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Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
Kraví hora 2
616 00 Brno
IČO: 00101443
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vloţce číslo 17.

telefon: +420 541 321 287
e-mail@hvezdarna.cz
http://www.hvezdarna.cz
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.

zeměpisná šířka: 49° 12´ 14,9"
zeměpisná délka: 16° 35´ 1,8"
nadmořská výška: 305 m n. m.
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Brno Observatory and Planetarium had a great year of 2010. After several years of preparations, we
started realization of an ambitious project of reconstruction and finishing of our institution, which will result in
an entire change of dramaturgical focus, staff, ways of communication, as well as organization of everyday work.
The Observatory and Planetarium was closed for the public on 20 June 2010, we handed it over to the general
contractor on 23 August 2010 and on 1 September 2010 the demolition followed by planned enlarging of the
whole building started. We suppose the gates of the Observatory and Planetarium will open at the end of 2011.
Out of all successful events, which have happened on the background of trouble free, everyday running
of educational and popularization programmes, it is worth pointing out especially new programmes under the
artificial sky of the big planetarium (Stars under Microscope, Visit from Space and Journey to Unknown) and
also the Meeting of Central European Astronauts, which brought Czech, German, Slovak, Hungarian, Bulgarian, Russian and Austrian astronauts to Brno.
There were 46,790 visitors, who entered the gates of our organization and saw in total 681 events
(97,037 visitors and 1,392 events in 2009). Since the beginning in 1953, there have been in total 2,876,217
visitors.
In 2010 we also did our best to obtain an installation of a digital projection system. These activities required extreme hard work of all employees, as well as big financial amounts for investments into tangible and
intangible property. That is why the expectations of the founder, as well as the public are rightly high. We are
sure to meet the expectations completely in the following year.

Jiri Dusek, director
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Slovo ředitele
Rok 2010 byl pro Hvězdárnu a planetárium Brno jedinečným. Po několika letech příprav se
totiţ začal realizovat ambiciózní projekt rekonstrukce a dostavby naší instituce, jeţ ve svém důsledku
povede k naprosté změně v dramaturgickém zaměření, personálním obsazení, způsobech komunikace
i organizaci kaţdodenní práce. Náš provoz byl uzavřen pro veřejnost k 20. červnu 2010, 23. srpna 2010
jsme hvězdárnu a planetárium předali generálnímu dodavateli stavby, který od 1. září 2010 začal
s demolicí a následně i s plánovaným rozšiřováním celého objektu. Je nezbytné připomenout, ţe se
rekonstrukce a dostavba dotýká všech prostor naší, v tomto okamţiku jiţ bývalé, instituce. Třetina
budovy byla kompletně zbourána, z objektu hvězdárny z roku 1957 zůstaly pouze obvodové zdi, totéţ
z bývalého foyer velkého planetária z roku 1991. Stavební práce se na sklonku roku 2010 začaly odehrávat také v samotném prostoru velkého planetária a přilehlé promítací kabiny. Z původní organizace zůstala zachována pouze měděná střecha velkého planetária – a i tu hodláme v roce 2011 zateplit.
Od poloviny roku 2010 jsme tudíţ řešili komplikovanou situaci, kdy ve výrazném personálním oslabení (počet zaměstnanců se sníţil z 19 na 10 přepočtených úvazků) provádíme rozsáhlé
proměny naši organizace tak, aby dramaturgickým zaměřením i faktickou podobou odpovídala
moderní instituci, která se ve 21. století věnuje přírodovědnému vzdělávání. Náš projekt se přitom
řadí mezi největší investice statutárního města Brna v roce 2010 i 2011.
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe po kvantitativní stránce musíme rok 2010 hodnotit shovívavě.
I kdyţ jsme po 20. červnu 2010 zorganizovali prázdninová pozorování večerní oblohy, vzdělávací
pořady v prostorách Moravského zemského muzea a odborné přednášky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně,
zaznamenali jsme pochopitelný propad v návštěvnosti, výši trţeb a tedy i ekonomické soběstačnosti.
Branami naší organizace prošlo v první polovině roku 2010 „pouhých“ 46 790 návštěvníků, kteří
absolvovali celkem 681 akcí (97 037 návštěvníků, 1 392 akcí v roce 2009). Od zahájení činnosti v roce
1953 k nám pak celkem zavítalo jiţ
2 876 217 návštěvníků.
Stejně nestandardní byla i naše
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a celkových nákladů po odečtení nákladů na projekt hrazený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) i tak ale klesnul na 25,43 procenta

Počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno na vzdělávacích pořadech pro školy
(světlá část sloupce) a na představeních pro veřejnost (tmavá část sloupce) v letech
1992 až 2010. Aktuální výrazný propad v návštěvnosti byl způsoben uzavřením provozu
organizace k 20. červnu 2010.
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Počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno obsloužených jedním
zaměstnancem – bez rozdílu pracovního zaměření – v letech 1992 až 2010.

je zřejmé, ţe naše organizace při přípravě projektových ţádostí, administraci
celého procesu i vlastní realizaci hraje
nejdůleţitější roli.

Dramaturgickou tvorbu Hvězdárny a planetária Brno v první polovině roku 2010 komplikovala i nejistota v termínu zahájení rekonstrukce a dostavby. Kvůli obstrukcím ze strany některých
ekologických aktivistů z občanského sdruţení Nesehnutí, stejně jako protahující se administraci
s vydáním stavebního povolení, jsme po celé období pracovali v trvalém „provizoriu“ s výhledem
pouze na dva měsíce dopředu. I přes tlak na minimalizaci našich provozních nákladů, jsme v roce
2010 nakonec s úspěchem uvedli celkem tři výpravná představení pro veřejnost a tři menší, nízkonákladové pořady. Ze všech úţasných akcí, které se odehrály na pozadí bezproblémového, kaţdodenního chodu vzdělávacích i popularizačních pořadů, si zaslouţí vyzdvihnout alespoň následující:
Návštěva Vladimíra Remka
Dne 4. února 2010 zavítal do našeho města na oficiální návštěvu Vladimír Remek, první československý kosmonaut.
Veřejně tak podpořil projekt Přírodovědné exploratorium, jehoţ se stal neoficiálním patronem. Vladimíra Remka také
přijal primátor statutárního města Brna pan Roman Onderka.
Hvězdy pod mikroskopem
Upravený a doplněný pořad Hvězdy pod mikroskopem o báječném světě hvězd určený středním školám a uváděný
v únoru 2010 téţ pro veřejnost. Scénář a reţie Jiří Dušek, obnovená premiéra 3. února 2010. Celkem se uskutečnilo 24
repríz pro 2 132 zájemců (průměr 89 osob na pořad).
Návštěva z vesmíru
Napínavý pohádkový příběh Návštěva z vesmíru o setkání dvou bratrů s mimozemšťany. Součástí pořadu je interaktivní část o zvířatech na Zemi, planetách a souhvězdích. Scénář a reţie David Koval, ilustrace Josef Hajný. Premiéra
pořadu se konala 6. února 2010, byla k ní vydána pohádková kartička a speciální pozvánka. Představení určené pro
školy i veřejnost mělo 35 repríz pro 4 138 zájemců. Průměrná návštěvnost byla 118 osob na pořad.
Cesta bez návratu
Multivizuální představení Cesta bez návratu o dobrodruţné výpravě kosmických sond Voyager na konec Sluneční
soustavy, bylo určeno pro nejširší veřejnost. Scénář i reţie Jindřich Ţiţka, premiéra 3. března 2010. Pořad měl celkem
14 repríz pro 1 406 zájemců (průměr 100 diváků na pořad).
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Brněnská muzejní noc
Jiţ tradiční akce s výjimečnou návštěvností (6500 diváků), pro kterou jsme nachystali speciální pořad v sále velkého
planetária (autor Pavel Gabzdyl), sérii zajímavých experimentů (Zuzana Kuljovská, Barbora Mikulecká), pozorování
hvězdné oblohy a mnohé další.
RESTART/Konec začátku
Přestavbu naší organizace symbolicky odstartoval o letním slunovratu v pondělí 21. června 2010 happening, jehoţ
součástí bylo ohlédnutí do minulosti i cesta do budoucnosti, vyprávění o konci světa a symbolické uzamčení naší organizace. Za účasti primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky.
Slet středoevropských kosmonautů
Ve dnech od 14. do 16. září 2010 se uskutečnila návštěva českého, ruského, maďarského, německého, bulharského,
slovenského a rakouského kosmonauta. Smyslem bylo setkání s veřejností a diskuze o probíhající rekonstrukci
Hvězdárny a planetária Brno. Výjimečnou delegaci přijal primátor statutárního města Brna pan Roman Onderka.

