DDM 431 1,4 1,1 450 95,8  699 61,7 

56 finanční náklady  27 0,1 0,1 0 0,0 35 77,1 

59 daň z příjmu 0 0,0 0,0 0 0,0 13 0,0 

 

celkem  
ostatní náklady  

30 956 100,0 77,1 29 390 105,3 26 292 117,7 

náklady celkem  40 154  100,0 38 659 103,9 35 975 111,6 
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Struktura nákladů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016. 

 mzdové náklady 
16,9% 

 zákonné sociální pojištění 
5,4% 

 sociál. nákl. 
0,6% 

 spotřeba materiálu 
2,8% 

 spotřeba energie 
2,2% 

 prodané zboží 
3,0% 

 opravy a udržování 
4,6% 

 cestovné 
1,1% 

 reprezentace 
2,1% 

 ostatní služby 
23,0% 

 ostatní náklady 
0,6% 

 odpisy 
36,5% 

 náklady na pořízení DDM 
1,1% 

STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ (Č. Ú. 52) 

č. pú.  název podúčtu 
náklady  

v roce 2016 
(v tis. Kč) 

procent  
z ú. 52  

procent 
z celkových 

nákladů  
(40 154 tis. Kč)  

náklady  
v roce 2015 

(v tis. Kč) 

poměr  
2016/2015 

521 1 mzdy 6 405 69,6 16,0 6 342 101,0 

521 19 mzdy – projekt SA 0 0,0 0,0 56 0,0 

521 2 ostatní osobní náklady – dohody 368 4,0 0,9 297 123,9 

521 4 ostatní osobní náklady – náhrady za 
dočasnou pracovní neschopnost  

4 0,0 0,0 13 30,8 

521 49 ostatní osobní náklady – projekt SA 0 0,0 0,0 612 0,0 

524 1 zákonné sociální pojištění – zdravotní  580 6,3 1,4 583 99,5 

524 2 zákonné sociální pojištění – sociální  1610 17,5 4,0 1 619 99,4 

527 zákonné sociální náklady 231 2,5 0,6 162 142,6 

52 celkem 9 198 100,0 22,9 9 684 95,00 

 

Osobní náklady v roce 2016 představovaly 22,9 % veškerých nákladů (26,9 % v roce 2015), konkrétně na 

ně bylo vynaloženo 9 198 tisíc Kč (9 684 tisíc Kč v roce 2015, 95 %).  

Mzdy – podúčet 521 1 – výše skutečně vyplacených mezd v roce 2016 činila 6 405 tisíc Kč (6 342 tisíc Kč 

v roce 2015, 101 %). Z celkových vyplacených mezd, připadlo: 
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Struktura osobních nákladů (tmavá část sloupce) a ostatních nákladů (světlá část sloupce) Hvězdárny a planetária Brno 

v letech 2003 až 2016 (svislý sloupec je v Kč). Zatímco nároky na nové pořady, údržbu i provoz budovy rostou, náklady na 

mzdy (a tedy i míra efektivity) mají setrvalou výši. 

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

30 000 000 

35 000 000 

40 000 000 

45 000 000 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

4 962 tisíc Kč (tj. 77,5 %) na nárokové součásti (tarifní mzdy, příplatky za vedení, příplatky za soboty, neděle a státní 

svátky, náhrady mezd); 

960 tisíc Kč na osobní příplatky (15,0 %); 

483 tisíc Kč na odměny (7,5 %).  

 

Vzhledem k předchozímu roku se podíl proměnlivých složek mzdy snížil z 28,1 % na 22,5 % a to v oblasti 

odměn. Navíc došlo k zhruba pětiprocentnímu zákonnému nárůstu platových tarifů dle nařízení vlády.  

Průměrná hrubá roční mzda pracovníka Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 činila 310 922 Kč 

(313 632 v roce 2015, 99,1 %).  

Průměrná hrubá měsíční mzda – roční mzda rozpočítaná na 12 platů – činila 25 910 Kč (26 136 Kč v roce 

2015, 99,1 %). V průměru jsme v roce 2016 zaměstnávali 20,6 pracovníka (20,4 pracovníka v roce 2015), 

pracovní fond se snížil z 21,85 úvazků k 31. prosinci 2015 na 20,10 přepočteného úvazků k 31. prosin-

ci 2016. 

Na Ostatní osobní náklady – dohody – podúčet 521 2 – náklady na odměny tzv. demonstrátorům, kteří 

zajišťují veřejná pozorování, šatnářů a dalších externistů bylo v roce 2016 vynaloženo 368 tisíc Kč 

(297 tisíc Kč v roce 2015, 123,9 %).  

Podúčet 521 4 – Ostatní osobní náklady – náhrady za dočasnou pracovní neschopnost v roce 2016 dosáhl 

výše 4 tisíce Kč (13 tisíc Kč v roce 2015). 

Zákonné sociální náklady – účet 527 ve výši 231 tisíc Kč v sobě skrývá povinný příspěvek do Fondu kul-

turních a sociálních potřeb, který se v roce 2016 zvýšil z 1 % na 1,5 % a činil 96 tisíc Kč, pojištění odpo-

vědnosti organizace 18 tisíc Kč, náklady na závodní preventivní zdravotní péči 8 tisíc Kč a vzdělávání za-
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městnanců 109 tisíc Kč.  

OSTATNÍ NÁKLADY 

Ostatní náklady Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 činily 30 956 tisíc Kč (26 292 tisíc Kč v roce 

2015, 117,7 %) a tvořily 77,1 % veškerých nákladů (73,1 %v roce 2015).  

STRUKTURA SPOTŘEBY MATERIÁLU (Č. Ú. 501) 

č. 
pú. 

název podúčtu 
náklady v roce 

2016 
(v tis. Kč) 

procent z ú. 501 

procent  
z ostatních 

nákladů  
(30 956 tis. Kč) 

náklady v roce 
2015 

(v tis. Kč) 

poměr 
2016/2015 

0 materiál na opravy a údržbu  354 31,7 1,1 384 92,2 

1 drobné přístroje a inventář  82 7,4 0,3 135 60,7 

2 materiál na propagaci  156 14,0 0,5 443 35,2 

3 materiál na pořady a výstavy  367 32,9 1,2 374 98,1 

4 kancelářské potřeby  34 3,0 0,1 46 73,9 

5 knihy, časopisy  6 0,5 0,0 9 66,7 

6 Úklid 45 4,0 0,1 28 160,7 

7 ostatní režijní materiál  71 6,4 0,2 133 53,4 

8 projekt Science Academy 0 0,0 0,0 164 0,0 

501 celkem spotřeba materiálu  1 115 100,0 3,6 1 716 65,0 

 

Spotřeba materiálu – účet 501 – v roce 2016 bylo vynaloženo celkem 1 115 tisíc Kč (1 716 tisíc Kč v roce 

2015, 65 %), což představovalo 2,8 % nákladů organizace a 3,6 % ostatních nákladů. Tato položka zahr-

nuje širokou škálu nejrůznějšího materiálu nezbytného na údržbu majetku, materiál na pořady a výstavy, 

na propagaci apod. Největšími položkami v roce 2016 byl materiál: 

na pořady a výstavy (367 tisíc Kč); 

na údržbu majetku (354 tisíc Kč); 

na propagaci (156 tisíc Kč). 

SPOTŘEBA ENERGIE (Č. Ú. 502) 

č. 
pú. 

název podúčtu 
náklady v roce 
2016 (v tis. Kč) 

procent 
z ú. 502 

procent  
z ostatních nákladů  

(30 956 tis. Kč) 

náklady v roce 
2015 (v tis. Kč) 

poměr 
2016/2015 

1 plyn 204 22,9 0,7 250 81,6 

2 elektrická energie  656 73,5 2,1 707 92,8 

3 voda 32 3,6 0,1 40 80,0 

4 pára 0 0,0 0,0 20 0,0 

502 celkem spotřeba energie  892 100,0 2,9 1017 87,7 
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Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 1 pracovníka v letech 2003 až 2016. Je nezbytné zdůraznit, že si naši odborní zaměstnanci 

s převážně vysokoškolským vzděláním a disponující jazykovými znalostmi i komunikačními schopnostmi zaslouží patřičné 

finanční ohodnocení. Snažíme se proto udržet průměrnou hrubou měsíční mzdu poblíž průměrné hrubé měsíční mzdy uváděné 

Českým statistickým úřadem.  

 

0 Kč 

5 000 Kč 

10 000 Kč 

15 000 Kč 

20 000 Kč 

25 000 Kč 

30 000 Kč 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

Spotřeba energie – účet 502 – náklady na zemní plyn (vytápění budovy Hvězdárny a planetária Brno), na 

elektrickou energii (osvětlení a pohon elektrických zařízení) a vodné. Položka dále zahrnuje náklady na 

elektrickou energii reklamní city-light vitríny umístěné v podchodu pod hlavním vlakovým nádražím 

v Brně. Náklady na spotřebovanou energii v roce 2016 představovaly 2,2 % celkových nákladů a 2,9 % 

ostatních nákladů. Za spotřebovanou energii zaplatila Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2016 celkem 

892 tisíc Kč (1 017 tisíc Kč v roce 2015, 87,7 %). Snížení proti roku 2015 je způsobeno přechodem na 

centralizovaný nákup energií realizovaný naším zřizovatelem od 1. ledna 2016. 

Prodané zboží – účet 504 – pořizovací hodnota prodaných astronomických publikací a pomůcek, které 

jsou součástí služeb poskytovaných návštěvníkům a které jsou významným, i když doplňkovým finanč-

ním zdrojem. Tato nákladová položka dosáhla v roce 2016 výše 1 212 tisíc Kč (1 311 tisíc Kč v roce 2015, 

92,4 %). Snížení oproti roku 2015 bylo způsobeno snížením prodeje zboží z důvodu nižší návštěvnosti. 

Opravy a udržování – účet 511 – náklady na opravy a údržbu budovy, přístrojů a ostatního majetku v roce 

2016 představovaly 4,6 % celkových nákladů a 6,0 % ostatních nákladů. Na opravy a udržování bylo 

v roce 2016 vynaloženo 1 856 tisíc Kč (491 tisíc Kč v roce 2015, 378 %). Položka se skládá z nákladů:  

na opravu a udržování budov ve výši 1 434 tisíc Kč (oprava podlah veřejných prostor, oprava dilatačních spár venkovního 

schodiště, revize a údržba výtahu, revize plynu, kotelny a komínů, revize a oprava nouzového osvětlení a VZT, oprava 

poškozené fasády budovy, malířské práce); 

na opravu a udržování přístrojů ve výši 338 tisíc Kč (údržba a oprava kopírky, oprava fotopřístroje, údržba projekční plo-

chy a revize sedadel v sále digitária); 

na udržování Přírodovědného kognitoria ve výši 84 tisíc Kč (přesun 3D skeneru kvůli odhlučnění).  