Projekt Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně (dále jen Přírodovědné exploratorium) se vine popisem naší činnosti v roce 2010 jako
„červená niť“. V prvních měsících jsme ve spolupráci s některými členy zastupitelstva města Brna, Kanceláří primátora, Odborem investičním a Odborem implementace evropských projektů, stejně jako
architektonickou kanceláří Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o. a mnoha dalšími příznivci úspěšně prošli administrativní přípravou, která v květnu 2010 vyústila v právoplatné stavební povolení.
Následně jsme v polovině roku 2010 řešili kompletní vystěhování veškerého movitého majetku z objektu hvězdárny a planetária. Poprvé v historii organizace! Nejcennější předměty (např. optické přístroje, archiv) byly přeneseny do Domu pánů z Kunštátu, ve kterém jsme od června 2010 nalezli
dočasné útočiště. Další část (nábytek, odborná knihovna) byla deponována ve skladech Vysokého učení
technického v Brně na Kraví hoře. Nepotřebný, neopravitelný či výrazně zastaralý majetek byl vyřazen
z evidence majetku, nabídnut k bezúplatnému převodu nebo ekologicky zlikvidován. Zlomek zařízení, především v sále velkého planetária, byl z technických důvodů zakonzervován a zůstal na svém
místě. I kdyţ se na inventarizaci a stěhování podíleli všichni pracovníci Hvězdárny a planetária Brno,
celá operace trvala dva měsíce! Současně jsme zahájili revizi naší odborné knihovny, ze které začaly
být vyřazovány zastaralé publikace nemající ţádnou informační či jinou hodnotu.
V souvislosti s uzavřením provozu pro veřejnost byly v průběhu roku vydány tři organizační
změny (22. června 2010, 29. listopadu 2010 a 21. prosince 2010), v důsledku kterých došlo k výraznému zjednodušení organizačního řádu a také redukci počtu našich pracovníků. V zaměstnaneckém
poměru zůstali pouze ti, kteří byli součástí základní struktury Hvězdárny a planetária Brno, zajišťovali klíčový kontakt se školami i veřejností a byli schopni realizovat aktivity spojené s přípravou budoucího provozu. Jejich prvořadým úkolem zůstalo:


dohled nad realizací projektu Přírodovědné exploratorium;



organizace veškerých aktivit generovaných uzavřeným provozem, komunikace se školami i s veřejností, realizace
vzdělávacích projektů v náhradních prostorách (pořady pro školy v prostorách Moravského zemského muzea, přednášky
pro veřejnost v Knihovně Jiřího Mahena v Brně);



technické zabezpečení a příprava budoucích expozic;



kompletní renovace stávajících a tvorba nových pořadů pro veřejnost i vzdělávacích představení pro školní výpravy
uváděných po rekonstrukci v sále velkého planetária;



ekonomická agenda.
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V návaznosti na projekt Přírodovědné exploratorium se nám také podařilo prosadit, aby zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 5. října 2010 po krátké diskuzi odsouhlasilo změnu zřizovací
listiny, kterou se mj. změnil i náš název z Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvková
organizace na Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. Vyškrtnutí jména Mikuláše Koperníka přitom není výrazem neúcty k významnému polskému astronomovi nebo k více neţ padesátileté
tradici naší organizace. Faktem ale je, ţe Mikuláš Koperník nikdy Brno nenavštívil a nemá s jihomoravskou metropolí jakoukoli souvislost. Naopak přechod k jednoduššímu, ale výstiţnějšímu jménu
vyřeší nejen nevýhody stávajícího označení, ale jednoznačně potvrdí dlouhodobou orientaci naší
organizace na současnost a budoucnost.
Název Hvězdárna a planetárium Brno totiţ nemůţe být jednoznačnější. Jsme vnímáni jako brněnská kulturně-vzdělávací instituce, jíţ tvoří hned dvě navzájem se prolínající astronomická zařízení:
hvězdárna, jejíţ aktivity jsou z principu zaměřeny na skutečnou denní a noční oblohu, a planetárium
nabízející unikátní pořady pod oblohou umělou.
Nový název dle rozhodnutí zastupitelstva města Brna vstoupil v platnost 1. prosince 2010.
V téţe době byla vyhlášena veřejná neanonymní soutěţ na vytvoření jednotného vizuálního stylu, jehoţ základem má být nová značka a logotyp (odbornou komisí bude vybrán v prvním čtvrtletí roku
2011). S těmito kroky souvisí i vytvoření první komplexní komunikační strategie naší organizace,
která zformuje náš obraz vůči veřejnosti i zřizovateli v následujících letech.
Začátek rekonstrukce a dostavby také pozitivně ovlivnil myšlenku instalovat celooblohovou
digitální projekci v sále velkého planetária. Díky mimořádnému pracovnímu nasazení, za spolupráce
s firmou eCBA a Odborem implementace evropských projektů magistrátu města Brna, byl v prvním pololetí
2010 vypracován projekt Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum, který jsme předloţili v rámci
výzvy číslo 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, oblast podpory 3.2 – Propagace
a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu. Projekt má celkové rozpočtové náklady ve výši 50,3 milionu Kč a dobu realizace v letech 2010 aţ 2012. I přes poměrně skeptický prvotní přístup, prošel náš
návrh přísnou oponenturou mezinárodní komise odborných hodnotitelů a v rámci hodnocení získal
velmi vysoké bodové skóre (77 bodů z 80 moţných), čímţ se dostal mezi 8 nejúspěšnějších (z celkového počtu 32). V listopadu 2010 splnil všechna potřebná kritéria stanovená výzvou a byl pracovníky
Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy zařazen do fáze „upřesnění parametrů“, ve které se budou
vymezovat konkrétní realizační podmínky. Definitivní schválení projektu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2011.
Také řada pracovních cest a odborných setkání, které se realizovaly v roce 2010, souvisela
s projektem Přírodovědného exploratoria. Bezesporu nejdůleţitější (i nejnákladnější) se jeví naše účast na
konferenci Mezinárodního společenství planetárií (angl. International Planetarium Society) konané v červnu
2010 v egyptské Alexandrii. Hvězdárna a planetárium Brno je kolektivním členem této organizace.
Konference přitom byla zaměřena především na koncepci a současné technologie, jeţ se vyuţívají při
tvorbě vzdělávacích pořadů v planetáriích.
Z hlediska celkové reprezentace povaţujeme za významné i to, ţe jsme se v roce 2010 stali kolektivním členem České astronomické společnosti a začali tak normalizovat naše vztahy s touto částí
české astronomické obce. Významně jsme přispěli i k reorganizaci Sdruţení hvězdáren a planetárií, které
se v září 2010 transformovalo na volnější Asociaci hvězdáren a planetárií.
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Odborný růst zaměstnanců, jejich
vyšší finanční ohodnocení a realizaci některých projektů jsme se pokoušeli zajistit
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Vývoj celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno v letech 1992 až 2010.
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tí se stanou pozorování kosmických objektů, řešení praktických i teoretických úloh, vč. mezioborových vztahů. Inovativní je moţnost konzultace nastalých problémů se školenými astronomy a moţnost ukončit kurz zkouškou před atestační
komisí. Do projektu jsou zahrnuty také workshopy pro pedagogy. Projekt Internetový kurz základů
astronomie bude veřejnosti dostupný od poloviny roku 2011 a stane se mj. integrální součástí ostatních
našich vzdělávacích aktivit. Celkové neinvestiční náklady na tento projekt dosahují 1 668 748,- Kč.
Jak uţ jsme naznačili v úvodu, hospodaření naší organizace nebylo v roce 2010 jednoduché.
Naše činnost byla zajištěna především příspěvkem na provoz od zřizovatele – tj. statutárního města
Brna, v celkové výši 8 279 tisíc Kč (8 464 tisíc Kč v roce 2009). Dále jsme obdrţeli finanční prostředky
z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Internetový kurz základů astronomie
ve výši 445 tisíc Kč, z nichţ jsme v roce 2010 vyčerpali 320 tisíc Kč. Vlastní výnosy organizace (bez
dotací) z prodeje sluţeb a ze vstupného činily 2 503 tisíc Kč. Průměrná cena jedné vstupenky se v roce
2010 pohybovala ve výši 36,90 Kč (36,10 Kč v roce 2009), přičemţ základní vstupné bylo stanoveno na
60,- Kč za pořad, resp. zvýhodněné vstupné na 35,- Kč za pořad (25,- Kč za pořad pro mateřské školy).
Výpadek příjmů z prodeje vstupného jsme se po 20. červnu 2010 pokusili nahradit organizováním
vzdělávacích pořadů v Moravském zemském muzeu. Od října do prosince 2010 jsme tímto způsobem náš
rozpočet obohatily o 31 tisíc Kč. Celkové výnosy v roce 2010 dosáhly výše 11 102 tisíc Kč.
Naše náklady dosáhly v roce 2010 celkové výše 11 100 tisíc Kč. Dosaţená výše nákladů představuje 99,6 procenta upraveného plánu, výše výnosů činí 99,7 procenta upraveného plánu. Hvězdárna a planetárium Brno tak dosáhla kladného hospodářského výsledku 2 tisíce Kč (997 tisíc Kč v roce
2009). Koeficient soběstačnosti (poměr vlastních výnosů a celkových nákladů bez nákladů na projekt
Internetový kurz základů astronomie hrazený z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) v roce 2010 činil 25,43 procenta (33,88 v roce 2010).
Příspěvek na jednoho návštěvníka od zřizovatele dosáhl výše 177,- Kč (87,- Kč v roce 209), coţ
je v porovnání s ostatními kulturními organizacemi statutárního města Brna tradičně nízká částka.
Nízké náklady na provoz vykazujeme také ve srovnání s ostatními českými hvězdárnami.
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Náklady na mzdy ve sledovaném období dosáhly výše 4 645 tisíce Kč (5 455 tisíce Kč v roce
2009), hrubá průměrná mzda se pohybovala kolem částky 23 588,- Kč (23 289,- Kč v roce 2009). Zanedbatelné navýšení je způsobenou pouze tím, ţe po uzavření našeho provozu zůstali v zaměstnaneckém poměru převáţně odborní pracovníci s vyšším vzděláním a tudíţ i vyšším platovým tarifem
(pracovní fond klesl z 18,95 úvazků k 1. lednu 2010 na 10,2 úvazků ke 31. prosinci 2010). Je nezbytné
zdůraznit, ţe naši odborní pracovníci s převáţně vysokoškolským vzděláním a disponující jazykovými znalostmi i komunikačními schopnostmi právem poţadují patřičné finanční ohodnocení. Snaţili
jsme se proto alespoň udrţet průměrnou hrubou měsíční mzdu zaměstnanců Hvězdárny a planetária
Brno na úrovni průměrné hrubé měsíční mzdy uváděnou Českým statistickým úřadem.
Bohuţel, náš výhled do budoucnosti není v tomto směru nijak optimistický. Projekt Přírodovědné exploratorium počítá s navýšením počtu přepočtených úvazků z původních 23,0 na 25,0, na které
ovšem organizace dosud nemá přiděleny finanční prostředky. Bez nových pracovníků ale nebudeme
schopni zajistit avizované rozšíření otevírací doby i nabízených sluţeb. Po zahájení provozu pro
veřejnost navíc předpokládáme zhruba dvojnásobné náklady na energie v souvislosti s nárůstem plochy vytápěných i osvětlovaných prostor, instalací nové audiovizuální techniky, zapojením klimatizace, zvýšením cen energií a také nárůstem celkového návštěvnického komfortu. Nové technologie ve
zrekonstruované budově přinesou také vyšší provozní náklady na pravidelný servis, který je v mnoha
případech vynucen zákonnými normami (např. revize elektronické poţární signalizace, výtahu pro
vozíčkáře, napojení na pult ochrany Policie České republiky).
I kdyţ se jedná o marginální problémy, je třeba také přiznat, ţe jsme v roce 2010 neopravili
systém elektronické rozhledny, především s ohledem na probíhající stavební práce a stárnutí technologie z roku 2005. Setrvaly i problémy s Hα dalekohledem. S pomocí advokátní kanceláře jsme sice
vyřešili několik měsíců táhnoucí se reklamaci, avšak přístroj nebyl dosud uveden do provozu.