132 | Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 
 

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU (Č. Ú. 511) 

511 11 – oprava a udržování budovy– celkem 1 433 779 Kč  

oprava poškozených lamel fasády  

revize plynové kotelny a komínů  

revize a oprava hasicích přístrojů a hydrantů  

revize a udržování výtahu  

revize a oprava nouzového osvětlení a elektroinstalace  

servis VZT jednotek 

údržba systému EPS 

revize a oprava automatických vstupních dveří  

podlahářské práce  

oprava dilatačních spár panelů u vstupu  

malířské a jiné drobné práce 

112 046 Kč 

12 405 Kč  

4 540 Kč  

7 362 Kč  

122 213 Kč  

97 690 Kč  

28 352 Kč  

10 945 Kč 

816 595Kč 

47 211 Kč 

174 420 Kč  

511 12 – oprava a udržování – ostatní – celkem 337 942 Kč 

údržba a oprava kopírky  

revize elektro spotřebičů, přístrojů a nářadí  

oprava a vysátí projekční plochy digitária  

údržba a technický dohled nad digitáriem  

revize a oprava sedadel v digitár iu 

oprava fotopřístrojů a projektoru  

oprava vysoušečů 

19 754 Kč  

22 230 Kč  

65 668 Kč  

158 595 Kč  

46 190 Kč  

16 805 Kč  

8 700 Kč 

511 13 – opravy a udržování – Přírodovědné kognitorium  – celkem 83 909 Kč 

přesun 3D skeneru do odhlučněné polohy  83 909 Kč 

celkem 1 855 630 Kč  

 

Cestovné – účet 512 – dosáhl v roce 2016 výše 451 tisíc Kč (1 067 tisíc Kč v roce 2015, 42,3 %) a předsta-

voval 1,1 % celkových nákladů a 1,5 % ostatních nákladů. V roce 2016 se naši zaměstnanci zúčastnili 

několika důležitých pracovních cest na mezinárodní konference (např. Londýn, Chicago, Denver, Jena, 

Varšava). Část cestovních nákladů byla hrazena z projektu Erasmus+ (63 tisíc Kč).  

Reprezentace – účet 513 – náklady v této oblasti dosáhly výše 841 tisíc Kč (542 tisíc Kč v roce 2015, 

155,2 %), což je 2,1 % celkových nákladů a 2,7 % ostatních nákladů. Navýšení oproti roku 2015 bylo 

způsobeno pořádáním IPS Fulldome Festival Brno 2016. 

Ostatní služby – účet 518 – platby za služby zajišťované jinými organizacemi. V roce 2016 dosáhly nákla-

dy na ostatní služby výše 9 246 tisíc Kč (8 230 tisíc Kč v roce 2015, 112,3 %) a představovaly 23,0 % cel-

kových nákladů, resp. 29,9 % ostatních nákladů.  

NÁKLADY OSTATNÍCH SLUŽEB (Č. Ú. 518) 

č. pú. název podúčtu 
náklady v roce 

2016 
(v tis. Kč) 

procent  
z účtu 518  

procent  
z ostatních 

nákladů  
(30 856 tis. Kč) 

náklady v roce 
2015 

(v tis. Kč) 

poměr  
2016/2015 

1 telefon, internet 153 1,7 0,5 142 107,7 

2 poplatky 1 158 12,5 3,7 1 001 115,7 

3 propagace 3 884 42,0 12,5 2 445 158,9 

4 náklady na pořady a výstavy  2 946 31,9 9,5 3 763 78,3 

5 nájemné 163 1,8 0,5 77 211,7 

6 poštovné 182 2,0 0,6 218 83,5 
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7 software 88 1,0 0,3 99 88,9 

8 ostatní 640 6,9 2,1 284 225,4 

9 projekt Science Academy 0 0,0 0,0 63 0,0 

10 projekt Erasmus+ 32 0,3 0,1 137 23,4 

518 celkem ostatní služby 9 246 100,0 29,9 8 229 112,3 

 

Největší objemový nárůst u nákladů ostatních služeb v porovnání s rokem 2015 vykazuje podúčet propa-

gace, do kterého se promítají náklady na cílenou reklamu nových pořadů pro veřejnost v city-light vitrí-

nách na zastávkách MHD v Brně, v časopisu METRO XXL, v magazínu KAM v Brně, dále upoutávky v rádiu 

Petrov, Magic, Kiss Hády či reklamní plakáty a letáčky ve vozech MHD Brno a dále na reklamu vzděláva-

cích pořadů pro školy. Naopak ke snížení položky náklady na pořady došlo z důvodu realizace investiční 

akce „Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra“ spolufinancovaný EU 

z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ke konci roku 2015, jehož součástí byla dodávka 

6 audiovizuálních pořadů, které jsme v roce 2016 začali postupně uvádět. Nebylo tudíž nezbytně nutné 

v tak rychlém sledu vytvářet, eventuálně nakupovat další představení. 

Ostatní náklady – účty skupiny 54 – náklady na pojištění (16 tisíc Kč) a na neuplatněné DPH (229 tisíc Kč). 

V roce 2016 dosáhla tato položka celkové výše 245 tisíc Kč (397 tisíc Kč v roce 2015, 61,7 %), což je 

0,6 % celkových nákladů a 0,8 % ostatních nákladů. 

Odpisy – účet 551 – dosáhly v roce 2016 výše 14 640 tisíc Kč (10 776 tisíc Kč v roce 2015, 135,9 %) a 

představovaly 36,5 % celkových nákladů a 47,3 % ostatních nákladů. K navýšení této položky proti roku 

2015 došlo především z důvodu předání a zaúčtování investiční akce „Doplnění a rozšíření Přírodovědné-

ho digitária – návštěvnického centra“ v březnu 2016.  

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku – účet 558 – náklady na pořízení strojů, přístrojů a 

jiného inventáře v roce 2016 dosáhly výše 431 tisíc Kč (699 tisíc Kč v roce 2015, 61,7 %), což je 1,1 % 

celkových nákladů a 1,4 % ostatních nákladů. V roce 2016 jsme pořídili: 

8 ks laviček a 2 ks nabíjecích sloupků před vstupem do budovy (145 tisíc Kč); 

kameru, objektiv, stativy pro videotvorbu (63 tisíc Kč); 

výstavní vitrínu a 12 ks sklápěcích stolů (50 tisíc Kč); 

tiskárnu vstupenek, dále laptop a diktafon pro přednášející (35 tisíc Kč); 

vybavení do kanceláří (110 tisíc Kč); 

přístroje k údržbě majetku (10 tisíc Kč); 

rozšíření našeho webu (18 tisíc Kč). 

 

Položka finanční náklady – účty skupiny 56 – obsahuje především kurzové ztráty vznikající například při 

nákupu zahraničních pořadů do digitária či při realizaci reklamy zahraničním společnostem a činí v roce 

26 270 Kč (35 tisíc Kč v roce 2015). 
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ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE V ROCE 

2016 – NOVÉ POŘADY DO DIGITÁRIA 

V každém kalendářním roce uvádí Hvězdárna a planetárium Brno nejméně 4 premiéry představení v sále 

digitária. Abychom toto tempo udrželi, získali jsme od roku 2015 po dobu udržitelnosti EU projektu „Pří-

rodovědné digitárium – návštěvnické centrum“ od zřizovatele roční účelový neinvestiční příspěvek ve výši 

2 000 tisíc Kč na „Nové pořady do digitária“, tj. na nákup a tvorbu nových pořadů do digitária. 

Ke konci roku 2015 jsme realizovali investiční akci „Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – ná-

vštěvnického centra“ spolufinancovaný EU z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, reg. č. 

CZ.1.05/3.2.00/20.0384, jehož součástí byla dodávka 6 audiovizuálních pořadů, které jsme v roce 2016 

začali uvádět. Nebylo tudíž nezbytně nutné v tak rychlém sledu vytvářet, event. nakupovat další předsta-

vení. Nutnou součástí nákladů na uvedení nových pořadů je jejich cílená reklama a propagace. K tomu 

jsme využívali city-light vitríny na zastávkách MHD v Brně, inzerci v časopisu METRO XXL, magazínu KAM 

v Brně, upoutávky v rádiu Petrov, Magic, Kiss Hády či reklamní plakáty a letáčky ve vozech MHD Brno.  

Z tohoto důvodu jsme v září 2016 zřizovatele požádali o schválení změny účelu tohoto neinvestičního 

příspěvku na rok 2016 ve výši 2 000 tisíc Kč z „Nové pořady do digitária“ na „Nové pořady do digitária a 

propagace nových pořadů“, které bylo vyhověno. 

Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 tisíce Kč byl v roce 2016 plně vyčerpán a byl použit na: 

financování nákladů na nákup licencí a tvorbu nových pořadů ve výši 1 228 tisíc Kč; 

reklamu a propagaci nových pořadů ve výši 772 tisíc Kč, 

které souvisejí s následujícími představeními (premiéra v roce 2016): 

Sluneční superbouře, vč. Neuvěřitelného slunce (premiéra 28. ledna 2016) 

Ptačí ostrov, vč. Ohňostroje (premiéra 2. února 2016) 

Do vesmíru a zase zpátky (pro školy, premiéra 4. února 2016) 

Tajemství neviditelných světů, vč. Snu o létání a Do vesmíru a zase zpátky (premiéra 5. dubna 2016) 

Život stromů (premiéra 20. září 2016) 

Příští zastávka: vesmír (premiéra 5. října 2016) 

Soumrak dinosaurů (premiéra 22. prosince 2016) 

Setkání s kometou (premiéra 26. prosince 2016). 