Ve světle předcházejících faktů je patrné, ţe rok 2010 představuje pro Hvězdárnu a planetárium Brno pomyslný „bod zlomu“. Začala se realizovat rekonstrukce a dostavba objektu naší organizace a současně jsme se výrazným způsobem přičinili o budoucí instalaci digitálního projekčního systému. V komplikované situaci jsme navíc uspořádali několik jedinečných akcí, na které se bude – doufejme – v dobrém vzpomínat. Všechny tyto aktivity si přitom vyţádaly extrémní pracovní nasazení
všech našich zaměstnanců, stejně jako nemalé finanční prostředky – především statutárního města
Brna. Nepochybuji přitom o tom, ţe se jednalo o dobrou investici. Ostatně, jiţ brzo se o tom přesvědčí
jak zřizovatel, tak veřejnost.

Jiří Dušek
ředitel Hvězdárny a planetária Brno,
příspěvkové organizace
V Brně dne 10. února 2010
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Plnění úkolů
v oblasti hlavní činnosti organizace
Brněnská metropolitní hvězdárna se v různých formách věnuje popularizaci moderních vědeckých poznatků, vzdělávání i odbornému výzkumu. Organizaci tvoří dvě navzájem se prolínající
astronomická zařízení: klasická hvězdárna, jejíţ aktivity jsou z principu zaměřeny na skutečnou denní a
noční oblohu, a planetárium nabízející jedinečné pořady pod oblohou umělou. Obě pracoviště mají své
výhody i nevýhody a koexistují ve společné, velmi prospěšné symbióze. Tou hlavní „atrakcí“ ale
zůstává vesmír, s nímţ se u nás lidé setkávají.
Pro všechny typy návštěvníků je bezesporu hlavním lákadlem velké planetárium, jehoţ projektor umělých hvězd v průběhu doby doplnila digitální technika umoţňující tvorbu nejmodernější
generace astronomických představení. V repertoáru jsou pořady věnované pohledu na vesmír
v detailech i vcelku, nezapomíná se ani na nejmenší diváky a jejich pohádkové příběhy, stejně jako na
speciální pořady „šité na míru“. V sále velkého planetária s bezbariérovým přístupem a 200 místy
k sezení se organizují také přednášky, cestopisy, koncerty či komerční pronájmy.
Pro návštěvníky zůstávají velmi zajímavé i astronomické pozorovatelny, v nichţ je k dispozici
celá řada dalekohledů. Některé jsou sice v provozu jiţ desetiletí (např. refraktory o průměru objektivu
15 a 20 centimetrů), postupně je však nahrazují či doplňují modernější a někdy i větší přístroje. Dalekohledy se pravidelně pouţívají ke komentovaným prohlídkám Slunce a zajímavostí večerního nebe,
jejichţ cílem je poskytnout srozumitelné představy o jevech dobře známých z kaţdodenního ţivota.
V pozdních nočních hodinách se na stejném místě realizují nejrůznější odborná pozorování, vedená
především vysokoškolskými studenty Masarykovy univerzity.
V provozu zůstává i malé planetárium z roku 1959 – vyuţívá se za nepříznivého počasí ve večerních hodinách. Od roku 2003 se na Kraví hoře vyskytuje i třetí planetárium hmatové, které je určeno ke speciálním představením pro nevidomé a slabozraké.
Pracovníci i spolupracovníci hvěz-

100 000

80 000

dárny běţně publikují výsledky svých studií
v přestiţních časopisech, podílejí se na výchově a vzdělávání amatérů i studentů astronomie v celé České republice, přímo v prostorách organizace zajišťují vysokoškolskou

60 000

40 000

20 000

výuku, rozsáhle prezentují veškeré aktivity a
prostředí Internetu a spolupracují jak s hro-
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madnými sdělovacími prostředky, tak s institucemi podobného i zcela rozdílného zaměPočet návštěvníků sálu velkého planetária od 4. října 1991 do 20. června 2010.
Světlá část sloupce udává počty přicházející veřejnosti, tmavá školních výprav.
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ření z akademického, vědeckého a soukromého sektoru. Výsledkem je pestrá nabídka inteligentní zábavy, neutuchající proud zajímavých informací pro všechny vrstvy obyvatel, rozsáhlá mediální komunikace, spolupráce s jinými kulturními organizacemi, vysokými školami i akademickými pracovišti a promyšlený systém výuky, včetně podpory znevýhodněných spoluobčanů. Při hodnocení činnosti
organizace je přitom účelné naše aktivity rozdělit do několika tematických kategorií:


individuální návštěvníci přicházející na pořady pro veřejnost (vč. dětských představení, cestopisných pořadů, veřejných
pozorování, odborných přednášek, koncertů apod.);



organizované výpravy skupin ţáků a studentů mateřských, základních a středních škol docházející na vzdělávací představení v sále velkého planetária a některé experimentální pořady;



virtuální návštěvníci počítačové sítě Internet, kteří vyuţívají naše elektronické produkty;



odborné skupiny zaměřené na specializované astronomické vzdělávání;



projekt Přírodovědné exploratorium;



projekt Přírodovědné digitárium;



marketing a public relations, tedy propagace naší instituce a všech našich produktů;



činnost ekonomicko-správní, především pak ekonomická, personální a technická agenda.

Statistický přehled aktivit tvůrčího charakteru
2008

2009

2010

multivizuální představení v sále velkého planetária

5

6

3

krátké audiovizuální pořady, speciální prezentace

4

5

3

audiovizuální záznamy odborných přednášek

7

22

6

výstavy ve foyer planetária

5

4

2

12

12

11

mimořádné akce, semináře apod.

Celková návštěvnost v letech 1971 aţ 2010
U příleţitosti dlouhodobého uzavření Hvězdárny a planetária Brno z důvodu rekonstrukce a
dostavby byla vypracována statistika počtu návštěvníků od roku 1971 aţ do roku 2010. Obrovskou
zásluhu na správném vedení všech přehledů měla po celá čtyři desetiletí Jitka Petrţelová.
Evidence pořadů i návštěvníků se v průběhu čtyřiceti roků měnila. V letech 1971 aţ 1973 byl
kaţdý platící návštěvník započítán pouze jednou. Malý počet návštěvníků na hvězdárně byl dán tím,
ţe většina z nich šla na hvězdárnu po pořadu v malém planetáriu (zkr. MP), ale započítáni byli pouze
jednou jako návštěvníci malého planetária. Ţáci, kteří přišli na filmová pásma a poté absolvovali
pořad v malém planetáriu, byli započítáni pouze do kategorie Filmová pásma pro školy (zkr. Fš). Pokud
ţáci střední školy absolvovali v jednom termínu pokusy z geometrické i vlnové optiky, byli započítáni
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pouze do kategorie pokusy z geometrické optiky (zkr. GO). Samostatné pozorování Slunce nebylo
vypisováno, provádělo se jen dle přání školy.
Od roku 1974 do srpna 1976 byla statistika odvozena z původních tabulek vypracovaných podle starých pravidel. Návštěvníci z malého planetária měli vstup na večerní pozorování hvězdné
oblohy zdarma. Jsou tedy počítáni dvakrát. V září 1976 bylo zavedeno nové zapisování do knihy
pořadů podobající se současnému. Platící návštěvníci jsou započítáváni pouze podle počtu zakoupených vstupenek. Pravidla zapisování:
MP – večerní pořady pro veřejnost a pořady pro hromadné skupiny dospělých;
Poh – nedělní pohádky pro děti (skládaly se z filmových pohádek v sále a pohádky v MP);
Hvězd – pozorování u dalekohledu, návštěvníci přecházející z MP na hvězdárnu znovu platili za vstup;
Před – přednášky jarního a podzimního cyklu;
ZP – základní pořad pro školy sestávající z přednášky v sále, filmu a pořadu v MP;
Filmy – filmová pásma pohádek pro mateřské školy a zeměpisná pásma pro školy;
Optika – geometrická a vlnová optika;
Jiné – zvláštní akce k výročím apod.

Při zápisu do knihy byla v kaţdém řádku pouze „jedna čárka“ vymezující typ pořadu. Tím
bylo zaručeno, ţe se daný návštěvník počítal pouze jednou. Úplný statistický přehled, který jsme pro
jeho jedinečnost vloţili do této zprávy o činnosti, je uveden na následující straně.
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Přehled repríz všech pořadů
Od 4. října 1991, kdy byl uveden první pořad v sále velkého planetária, jsme do 20. června
2010, kdy byla Hvězdárna a planetárium Brno uzavřena, v premiéře uvedli celkem 90 představení pro
1 133 823 diváků. Následující tabulky uvádí jejich přehled.

Pořady pro základní a střední školy
premiéra / obnovená

derniéra

celkem repríz

celkem diváků

41

4 070

Cesta za správným směrem

24. 3. 2009

Čekání na supernovu

12. 6. 1993

31. 10. 2004

122

8 213

Extrémní vesmír

15. 1. 2005

30. 6. 2009

98

7 781

Globální oteplení a my

11. 3. 1999

49

3 653

Hvězdářská abeceda

10. 3. 2005

252

27 855

3. 11. 2004 / 3. 2. 2010

113

9 123

11. 3. 1993 / 26. 9. 2007

790

72 796

Hvězdy pod mikroskopem
Jak je to doopravdy?
Napříč ozářenou stranou

3. 6. 1992

21. 5. 2003

471

46 119

Náš kulatý dům

11. 5. 2004

30. 6. 2009

209

25 022

Nebeský cestopis

18. 1. 2003

220

16 354

Sedmý kontinent

20. 10. 2001

30. 5. 2009

159

10 628

Toulky vesmírem

13. 2. 1996

28. 11. 2001

189

15 382

Vesmírné divadlo

25. 2. 1998 / 3. 10. 2007

891

107 678

Výprava na Měsíc

21. 1. 1992

5. 5. 2004

1 103

134 290

Vzácná Země

2. 10. 2004

20. 12. 2008

43

3 171

25. 10. 1993 /13. 6. 2007

837

80 088

Zapomenutá hvězda

20. 6. 2002

209

17 408

Zvířata a hvězdy

2. 11. 1993

671

68 405

3. 4. 2003

150

12 671

Záludná astronomická „proč?“

Ţivá planeta
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Pořady pro děti
(individuální návštěvníci i organizované skupiny)
premiéra / obnovená

derniéra

celkem repríz

celkem diváků

Duhové pohádky

14. 1. 1995

20. 12. 2006

163

12 852

Hledá se Polárka

7. 3. 2009

57

5 809

26. 10. 1996

190

16 663

Jak kometa šla do světa
Jak se dostali medvědi na oblohu?

13. 3. 1993

3. 3. 2002

138

13 123

Jak se Měsíc a hvězdy domluvili

9. 1. 1993

2. 6. 2002

174

15 848

Kde se koupe Měsíc?

9. 3. 2002

175

16 085

113

10 908

Měsíc u krejčího

10. 6. 1992 / 22. 10. 1994

20. 12. 2003

Návštěva z vesmíru

6. 2. 2010

35

4 138

Není drak jako drak

10. 1. 2009

58

6 451

3. 2. 2007

100

10 384

87

6 150

Neposední kosmonauti
O drakovi

5. 12. 1998

O Perseovi a Andromedě

17. 9. 1993

155

11 809

26. 11. 1994

216

19 139

5. 10. 2002

153

11 369

193

16 330

17. 1. 2004

158

13 874

Pohádky z nebeské zahrádky

4. 2. 2006

139

14 463

Příběhy od Mléčné řeky

5. 2. 2005

76

5 727

Slunce tropí hlouposti

2. 2. 2008

87

10 084

25. 6. 2007

60

4 368

premiéra / obnovená

derniéra

celkem repríz

celkem diváků

Astronomický rok 2000

4. 9. 1999

27. 1. 2000

20

860

Astronomický rok 2001

23. 9. 2000

23. 5. 2001

13

491

Astronomický rok 2002

5. 10. 2001

31. 1. 2002

14

399

Astronomický rok 2003

5. 10. 2002

21. 12. 2002

15

505

O lovci Orionovi
O škole pro hvězdy
O uzdraveném Slunci
O ztracených planetách

Umí Slunce číst?

7. 3. 1992

4. 10. 2003

5. 5. 2004

22. 2. 2003

31. 7. 2008

Pořady pro individuální návštěvníky
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Brněnský orloj

17. 7. 2002

24

678

Cesta bez návratu

3. 3. 2010

14

1 406

Černé Slunce

3. 5. 2003

17

1 005

31. 1. 2004

Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem

8. 10. 1993

283

15 679

Jarní okno do vesmíru

11. 4. 1992

45

2 027

Jeden den pro Slunce

24. 4. 1999

43

3 926

3. 3. 2004

75

5 437

Kometa století

28. 9. 1996

43

5 409

Kosmičtí špioni

1. 10. 2003

62

5 241

3. 1. 2001 / 8. 10. 2003

5

280

57

1 782

5. 1. 1996 / 1. 7. 2007

11

421

Lidé a hvězdy (česky)

1. 10. 1997

67

1 438

Mars

1. 10. 2008

55

4 418

Marťanské písky

4. 6. 2003

30

1 706

Měsíční podvod?

27. 1. 2007

45

3 970

Mir – skrytá hrozba

24. 2. 2001

13

707

40

3 654

8

337

Kde se vzalo Brno?

Kam mizí Měsíc?
Léto na konci vesmíru
Lidé a hvězdy (anglicky)

1. 6. 2005

Nový Zéland

2. 2. 2008

Početí a smrt v reţii vesmíru

8. 6. 2002

31. 8. 2007

16. 1. 2002

31. 8. 2002

Pod vlivem Měsíce

30. 9. 2009

29

2 131

Pozemšťané o mimozemšťanech

4. 10. 2006

26

2 607

30. 11. 1995

11

1 043

17. 9. 1994

29

1 353

4. 2. 2009

66

5 969

Smrt na dosah ruky

10. 1. 2006

43

3 351

Sráţka s Jupiterem

26. 5. 1994

22

2 014

Vánoční hvězda

3. 12. 2003

23

1 152

Vesmír v kontrastech

2. 11. 2005

17

829

3. 3. 2007

50

3 057

9. 11. 2002

10

441

Příběh nesmrtelných poutníků
Příslib Měsíce
Saturn

Vesmír - zázrak stvoření
Vesmír za zrcadlem
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Ve stavu beztíţe

3. 10. 2007

21

1 725

3. 5. 2008

22

668

Země: převáţně neškodná

22. 3. 2006

24

870

Země v hrsti

11. 5. 2002

58

3 830

Zkáza přichází z kosmu

4. 10. 1991

113

8 104

Zrozeni v chladu a ohni

4. 10. 1991 / 4. 1. 1992

101

7 264

celkem repríz

celkem diváků

Ve stínu světla

Cestopisné pořady
premiéra / obnovená

derniéra

Bretaň – dcera oceánu

29. 2. 1996

28

1 969

Bretaň – minulost zakletá v kameni

27. 4. 2000

10

714

Evropa nebo Orient?

27. 2. 2003

10

904

8. 4. 1999

22

2 536

4. 11. 2005

18

2 533

Kde domov můj?

7. 2. 2002

11

674

Maroko – ţhavá perla Afriky

2. 4. 2009

10

526

Skandinávie

1. 3. 2007

15

1 566

Skotsko

19. 4. 2001

19

2 039

Země beze jména

25. 1. 2001

13

1 200

Země orlů

15. 4. 2004

16

1 317

Irsko mytické a mystické
Island – ostrov ohně a ledu
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Individuální návštěvníci
Za individuální návštěvníky povaţujeme ty, kteří dochází na naše multivizuální představení
pod umělou oblohou velkého planetária, komentovaná pozorování hvězdné oblohy a Slunce, odborné
přednášky, autorské výstavy, koncerty a další akce určené nejširší veřejnosti.
Mezi 1. lednem a 20. červnem 2010 jsme uspořádali 296 pořadů pro 21 002 návštěvníků (685
pořadů pro 41 999 návštěvníků v roce 2009), tj. kaţdý týden proběhlo 12 pořadů s průměrnou návštěvností 71 osob na jeden pořad (13 pořadů s průměrem 62 osob v roce 2009). Poměr počtu návštěvníků na školních vzdělávacích pořadech k individuálním návštěvníkům, se přibliţuje k 1,3 : 1, z povahy věci je však škála pořadů pro individuální návštěvníky mnohem pestřejší v porovnání s našimi
vzdělávacími aktivitami.