 

Soupis dokladů souvisejících s čerpáním účelového neinvestičního příspěvku v roce 2016: 

 

číslo účetního 
dokladu 

datum 
uskutečnění 
účetního 
případu 

věcná náplň  

finanční 
částka 

účetního 
případu 

z toho finanční 
částka hrazená 

z účelového 
neinvestičního 

příspěvku 

Z-OD16/00005 14.1.2016 Text k sekvenci Neuvěřitelné Slunce – část pořadu Sluneční superbouře  3 000 Kč  3 000 Kč  

FD16/00073 1.2.2016 Tvorba videosekvence Oslavný ohňostroj – část pořadu Ptačí ostrov  150 000 Kč  150 000 Kč  

FD16/00107 11.2.2016 Licence k pořadu Ptačí ostrov  528 165 Kč  528 165 Kč  

FD16/00145 24.2.2016 
Výroba anglické verze Neuvěřitelné Slunce – část pořadu Sluneční 
superbouře  

13 310 Kč  13 310 Kč  

FD16/00564 1.8.2016 Letecké záběry lomu Hády – tvorba pořadu Neuvěřitelný kraj  18 150 Kč  18 150 Kč  
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FD16/00565 1.8.2016 Letecké záběry areálu Lednice – tvorba pořadu Neuvěřitelný kraj  18 150 Kč  18 150 Kč  

Z-OD16/000113 5.9.2016 Audiostopa k pořadu Rosetta aneb Setkání s kometou 9 000 Kč  9 000 Kč  

FD16/00787 18.10.2016 Nahrávka k pořadu Země pod palbou  3 500 Kč  3 500 Kč  

FD16/00856 18.11.2016 Letecké záběry lokality Dolní Kounice - tvorba pořadu Neuvěřitelný kraj  19 360 Kč  19 360 Kč  

FD16/00855 18.11.2016 Letecké záběry lokality  Znojmu - tvorba pořadu Neuvěřitelný kraj  19 360 Kč  19 360 Kč  

Z-OD16/00156 3.12.2016 Audiostopa k pořadu Soumrak dinosaurů  17 000 Kč  17 000 Kč  

FD16/00921 13.12.2016 Zvuková stopa pořadu Soumrak dinosaurů  14 222 Kč  14 222 Kč  

ID16/00315 31.12.2016 Mzdové náklady 1-12/2016 – tvorba nových pořadů, včetně odvodů 414 315 Kč  414 315 Kč  

nové pořady do digitária – licence a tvorba 1 227 532 Kč  1 227 532 Kč  

FD16/00015 8.1.2016 Tisk plakátů city-light Ptačí ostrov  4 084 Kč  4 084 Kč  

FD16/00055 26.1.2016 Inzerce v magazínu KAM v Brně 2/2016 – Sluneční superbouře  12 100 Kč  12 100 Kč  

FD16/00062 28.1.2016 Inzerce v deníku METRO XXL – Sluneční superbouře a Ptačí ostrov  53 240 Kč  53 240 Kč  

FD16/00080 2.2.2016 Reklama citylight vitríny 2/2016 – Sluneční superbouře  72 600 Kč  72 600 Kč  

FD16/00136 22.2.2016 Inzerce v magazínu KAM v Brně 3/2016 – Ptačí ostrov 10 285 Kč  10 285 Kč  

FD16/00153 29.2.2016 Inzerce v deníku METRO XXL – Ptačí ostrov  13 310 Kč  13 310 Kč  

FD16/00161 2.3.2016 Reklama citylight vitríny 3/2016 – Ptačí ostrov 72 600 Kč  72 600 Kč  

FD16/00211 21.3.2016 Inzerce v deníku METRO XXL – Tajemství neviditelných světů  13 310 Kč  13 310 Kč  

FD16/00245 1.4.2016 Reklama citylight vitríny 4/2016 – Tajemství neviditelných světů  72 600 Kč  72 600 Kč  

FD16/00264 8.4.2016 Inzerce v deníku METRO XXL – Tajemství neviditelných světů  13 310 Kč  13 310 Kč  

FD16/00304 15.4.2016 Inzerce v deníku METRO XXL – Tajemství neviditelných světů  13 310 Kč  13 310 Kč  

FD16/00335 2.5.2016 Inzerce v deníku METRO XXL – Tajemství neviditelných světů 13 310 Kč  13 310 Kč  

FD16/00696 30.9.2016 Reklamní kampaň MHD Brno – Příští zastávka: vesmír 238 612 Kč  238 612 Kč  

FD16/00716 3.10.2016 Inzerce v magazínu KAM v Brně 10/2016 – Ptačí ostrov 32 670 Kč  10 890 Kč  

FD16/00722 4.10.2016 Reklama citylight vitríny 10/2016 – Příští zastávka: vesmír  72 600 Kč  72 600 Kč  

FD16/00750 11.10.2016 Reklamní poutač – ledová krychle – Příští zastávka: vesmír  58 322 Kč  58 322 Kč  

FD16/00889 1.12.2016 Inzerce v magazínu KAM v Brně 12/2016 – Soumrak dinosaurů 12 100 Kč  12 100 Kč  

FD16/00902 7.12.2016 Inzerce v deníku METRO XXL – Soumrak dinosaurů 13 310 Kč  13 310 Kč  

FD16/00932 20.12.2016 Tisk letáků do madel MHD Brno – Soumrak dinosaurů 2 952 Kč  2 575 Kč  

propagace nových pořadů 794 625 Kč  772 468 Kč  

celkem 2 022 157 Kč  2 000 000 Kč  

ČERPÁNÍ ÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE V ROCE 

2016 – PŘÍRODOVĚDNÉ DIGITÁRIUM – NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM – ZAJIŠTĚNÍ 

TECHNICKÉHO PROVOZU 

Jelikož na sklonku roku 2015 skončila záruka digitálního planetária provozovaného v rámci projektu EU 

„Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum“, získali jsme na rok 2016 účelový neinvestiční příspě-

vek ve výši 950 tisíc Kč, z toho 450 tisíc Kč na materiál a 500 tisíc Kč na servis a údržbu. 