Statistický přehled akcí pro individuální návštěvníky
2008

2010

2009

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

274

7 717

273

4 001

144

1 840

pozorování Slunce

64

804

70

812

18

220

pořady pro dospělé
(v planetáriu)

118

10 670

139

9 470

57

4 165

pořady pro děti
(v planetáriu)

116

8 560

124

9 363

53

5 332

9

879

21

1 215

9

645

61

11 434

58

17 138

30

10 102

642

40 064

685

41 999

311

22 304

pozorování
hvězdné oblohy

astronomické přednášky
nestandardní pořady
celkem

Statistický přehled pořadů pro individuální návštěvníky
Následující tabulky obsahují přehled multivizuálních představení pro veřejnost uváděných
v sálu velkého planetária v roce 2010, včetně celkového počtu repríz a diváků (od premiéry). U pořadů pro děti nerozlišujeme mezi veřejností a mateřskými školami.
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reprízy

diváci

celkem repríz

celkem diváků

Dny bez nocí

14

2934

14

2934

Cesta bez návratu

14

1 406

14

1 406

Mars

10

516

55

4 418

5

449

50

3 057

13

441

66

5 969

První den v planetáriu

9

360

9

360

Měsíční podvod?

2

149

45

3 970

Konec světa – zas a znovu

1

120

1

120

Pod vlivem Měsíce

1

111

29

2 131

Nový Zéland

1

71

40

3 654

Lidé a hvězdy (ang.)

2

63

13

484

Vesmír – zázrak stvoření
Saturn

Pořady pro děti
(individuální návštěvníci i organizované skupiny)
reprízy

diváci

celkem repríz

celkem diváků

Návštěva z vesmíru

35

4 138

35

4 138

Pohádky z nebeské zahrádky

12

1 161

139

14 463

Slunce tropí hlouposti

11

1 140

87

10 084

Hledá se Polárka

8

925

57

5 809

Neposední kosmonauti

5

520

100

10 384

Kde se koupe Měsíc?

5

417

175

16 085

O škole pro hvězdy

5

411

153

11 369

O ztracených planetách

3

281

159

13 936

Není drak jako drak

4

263

58

6 451

O lovci Orionovi

2

134

216

19 139
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Rozložení počtu individuálních návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno
v jednotlivých kalendářních měsících od roku 1995 do roku 2010
názorně demonstruje sezónní charakter našeho provozu.
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After party po uzavření
Od 22. června 2010 byla Hvězdárna a planetárium Brno v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou uzavřena pro veřejnost. Jelikoţ ale v průběhu července probíhalo především vystěhovávání objektu, nabízeli jsme po tuto dobu mimořádná pozorování večerní oblohy – vţdy v pondělí, středu
a v pátek. Celkem se uskutečnilo 12 akcí na které zavítalo 264 návštěvníků. Naposledy byly naše brány otevřeny 30. července 2010.

Brněnská muzejní noc 2010
Brněnská muzejní noc, která se tentokrát uskutečnila 15. května 2010 od 18 do 24 hodin, patří jiţ
tradičně mezi extrémně navštěvované akce. V sále velkého planetária se odehrálo 14 speciálních
představení Dny bez nocí (autor Pavel Gabzdyl), které vyprávělo o „ukradené noci“. Za pěkného
počasí jsme organizovali procházky hvězdnou oblohou (Jan Píšala) – dalekohledy mířily hned na tři
planety (Venuši, Mars a Saturn). Připraveny byly oblíbené fyzikální experimenty, tentokráte variace
na téma „mýdlové bubliny“ (Zuzana Kuljovská, Barbora Mikulecká). V malém planetáriu jsme promítali několik našich kratších představení, v předsálí nabízeli malování na obličej i soutěţe pro děti.
Hlavní ozdobou foyer velkého planetária se o muzejní noci stal velkoformátový záběr z Hubblova
kosmického dalekohledu, který vznikl u příleţitosti jeho dvacátých narozenin. Jmenoval se Mystická
fontána a zobrazoval vesmírnou oblast ze souhvězdí Lodního kýlu, kde vznikají nové hvězdy. Brněn-
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ská hvězdárna přitom patřila pouze k pěti místům v České republice, kde bylo moţné originální tisk
tohoto snímku zhlédnout! Celkem na Kraví horu přišlo neuvěřitelných 6 500 návštěvníků.

Brněnský předvánoční galavečer
Pro tradiční XVII. Brněnský předvánoční galavečer v kongresovém centru hotelu Voroněţ (18.
prosince 2010) připravili pracovníci Hvězdárny a planetária Brno spolu s Filharmonii Brno slavnostní
astronomické animace. Konkrétně Jiří Dušek doprovodil ţesťovou sekci Filharmonie Brno s variací na
téma Mlhoviny a Jan Píšala bicí sekci Filharmonie Brno s variací na téma Kosmická technika. Výtěţek akce,
která je povaţována za jeden z vrcholů brněnské kulturní sezóny, byl věnován na dobročinné účely.
Naše účast měla samozřejmě jen propagační charakter.

Den dětí uprostřed Evropy
Dne 30. května 2010 jsme se zúčastnili Dne dětí uprostřed Evropy pořádaného v rámci akce Brno
– město uprostřed Evropy. Rodičům s dětmi jsme nabídli dvě odpolední představení pod hvězdnou
oblohou. Jednalo se o pořad Jak se Měsíc a hvězdy domluvili doplněný mimořádnou orientací na jarní
obloze (Jitka Petrţelová, Jaroslav Luner). Celkem planetárium navštívilo 216 zájemců. Naši pracovníci
(Barbora Mikulecká a Jindřich Ţiţka) také vystoupili na Zelném trhu s experimentálním show.

Den otevřených dveří – Nashledanou za rok!
Před uzavřením planetária z důvodu rekonstrukce jsme v sobotu 12. června 2010 od 10 do 18
hodin zorganizovali Den otevřených dveří (koordinoval Pavel Gabzdyl). Návštěvníci z řad široké veřejnosti mohli zhlédnout ve velkém planetáriu nový pořad První den v planetáriu (autor Jan Píšala),
v malém planetáriu pohádku Jak se Měsíc a hvězdy domluvili, v sále experimenty s balónky (Barbora
Mikulecká a Jindřich Ţiţka) a na hvězdárně pozorování Slunce. Na akci zavítalo celkem 500 zájemců.

Festival vědy
Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou byla týdenní akce zaměřená na prezentaci vědy zábavnou formou mezi nejširší veřejností. Festival proběhl v týdnu od 18. do 24. září 2010 a měl hned
dva vrcholy. Prvním byl Den vědců 18. září na Zelném trhu v Brně, který festival otevíral, druhým Noc
vědců 24. září, který naopak festival uzavíral. S ohledem na probíhající rekonstrukci Hvězdárny a
planetária Brno jsme se tentokrát zúčastnili pouze Dne vědců, během kterého na Zelném trhu formou
vědeckého jarmarku a inscenovaných představení demonstrovali zástupci univerzitní a akademické
obce některé přírodní zákonitosti a jejich vyuţití. Konkrétně Pavel Gabzdyl a Jan Píšala zajistili pozorování Slunce a Jindřich Ţiţka dvě vystoupení na hlavním podiu se zajímavými fyzikálními experimenty.

26

Jarní koncert Komorní dechové harmonie Brno
Dne 9. května 2010 se uskutečnil koncert Komorní dechové harmonie Brno řízené R. Drozdem, na
němţ zazněla díla B. Smetany, G. Meyerbeera a J. Druţeckého. Akce, jíţ se zúčastnilo 50 posluchačů,
se konala pod záštitou prvního náměstka primátora statutárního města Brna pana Daniela Rychnovského. Posezení po koncertu netradičně doplnila degustace pampeliškového vína. Zajišťoval Pavel
Gabzdyl a Pavel Karas.

Jarní prázdniny
Jiţ tradičně jsme o jarních prázdninách (od 1. do 5. března 2010) nabízeli pro rodiče s dětmi
kaţdý všední den odpoledne pořad v sále velkého planetária (organizovala Jitka Petrţelová). Tentokrát se jednalo o kaleidoskop pěti nejoblíbenějších pohádek. Celková návštěvnost dosáhla 547 osob
(průměr 109 zájemců na pořad). V Knihovně Jiřího Mahena v Brně naši pracovníci v rámci akce Ze Země
na Měsíc vypouštěli ve foyer horkovzdušné balóny (Zuzana Kuljovská, Jindřich Ţiţka) a uspořádali
dvě přednášky o Měsíci (Pavel Gabzdyl).

Konzultační a poradenská činnost
Také v roce 2010 se na Hvězdárnu a planetárium Brno – telefonicky, e-mailem i písemně – obrátila řada osob a organizací s nejrůznějšími dotazy z oblasti astronomie, přírodních věd a občas i
z astrologie. Jednalo se o několik dotazů denně, které byly zodpovídány neprodleně a kvalifikovaně
odbornými pracovníky. Současně jsme zpracovávali podklady a posudky související s časomírou a
kalendářem, poskytovali konzultace technického rázu v oblasti astronomické optiky, astronomického
software apod. Běţné dotazy a konzultace byly poskytovány zdarma, rozsáhlejší práce (např. přípravu astronomických dat pro kalendáře) jsme vykonávali za patřičný poplatek. Zajišťovali všichni odborní pracovníci.

Kulturní aktivity
V prostředí Hvězdárny a planetária Brno jsme v roce 2010 upořádali několik kulturních akcí.
Podmínkou bylo, aby nenarušovaly běţný astronomický provoz a aby vyuţívaly jedinečný prostor
sálu velkého planetária (zajišťoval Pavel Karas). Konkrétně se jednalo o tyto hudební skupiny:
19. února 2010
Distant Bells
Revival hudební skupiny Pink Floyd pod hvězdami, doplněný netradičními vizualizacemi (celkem 181 návštěvníků).
1. března 2010
Budoár staré dámy
Svébytná a originální hudba ve svébytném a originálním prostředí, spolu se skupinou cs_zvuk (celkem 102 návštěvníků).
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26. března 2010
Květy, OTK
To nejlepší z brněnské alternativní scény (celkem 126 návštěvníků).
25. dubna 2010
Umakart, LU
Skupina Umakart vznikla v roce 2003 ve sloţení Jaromír Švejdík (Priessnitz, The Bombers), Jan P. Muchow (Ecstasy of
Saint Theresa), Dušan Neuwerth (Tata Bojs), Tomáš Neuwerth (Nierika, Lu) a Jiří Hradil (Lesní Zvěř, Tata Bojs). Skupina Lu byla mimo jiné nominována na ceny hudební akademie Anděl 2009 v kategorii Nejlepší alternativní album roku
2009. Celkem 132 návštěvníků.
9. května 2010
Jarní koncert Komorní dechové harmonie Brno
Optimistické skladby B. Smetany, Korunovační pochod G. Meyerbeera a partita č. 4 Es-dur J. Druţeckého. Celkem 50
návštěvníků.

Návštěva Vladimíra Remka
Ve čtvrtek 4. února 2010 oficiálně navštívil statutární město Brno první československý, respektive evropský kosmonaut Vladimír Remek. Při přijetí primátorem statutárního města Brna panem
Romanem Onderkou diskutoval projekt rekonstrukce a dostavby Hvězdárny a planetária Brno, kterého se stal neformálním patronem. Poté se v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně zúčastnil besedy
s veřejností, spojené s následnou autogramiádou. Na setkání přišlo zhruba 100 návštěvníků.

Nová představení pro veřejnost
Astronomická multivizuální představení pro veřejnost v sále velkého planetária – jeden
z pilířů základních aktivit Hvězdárny a planetária Brno – jsme v roce 2010 nabízeli kaţdou středu,
sobotu a také v některé pátky večer. Pro děti a jejich rodiče jsme pravidelně inscenovali speciální interaktivní pořady kaţdou sobotu a neděli, výjimečně i v jiné dny. Celkem 4 165 návštěvníků zhlédlo 57
repríz pořadů pro dospělé (73 osob na pořad) a 5 332 dětí s doprovodem 53 repríz představení pro
nejmenší diváky (100 osob na pořad). Premiérově jsme v roce 2010 uvedli tato představení:
Hvězdy pod mikroskopem
Upravený a doplněný pořad o báječném světě hvězd určený středním školám, uváděný v únoru 2010 téţ pro veřejnost. Scénář a reţie Jiří Dušek, obnovená premiéra 3. února 2010. Celkem se uskutečnilo 24 repríz pro 2 132 zájemců
(průměr 89 osob na pořad), z toho 16 pořadů pro školy (1 216 osob) a 8 představení pro veřejnost (916 osob).
Návštěva z vesmíru
Napínavý pohádkový příběh o setkání dvou bratrů s mimozemšťany. Součástí pořadu byla interaktivní část o zvířatech na Zemi, planetách a souhvězdích. Scénář a reţie David Koval, ilustrace Josef Hajný. Premiéra pořadu se konala
6. února 2010, byla k ní vydána pohádková kartička a speciální pozvánka. Představení určené pro školy i veřejnost
mělo 35 repríz pro 4 138 zájemců. Průměrná návštěvnost byla 118 osob na pořad.
Cesta bez návratu
Multivizuální představení pro veřejnost o dobrodruţné výpravě kosmických sond Voyager na konec Sluneční soustavy, nejen se vzkazem mimozemským civilizacím. Scénář i reţie Jindřich Ţiţka, premiéra 3. března 2010. Pořad měl
celkem 14 repríz pro 1 406 zájemců (průměr 100 diváků na pořad).
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Dny bez nocí
Krátké multivizuální představení pro veřejnost o stále se zhoršujících světelných podmínkách, které nám znemoţňují
pohled na nebe poseté stovkami hvězd. Scénář i reţie Pavel Gabzdyl, premiéra 15. května 2010. Pořad byl připraven
pro Brněnskou muzejní noc 2010, během které měl celkem 14 repríz pro 2 934 návštěvníků.
První den v planetáriu
Úsměvné představení pro veřejnost o všem, co dokáţe přístroj planetária, a o tom, ţe není vůbec jednoduché takové
sloţité zařízení ovládat. Scénář i reţie Jan Píšala, premiéra 12. června 2010. Pořad byl připraven pro Den otevřených
dveří a měl celkem 9 repríz pro 360 zájemců.
Konec světa – zas a znova
Krátké představení o nejrůznějších přírodních katastrofách. Scénář a reţie Jiří Dušek. Pořad byl připraven pro akci
RESTART/Konec začátku dne 21. června 2010.

Odborné přednášky
Přednášky o astronomii a kosmonautice se od ledna do května konaly v sále velkého planetária, případně malém přednáškovém sále, od října do listopadu v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Celkem se uskutečnilo 9 vystoupení pro 645 návštěvníků (zajišťovala Irena Vykoupilová a Zuzana Kuljovská). Konkrétně jsme zorganizovali následující odborné přednášky:
9. února 2010
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Kvantový svět a vesmír
Kde jsou hranice kvantového světa?
23. února 2010
doc. Tomáš Nejeschleba, Jak Giordano Bruno nerozuměl astronomii
V rámci cyklu Klub náročného astronoma.
2. března 2010
Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Expedice Súdán
O planetce a meteoritech v Núbijské poušti. V rámci cyklu Klub náročného astronoma.
30. března 2010
RNDr. Jiří Grygar, Ţeň objevů 2009
Významné objevy a události v astronomii a astrofyzice v uplynulém roce. První vystoupení od 17.00 hodin proběhlo
v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně, repríza ve 20.00 hodin ve velkém planetáriu na Kraví hoře.
6. dubna 2010
Bc. Matúš Kocka, Rentgenový pohled na vesmír
Budoucí kosmické mise. V rámci cyklu Klub náročného astronoma.
20. dubna 2010
Mgr. Antonín Vítek, CSc., Raketoplány odcházejí
Splnily všechna očekávání?
18. května 2010
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, Csc., Desetiletá cesta za nejlepším obrazem zatmění Slunce
19. října 2010
Mgr. Jindřich Ţiţka, Masoví vrazi ve Sluneční soustavě
Uvedeno v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
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16. listopadu 2010
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Temná energie po dvanácti letech
Uvedeno v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Prodejní centrum astronomického zboţí
Hvězdárna a planetárium Brno je prodejním centrem astronomického zboţí pro širokou veřejnost – v polovině roku 2010 jsme nabízeli 63 druhů zboţí (20 druhů obyčejných pohlednic, 21 druhů
3D pohlednic, dále knihy, plakáty, turistické známky, sluneční hodiny, mapy, brýle difrakční a na pozorování Slunce, otočné mapky, vystřihovánky, ročenky, kalendáře, balonky apod.). Naši pracovníci
navíc kupujícím poskytovali kvalifikované informace – tím se návštěva Hvězdárny a planetária Brno
výrazně lišila od nákupu v obyčejném obchodě (organizovala Eva Skalníková).

RESTART/Konec začátku
U příleţitosti zahájení rekonstrukce a dostavby hvězdárny i planetária byl 21. června 2010
uspořádán happening za přítomnosti pracovníků, spolupracovníků i reprezentantů města Brna, pod
záštitou primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky. Na programu byl pořad První den
v planetáriu (autor Jan Píšala), stručný úvod do dějin organizace (Jan Píšala), křest publikace Půl tisíciletí brněnské astronomie, půl století brněnské hvězdárny (sestavil Jiří Dušek), poděkování zaslouţilé pracovnici Jitce Petrţelové, nahlédnutí do budoucnosti (Jiří Dušek), premiéra (a současně i derniéra)
představení Konec světa – zas a znova (autor Jiří Dušek), účast na slunečním experimentu (Jaroslav Luner), a „vypnutí“ Hvězdárny a planetária Brno primátorem statutárního města Brna. Rozloučení s naší
organizací se zúčastnilo 120 návštěvníků.