Na základě předběžných konzultací jsme předpokládali, že uzavřeme servisní smlouvu na kompletní 

servis a údržbu digitária v odhadované výši 500 tisíc Kč s francouzskou společností RSA Cosmos, která je 
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majitelem „know how“ celého audiovizuálního systému. Během následných jednání se ukázalo, že někte-

ré části údržby jsme schopni zajistit sami z řad našich pracovníků. Což je samozřejmě výrazně operativ-

nější. Tím se ale cena servisní smlouvy s francouzskou firmou snížila na 220 tisíc Kč s DPH a zbývající 

částku bylo nutno využít na mzdové náklady včetně odvodů pro stávající pracovníky zajišťující údržbu a 

servis digitária. 

Dále jsme ze zkušeností ostatních provozovatelů digitárií předpokládali nákup náhradních dílů ve výši 450 

tisíc Kč. Skutečnost však ukázala, že náklady na nákup náhradních dílů budou v roce 2016 nižší a zbývají-

cí částku bude nutno využit k zajištění technického provozu digitária formou subdodávek, např. oprava a 

vysátí projekční plochy, revize a oprava nouzového osvětlení a elektroinstalace apod., ale také na mzdo-

vé náklady včetně odvodů pro stávající odborné pracovníky zajišťující technický provoz digitária. 

Z tohoto důvodu jsme v září 2016 požádali zřizovatele o schválení změny účelu tohoto neinvestičního 

příspěvku ve výši 950 tisíc Kč na rok 2016 z „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum – zajištění 

technického provozu“ na „Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum – zajištění technického pro-

vozu a mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz“, které bylo vyhověno. 

Účelový neinvestiční příspěvek ve výši 950 tisíc Kč byl v roce 2016 plně vyčerpán a byl použit na: 

materiál na technické zabezpečení provozu digitária ve výši 197 tisíc Kč, 

služby za technické zabezpečení provozu digitária ve výši 340 tisíc Kč, 

mzdové náklady, vč. odvodů na technické zabezpečení provozu digitária ve výši 413 tisíc Kč. 

 

Soupis dokladů souvisejících s čerpáním účelového neinvestičního příspěvku v roce 2016: 

 

číslo 
účetního 
dokladu 

datum 
uskutečnění 
účetního 
případu 

věcná náplň  
finanční částka 

účetního případu 

z toho finanční 
částka hrazená z 

účelového 
neinvestičního 

příspěvku 

FD16/00050 20.1.2016 Lampy Barco 4 ks - digitárium  83 006 Kč  68 600 Kč  

FD16/00386 18.5.2016 2 ks pevný disk - výměna vadných v digitáriu  2 853 Kč  2 358 Kč  

FD16/00470 14.6.2016 Harddisk - výměna vadného v digitáriu 3 011 Kč  2 488 Kč  

FD16/00935 20.12.2016 2 ks UHD lampy - digitárium  119 521 Kč  98 778 Kč  

ID16/00314 31.12.2016 Neuplatněné DPH, týkající se výše uvedených FD  24 605 Kč  24 605 Kč  

materiál na technické zabezpečení provozu digitária  232 996 Kč  196 829 Kč  

FD16/00252 5.4.2016 Oprava osvětlení v digitáriu  28 294 Kč  28 294 Kč  

FD16/00311 20.4.2016 Oprava elektroinstalace osvětlení v sále digitária  24 000 Kč  24 000 Kč  

FD16/00347 2.5.2016 Výroba a usazení podlahového roštu v podlaze sálu digitária  9 250 Kč  9 250 Kč  

FD16/00369 10.5.2016 Vysátí projekční plochy digitária  58 715 Kč  48 525 Kč  

FD16/00377 13.5.2016 Oprava projekční plochy digitária  9 500 Kč  9 500 Kč  

FD16/00445 8.6.2016 Revize sedadel v sále digitária  48 285 Kč  39 905 Kč  

FD16/00563 1.8.2016 Technický dohled nad digitáriem  185 912 Kč  137 015 Kč  

FD16/00872 28.11.2016 Malířské práce v sále digitária  38 516 Kč  7 640 Kč  

ID16/00314 31.12.2016 Neuplatněné DPH, týkající se výše uvedených FD  36 668 Kč  35 840 Kč  

služby za technické zabezpečení provozu digitária  439 141 Kč  339 969 Kč  



Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Brno za rok 2016 | 137 

 

ID16/00315 31.12.2016 
Mzdové náklady 1-12/2016 - technické zabezpečení provozu digitária, 
včetně odvodů 

413 202 Kč  413 202 Kč  

mzdové náklady včetně odvodů pro pracovníky zajišťující technický provoz digitária  413 202 Kč  413 202 Kč  

celkem 1 085 339 Kč  950 000 Kč  
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MAJETEK ORGANIZACE 

FINANČNÍ MAJETEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2016 (v Kč) stav k 31. 12. 2016 (v Kč) 

241 běžný účet 4 719 777,57 5 222 474,98 

243 běžný účet fondu kulturních a soc. potřeb  78 955,29 129 106,29 

245 jiné běžné účty  7 149 165,57 0,00 

261 pokladna 248 989,00 323 367,00 

263 ceniny – známky 1 103,00 2 104,00 

 celkem 12 197 990,43 5 677 052,27 

STAV ZÁVAZKŮ 

účet název účtu stav k 1. 1. 2016 (v Kč) stav k 31. 12. 2016 (v Kč) 