Slet středoevropských kosmonautů
Návštěva u primátora statutárního města pana Romana Onderky v čele s Vladimírem Remkem a dále se zástupci ruských, maďarských, německých, bulharských, slovenských a rakouských
kosmonautů se uskutečnila ve dnech od 14. do 16. září 2010. Smyslem bylo setkání s veřejností a diskuze o probíhající rekonstrukci Hvězdárny a planetária Brno. Kosmonauti se zúčastnili Zahajovacího
koncertu sezóny Filharmonie Brno, prohlídky města Brna a areálu Brněnských veletrhů a výstavišť, stejně
jako neformálního zahájení Festivalu vědy. Veřejnost se mohla s kosmonauty setkat 15. září 2010 na
dvou místech – v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea na Zelném trhu a v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně na Kobliţné ulici. Akci organizačně zajišťoval Jiří Dušek a Jan Píšala. Konkrétně k nám
zavítali tito kosmonauti:
Ivan Bella
Ivan Bella je prvním kosmonautem Slovenské republiky. Vesmírný prostor navštívil v roce 1999 jako 385. člověk. Na
ruské orbitální stanici Mir strávil necelých 8 dní. Cílem mise byla výměna posádky i řada experimentů z oblasti jaderné sloţky kosmického záření v závislosti na poškození biologických látek nebo třeba integrovaných obvodů. Zkoumaly se taktéţ změny hladin hormonů v krvi v průběhu letu nebo metabolické důsledky sníţené fyzické aktivity v době
pobytu na stanici.
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Georgi Ivanov
Georgi Ivanov je prvním bulharským kosmonautem. Do vesmíru vzlétl z kosmodromu v Bajkonuru 10. dubna roku
1979. Cílem jeho mise byla ruská orbitální stanice Saljut 6. Avšak díky závaţné technické závadě při letu, musel předčasně se svým kolegou Nikolajem Rukavišnikovem přistát po 1 dni a 23 hodinách zpět na Zemi. Přistání bylo skutečně náročné a krátkodobě museli oba kosmonauti překonat přetíţení 9G! Ivanov byl následně v roce 1979 oceněn vyznamenáním Hrdiny sovětského svazu.
Bertalan Farkas
Je maďarský vojenský letec a kosmonaut. Na oběţnou dráhu Země odstartoval v květnu 1980 z Bajkonuru v kosmické
lodi Sojuz 36. Cílem jeho mise byla sovětská orbitální stanice Saljut 6, kde strávil necelý týden. Bertalan Farkas prováděl na Saljutu 6 společně se svými kolegy experimenty s tavením a krystalizací hliníku a mědi nebo spektrometrický
průzkum zemského povrchu. Na Zemi se následně vracel v lodi Sojuz 35. Celkem pobyl ve vesmíru 7 dní a 20 hodin.
Sigmund Jähn
Je kosmonaut z někdejší Německé demokratické republiky. Cílem jeho mise na lodi Sojuz 31 byla orbitální stanice
Saljut 6. Na ní prováděl lékařské, biologické i technologické experimenty. Například zkoumal změny sluchu, řeči a
chuti při pobytu v beztíţném stavu. Po týdnu práce přistál v kabině vracející se lodi Sojuz 29. Ve vesmíru strávil celkem 7 dní a 21 hodin.
Vladimír Remek
Je prvním a jediným československým kosmonautem. Dokonce je prvním člověkem ve vesmíru mimo kosmonauty
z USA a SSSR. Pouta zemské gravitace opustil roku 1978 na lodi Sojuz 28 ve funkci kosmonaut-výzkumník. Cílem mise byla orbitální stanice Saljut 6. Během týdenního pobytu prováděli kosmonauti řadu televizních reportáţí a také šest
vědeckých experimentů. Šlo například o pokusy se zelenými řasami nebo pokusy s roztavením a pomalým regulovaným chladnutím vzorků připravených v Ústavu fyziky pevných látek ČSAV. Ve vesmíru strávil 7 dní a 22 hodin.
Viktor Petrovič Savinych
Ve vesmíru byl třikrát v období let 1981-1988, pokaţdé na jiné orbitální stanici. Do vesmíru odstartoval v roce 1980,
navštívil na lodi Sojuzu T-4 orbitální stanici Saljut 6. O čtyři roky později se vydal na Sojuzu T-13 k orbitální stanici
Saljut 7. V roce 1988 strávil týden na orbitální stanici Mir. Během svých misí se Viktor Petrovič Savinych věnoval
kupříkladu vlivu beztíţného stavu na růst vyšších rostlin, růstu krystalů nebo experimentům s fotosyntézou. Celkem
pobyl ve vesmíru 252 dní a 17 hodin.
Franz Artur Viehböck
Je prvním rakouským kosmonautem. V roce 1991 byl vybrán do společného sovětsko-rakouského projektu Austromir
91, kde po dvouletém výcviku odstartoval na lodi Sojuz TM-13 z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu směrem k orbitální stanici Mir. Zde vedl řadu experimentů z oblasti kosmické medicíny, fyziky a vesmírných technologií. Ve
vesmíru strávil 7 dní a 22 hodin.

Soutěţ Měsíc – náš budoucí domov
Statutární město Brno, Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pod
záštitou primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky, vyhlásily v lednu 2010 v rámci
partnerství měst Brno – Leeds literárně-odbornou soutěţ na téma Měsíc – náš budoucí domov. Úkolem
bylo popsat podobu měsíčního domu, vesnice či města, kterou měl doplnit prostorový model takového obydlí. Nemuselo se ale jednat o ryze technický popis a dokonalou maketu. Soutěţ se zaměřila na
mládeţ ve věku od 15 do 18 let docházející na střední školu na území města Brna. Vítězi britské části
soutěţe se stali:


Alex Bradshaw



Tanisha Whitaker
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Ben Loveday



Jack Casserley

Vítězi české (brněnské) části soutěţe se stali:
1.

Vzpomínky na domov – Karin Ghisiová

2.

Vzpomínky z měsíce – Jolana Bezděková

3.

Měsíc – opravdu náš budoucí domov? – Martin Kondr

4.

Měsíc – náš budoucí domov – Lenka Poláčková

Slavnostní předání cen proběhlo 26. května 2010 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

To nejlepší z planetária
Od neděle 13. do neděle 20. června 2010 byla v sále velkého planetária připravena přehlídka
těch nejzajímavějších pořadů minulých let. Jednalo se o rozloučení za mnohaletým provozem hvězdárny a planetária. Konkrétně byly uvedeny tyto autorské pořady:
neděle 13. června 2010
Hvězdy pod mikroskopem
Podivuhodná výprava do báječného světa hvězd.
pondělí 14. června 2010
Cesta bez návratu
Dobrodruţná výprava na konec Sluneční soustavy.
úterý 15. června 2010
Pod vlivem Měsíce
O všem, co jste kdy chtěli vědět o Měsíci.
středa 16. června 2010
Saturn
Fantastická výprava k jedné z nejpodivuhodnějších planet Sluneční soustavy.
čtvrtek 17. června 2010
Mars
Planeta, která ţila příliš rychle a proměnila se ve strnulý a velmi chladný svět.
pátek 18. června 2010
Měsíční podvod?
Přistáli lidé doopravdy na Měsíci?
sobota 19. června 2010
Nový Zéland
Ráj na konci světa, úţasná příroda i noční nebe.
neděle 20. června 2010
Vesmír: Zázrak stvoření
Vytvořil svět kolem nás Stvořitel nebo souhra neuvěřitelných náhod?
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Vánoce na brněnské radnici
Dne 23. prosince 2010 se Hvězdárna a planetárium Brno zúčastnila 18. Vánoc na brněnské radnici. Po celý den jsme v Mikulkově sále v Kříţové chodbě předváděli dvojici audiovizuálních pořadů Jak
se Měsíc a hvězdy domluvili (pro děti) a Konec světa – zas a znova (pro dospělé), které doplnila výstava
fotografických záběrů povrchu Marsu. Organizačně zajišťoval Jan Píšala, Michal Dvorský a Jaroslav
Luner (přibliţně 250 návštěvníků).

Veřejná pozorování hvězdné oblohy a Slunce
Komentovaná pozorování hvězdné oblohy představují druhý ze základních pilířů aktivit
Hvězdárny a planetária Brno. V první polovině roku 2010 byla organizována vyjma svátků denně kromě neděle vţdy po setmění. V případě nepříznivého počasí byl připraven speciální pořad pod umělou
oblohou malého planetária. Od ledna do června bylo moţné vţdy v sobotu navštívit také veřejné pozorování Slunce. Oba typy těchto akcí zajišťovali proškolení demonstrátoři – zpravidla vysokoškolští
studenti, pod odborným i organizačním dohledem pracovníka Hvězdárny a planetária Brno (zajišťoval Jan Píšala).
V první polovině roku 2010 se uskutečnilo 144 pozorování večerní oblohy pro 1840 návštěvníků (13 osob na pořad) a 18 pozorování Slunce pro 220 návštěvníků (12 osob na pořad). Návštěvnost na
těchto pořadech byla z povahy věci značně rozkolísaná – závisela na přízni počasí, stejně jako na
atraktivitě nejrůznějších kosmických jevů.

Vesmír na Nový rok – pořad pro celou rodinu
V rámci akce Novoroční Brno jsme 1. ledna 2010 nabídli široké veřejnosti odpolední pořad ve
velkém planetáriu Hledá se (nejen) Polárka, rozšířený o procházku zimní hvězdnou oblohou. Akce se
setkala s velkou odezvou – celkem proběhla tři představení (poslední uvedené neplánovaně) s účastí
600 návštěvníků (zajišťovala Irena Vykoupilová).

Výstavy
V prostoru Hvězdárny a planetária Brno byla ke zhlédnutí stálá expozice Universum Pictus,
umístěná na chodbě před malým planetáriem, která představovala barevný kaleidoskop nejrůznějších
portrétů vesmírných objektů, utříděný do několika tematických skupin. Přístupná byla během pravidelných večerních pozorování noční oblohy a Slunce. Dále jsme v roce 2010 ve foyer velkého planetária instalovali dočasné výstavy s astronomickou (a obecně přírodovědnou) tématikou. Cílem bylo
navodit „správnou atmosféru“ před návštěvou samotného pořadu v sále velkého planetária (organizačně zajišťoval Jaroslav Luner). Konkrétně se v roce 2010 jednalo o výstavy:
leden – duben 2010
Tajemství Marsu
Nové pohledy na podivuhodný planetární svět. Sestavil Pavel Gabzdyl.
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duben – červen 2010
Hvězdárna na plakátech
Posledních 10 let naší tvorby. Sestavil Jaroslav Luner.