321 dodavatelé  528 650,43 606 397,88 

326 přijaté návratné výpomoci krátkodobé  7 152 580,00 0,00 

331 zaměstnanci 667 515,00 461 611,00 

333 jiné závazky vůči zaměstnancům  3 200,00 3 100,00 

336 sociální zabezpečení  263 558,00 171 155,00 

337 zdravotní pojištění  112 962,00 73 661,00 

341 daň z příjmů 13 340,00 0,00 

342 jiné přímé daně  113 979,00 58 349,00 

343 daň z přidané hodnoty  112 271,00 1 038 723,00 

374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery  0,00 94 415,17 

378 ostatní krátkodobé závazky  82 000,00 108 532,00 

383 výdaje příštích období 121 055,15 296 638,86 

384 výnosy příštích období  155 218,00 130 152,00 

389 dohadné účty pasivní  295 853,00 224 766,00 

 závazky celkem  9 622 181,58 3 267 500,91 

 

Stav finančního majetku a závazků k 31. prosinci 2016 se oproti roku 2015 výrazně snížil z důvodu vráce-

ní poskytnuté zápůjčky od zřizovatele ve výši 7 152 580 Kč na realizaci investiční akce Přírodovědné ko-

gnitorium. 

STAV POHLEDÁVEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2016 (v Kč) stav k 31. 12. 2016 (v Kč) 

311 odběratelé 303 902,00 182 759,25 

314 poskytnuté provozní zálohy  250 976,38 87 669,44 

315 jiné pohledávky z hlav. činnost  3 610,00 0,00 

335 pohledávka za zaměstnanci  35 000,00 0,00 

377 ostatní krátkodobé pohledávky  30 946,26 49 769,94 
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381 náklady příštích období 234 536,09 385 492,93 

388 dohadné účty aktivní  27 500,00 139 832,71 

 pohledávky celkem 886 470,73 845 524,27 

 

PODROZVAHOVÁ EVIDENCE PODMÍNĚNÝCH ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK 

č. ú. název účtu stav k 1. 1. 2016 (v Kč) stav k 31. 12. 2016 (v Kč) 

973 krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 781 418,00 1 086 125,00 

993 ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  7 152 580,00 0,00 

 podmíněné závazky  7 833 998,00 1 086 125,00 

913 
krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních 
transferů 

130 000,00 0,00 

933 krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  117 750,00 117 750,00 

953 
dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních 
transferů 

0,00 378 669,09 

 podmíněné pohledávky  247 750,00 496 419,09 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 

K 31. prosinci 2016 eviduje Hvězdárna a planetárium Brno dlouhodobý majetek v celkové pořizovací ceně 

212 820 tisíc Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 200 696 tisíc Kč: 

pozemky v pořizovací ceně 2 191 tisíc Kč; 

stavby v pořizovací ceně 121 010 tisíc Kč; 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně 73 647 tisíc Kč; 

drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 017 tisíc Kč; 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 236 tisíc Kč; 

dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji přeceněný reálnou cenou ve výši 595 tisíc Kč. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 12 124 tisíc Kč: 

software v pořizovací ceně 3 346 tisíc Kč; 

ocenitelná práva v pořizovací ceně 2 071 tisíc Kč; 

drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 665 tisíc Kč; 

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 6 042 tisíc Kč. 

 

V březnu 2016 nám byla zřizovatelem předána investiční akce „Doplnění a rozšíření Přírodovědného 

digitária – návštěvnického centra“ ve výši 15 347 tisíc Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek ve výši 

6 810 tisíc Kč a dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 8 537 tisíc Kč. Projekt byl spolufinancován EU 

z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/20.0384 ve výši 15 056 tisíc 

Kč.  
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FONDY ORGANIZACE 

název fondu 
stav k 1. 1. 2016 

(v Kč) 
zdroje v roce 2016 

(v Kč) 
použití v roce 2016 

(v Kč) 
stav k 31. 12. 2016 

(v Kč) 

fond odměn 97 713,00 0,00 0,00 97 713,00 

fond kulturních a sociálních potřeb  84 749,29 96 126,00 46 532,00 134 343,29 

rezervní fond – ze zlepšeného hospodář-
ského výsledku 

2 207 672,74 890 882,40 761 516,08 2 337 039,06 

rezervní fond – z ostatních titulů 55 000,00 483 588,46 0,00 538 588,46 

investiční fond  2 013 072,59 8 256 958,72 8 013 147,52 2 256 883,79 

celkem 4 458 207,62 9 727 555,58 8 821 195,60 5 364 567,60 

 

Všechny fondy byly k 31. prosinci 2016 finančně kryty, jak vyplývá z rozvahy. 

Fond odměn nebyl v roce 2016 čerpán.  

Prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2016 tvořeny i čerpány ve shodě s vyhláškou 

č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán 

jako příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců (33 tisíc Kč) a na kulturu a sport (14 tisíc Kč). 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl po schválení zřizovatelem navýšen o 

zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 749 tisíc Kč, tj. 891 tisíc Kč z vedlejší činnosti snížený 

o ztrátu z hlavní činnosti ve výši 142 tisíc Kč. V roce 2016 byl rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsled-

ku hospodaření čerpán na další rozvoj činnosti organizace ve výši 620 tisíc Kč. 

Rezervní fond – z ostatních titulů byl navýšen o nespotřebovanou zálohu na transfer z rozpočtu EU ve 

výši 474 tisíc Kč na projekt Erasmus+ a o neúčelové finanční dary ve výši 10 tisíc Kč. Rezervní fond – 

z ostatních titulů nebyl v roce 2016 čerpán. 

Zdrojem fondu investic byly odpisy hmotného investičního majetku ve výši 14 640 tisíc Kč poníženy 

o transferové podíly investic spolufinancovaných EU ve výši 11 187, tj. 3 453 tisíc Kč a investiční dotace 

od zřizovatele ve výši 4 804 tisíc Kč na realizaci nové expozice do sálu exploratoria. Na pořízení dlouho-

dobého hmotného majetku bylo čerpáno celkem 6 313 tisíc Kč, z toho 1 509 tisíc Kč z vlastních zdrojů: 

expozice v sále exploratoria „Říše mlhovin“ ve výši 4 804 tisíc Kč (z investiční dotace od zřizovatele); 

technické zhodnocení – rozšíření Přírodovědného kognitoria ve výši 476 tisíc Kč; 

technické zhodnocení budovy o rozšíření klimatizace serverovny digitária ve výši 194 tisíc Kč; 

technické zhodnocení – výměna povrchu chodníku ve výši 134 tisíc Kč; 

technické zhodnocení počítačové sítě ve výši 108 tisíc Kč; 

technické zhodnocení audiovizuálního projekčního systému digitária ve výši 97 tisíc Kč; 

létající talíř ve výši 278 tisíc Kč; 

světelný panel „Měsíční krajina“ ve výši 82 tisíc Kč; 

klimatizace kanceláří ve výši 140 tisíc Kč. 

 

V roce 2016 bylo z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb. odvedeno zřizovateli 1 000 tisíc Kč a 

700 tisíc Kč bylo čerpáno na pokrytí nákladů na opravu a udržování svěřeného majetku.  
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KONTROLNÍ ČINNOST 

Na základě řídicí kontroly interního auditu byl vnitřní kontrolní systém v roce 2016 zhodnocen jako při-

měřený a dostatečně účinný. Harmonogram plánu činnosti interního auditu v roce 2016 zahrnoval pět 

auditů – dva audity finanční a tři audity výkonu. Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti interní 

auditorky byl dne 30. června 2016 vytvořen Dodatek č. 1 k ročnímu plánu interního auditu na rok 2016, ve 

kterém byl roční plán upraven na tři audity, jeden finanční audit a dva audity výkonu, které byly uskuteč-

něny v období 1. července 2016 – 31. prosince 2016. Jednotlivé audity se týkaly: 

vyplácení cestovních náhrad; 

používání služebního vozu; 

prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému. 

 

Účelem všech prováděných auditů bylo ověřit dodržování nastaveného kontrolního sytému, zákonných 

norem, vnitřních předpisů a hospodaření s veřejnými prostředky. 

V průběhu roku 2016 nebylo zjištěno žádné pochybení v hospodaření organizace, které by mělo nepřízni-

vý dopad do činnosti Hvězdárny a planetária Brno nebo do výsledku hospodaření, organizace hospodaří 

se svěřenými prostředky účelně a hospodárně. U všech finančních operací byla provedena předběžná, 

průběžná a následná kontrola dle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. 

V období 4. – 25. října 2016 proběhla následná veřejnoprávní kontrola dle ust. §11 ods. 4 zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Odborem kultury MMB  

se zaměřením na: 

prověření kritérií efektivnosti a hospodárnosti vybraných položek hospodaření za období 1 – 12/2015; 

prověření odstraňování nedostatků zjištěných kontrolou provedenou Odborem kultury MMM č. j. MMB/025003/2015. 

 

Z protokolu o kontrole č. j. MMB/0375676/2016 ze dne 5. 12. 2016 vyplývá, že nebylo zjištěno porušení 

zákonných ustanovení.  

Jiné kontroly v roce 2016 v naší organizaci neproběhly. 
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INVENTARIZACE 

Na základě zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci 

majetku a závazků, v platném znění a příkazu ředitele organizace č. 1/2016 ze dne 22. listopadu 2016 

byla k 31. prosinci 2016 provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace.  

Inventarizace proběhla dle stanoveného harmonogramu a byly inventarizovány všechny položky majetku 

a závazků organizace.  

Na základě provedených inventur nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, byly dodržovány účetní 

postupy týkající se majetku a závazků a jejich evidence. Nebyla uložena žádná opatření k odstranění 

nedostatků jak v průběhu inventarizace, tak po jejím skončení. 
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ZÁVĚREM 

Závěr této Zprávy o činnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 je poslední příležitostí poděkovat 

všem pracovnicím a pracovníkům za úspěšné zvládnutí minulých dvanácti měsíců. Jmenovitě musím 

zmínit Ing. Hanu Šimšovou, která sepsala ekonomickou část této zprávy, Mgr. Zuzanu Kuljovskou za 

poskytnutí všech statistických dat v přehledu našich aktivit, Mgr. Jana Píšalu za doplnění, komentář i 

kontrolu zprávy. 

Obrovský dík patří našemu zřizovateli, všem spolupracovníkům i přátelům Hvězdárny a planetária Brno a 

především návštěvníkům. Bez nich by existence naší organizace neměla smysl. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, 

příspěvkové organizace  

 

V Brně dne 25. února 2017 