Za poznáním modré planety
Přednáškový cyklus Za poznáním modré planety zaměřený na cestopisné pořady a přednášky
jsme tradičně pořádali ve spolupráci s cestovní kanceláří Kudrna Brno (organizuje Jaroslav Luner).
Akce se konaly vţdy ve čtvrtek od ledna do května v prostorách Hvězdárny a planetária Brno a od října do prosince v Sále Břetislava Bakaly (ve spolupráci s Brněnským kulturním centrem). V roce 2010 jsme
uspořádali celkem 25 pořadů pro 1 779 návštěvníků (71 osob na pořad). Kooperace s cestovní kanceláří má tu výhodu, ţe Hvězdárna a planetárium Brno zajišťovala méně neţ polovinu z celkového počtu
všech přednášek. Konkrétně se v roce 2010 realizovaly tyto přednášky:
7. ledna 2010
Tomáš „Šamil“ Raděj, Ţivot v Bagdádu
Zasvěcené informace o situaci v Iráku prostřednictvím známého světoběţníka a skvělého vypravěče, který v Bagdádu
strávil rok během americké okupace. Přednáška doplněna unikátními fotografiemi a to i z tzv. Rudé zóny – nejnebezpečnější části Bagdádu.
14. ledna 2010
Topi Pigula, Mexiko – Yucatán
Výprava s šéfredaktorem cestovatelského magazínu TravelFocus do míst, kam před více neţ 60 miliony roky dopadl
meteorit, který snad vyhubil dinosaury. Návštěva posvátných podzemních jeskyní, ruin slavných mayských měst se
stálou osádkou pozoruhodných leguánů, aţ kýčovité pobřeţí Karibského moře a merendy nikoliv nepodobné prvomájovým průvodům.
15. ledna 2010
Jan Burian, Portugalsko
Poetický průvodce na cestu do Portugalska a zpátky aneb koláţ slov a fotografií ze země, kde zítra znamená aţ někdy.
21. ledna 2010
Ruda Růţička, Ladakh – Na kole mezi nebem a zemí
Putování se svérázným extrémním cykloturistou po Ladakhu, nejodlehlejší a nejpustější části Indie. Poutavé vyprávění o dobrodruţné cestě drsnou, ale nádhernou himálajskou přírodou na pozadí autorových úchvatných velehorských
fotografií. Pětitisícová horská sedla, údolí divoké řeky Indus, vysokohorské pouště, slaná jezera, nahlédnutí do ladacké a tibetské kultury.
28. ledna 2010
Karel Budín, Zimbabwe
Zimbabwe, dříve prosperující jihoafrická země, se v poslední době propadla do socialistické lhostejnosti. Přesto má co
nabídnout, tvrdí neúnavný cestovatel Karel Budín ve svém pásmu. Kromě vyprávění doplněného fotografiemi a
mapkami, byly zařazeny i nahrávky místní hudby a originální videosekvence. Samozřejmostí jsou Viktoriiny vodopády, rafting po řece Zambezi a pěší safari za bílými nosoroţci.
4. února 2010
Jaromír Novák, Antarktida – Z konce světa na konec světa
Výprava na historické trojstěţňové plachetnici z nejjiţnějšího města světa Ushuai na konci Ohňové země přes Drakeův průliv do Antarktidy a dále do Kapského Města. Návštěva přilehlých ostrovů v Jiţních Shetlandech a Weddellově moři, ostrovy South Georgia a Tristan da Cunha uprostřed jiţního Atlantiku a Kapské Město. Kolonie tučňáků,
lachtanů a tuleňů.
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11. února 2010
Vojtěch Zvěřina, Lodí Surinamským pralesem
Povídání o dvoutýdenní plavbě v tropických podmínkách absolutně pustých původních deštných pralesů dosud zcela nepoznamenaných lidskou činností. Jedině po vodě plné hladových piraní se dá proniknout do hluboké a opuštěné dţungle, kde vám ani mačeta neumoţní průchod hustým porostem. Společnost vám dělají jen všudypřítomné
ţáby a hlasitě křičící papoušci Ara. Cesta zakončena u pohodových Indiánů.
18. února 2010
Dalibor Kupka, Papua – Nová Guinea
Filmové zpracováni dvou výprav do této části světa, o realitě ţivota země, kde čas jako by se zastavil. Mimo jiné i
plavba domorodou kanoí po řekách Sepik a Niksek, výstup na nejvyšší horu Papui Mt. Wilhelm, tradiční oslava Sing
Sing, ale i dnes jiţ málo provozovaný rituál nařezávání kůţe, tzv. skin cutting.
25. února 2010
Karel Budín, Sicílie
Sicílie a nedaleké Liparské ostrovy jsou destinací ne příliš vzdálenou a přístupnou pro kaţdého zájemce o cestování.
Jsou tu místa, kde se střetávala historie a kultury civilizací, které ovlivňovaly dění v Evropě; Řeků, Féničanů, Římanů,
Arabů i křesťanských Normanů, ale i místa, která jsou spojována s mafií.
4. března 2010
Honza Vlasák, Na bicyklu po Střední Asii – Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán
Návštěva Kazachstánu, obrovské země, rozlohou stejné jako půlka Evropy, se svérázným vypravěčem Honzou Vlasákem. Projíţďka pouští, kde v létě panují příšerná vedra a v zimě čtyřicetistupňové holomrazy, potoulání jihem země a návštěva příjemnějšího horského klimatu v Kyrgyzstánu. A také Uzbekistán – hlavně pak úţasná města Samarkand a Bucharu.
11. března 2010
Marie Klementová – Robi Mahel, Tři tváře Ekvádoru
Ekvádor – jedna z nejrozmanitějších zemí na naší planetě. Hřeben And s více neţ šestitisícovými vrcholky, nekonečný
tropický deštný amazonský prales, rajské i pekelné Galapágy daleko v Tichém oceánu. Poutavé vyprávění a unikátní
fotografie o všech třech tvářích Ekvádoru. Několikadenní průstup dţunglí, zdolání andských vrcholů včetně Chimboraza a relax na Galapágách je jenom třešničkou na cestovatelském dortíčku.
18. března 2010
Lucie Kovaříková – Michal Jon, Na kole všemi kontinenty – Jak první Češka objela svět
Lucie Kovaříková je první českou ţenou, která na kole objela svět. S Michalem Jonem absolvovala tuto cestu v letech
2002 aţ 2005. Přesně za tři roky projeli 34 zemí, navštívili všechny kontinenty a našlapali celkem 68175 km. Cestovali
sami, bez doprovodných vozidel, bez doprovodného týmu, non stop. Vše potřebné si vezli na horských kolech. Promítání obrázků z cesty všemi kontinenty doplněno ţivým komentářem obou aktérů a reprodukovanou hudbou z projíţděných regionů.
25. března 2010
Miloslav Druckmüller, Vulkány Kamčatky
Se známým cestovatelem, výborným fotografem a skvělým vypravěčem na cestě za jeho zamilovanými sopkami, tentokrát na Kamčatce. Nádherná a nedotčená severská příroda, činné sopky, úchvatné výhledy, to vše na nádherných
fotografiích se zasvěceným komentářem.
1. dubna 2010
Lucie Kovaříková – Michal Jon, Evropské cyklotoulky
Nenechávejte svého čtyřnohého kamaráda doma! Zapřáhněte za kolo psí vozík a vydejte se i s ním za nevšedním
dobrodruţstvím. Nevěříte, ţe to jde? Nezdolní cestovatelé Lucie a Michal se svým čtyřicetikilovým Ernestem to udělali. Na svých cestách společně projeli takřka celou Evropu, našlapali tisíce kilometrů a nemálo z nich Ernest uběhl po
svých.
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8. dubna 2010
Ruda Růţička, Argentinou na kole – Horami, pampami, pouštěmi, cestou, necestou
Hřebeny And, vysokohorská pampa i poušť ze sedla horského kola svérázného extrémního cykloturisty. Výstup na
nejvyšší horu Ameriky Aconcaguu vysokou 6962 metrů. Během putování nádhernou přírodou setkání s prostými
místními lidmi.
15. dubna 2010
Marek Holeček, Zápisky Big Wallového povaleče aneb Marouška blázna
Leze od dětství po všech moţných skalách, které jsou vyšší jednoho metru nad hladinou moře aţ po Himálajské obry. Důleţitější neţ nadmořská výška je pro něj obtíţnost výstupu a způsob dosaţení vrcholu. Velké stěny, ledové a
sněhové kopce, hledání nových cest v náročných horských terénech a mnoho dalších v podání horolezce Marka Holečka.
22. dubna 2010
Martin Mitáš, Krym jak jej moţná neznáte
Poloostrov Krym bývá nazýván perlou Černomoří. Není to však jen letovisko Jalta či přístav černomořské flotily Sevastopol. Jsou zde zajímavé kulturní památky, téměř neporušená příroda, multikulturní společnost řady národností a
vyznání, místa, o kterých řada návštěvníků nemá ani ponětí. Krym je zkrátka jedinečné místo pro lehce exotickou,
svobodnou a levnou dovolenou.
29. dubna 2010
Robert „Bazi“ Bazika, Laos – Lidé nad Mekongem
Úţasně krásná, kouzelná země neskutečně pohostinných lidí. Země obdařená mnoţstvím krás, jejíţ ţivot určuje majestátná řeka Mekong. Královská města, spousta chrámů, rituály i opiové dýchánky, venkovský ţivot i posvátné jeskyně plné sošek Buddhy. Vyvrcholením putování je návštěva horských domorodých kmenů na severu země a poznání jejich krojů, zvyků a tradic.
21. října 2010
Leoš Šimánek, Austrálie
Výjimečné komentované diashow o Austrálii, zemi protikladů s nepředstavitelným mnoţstvím přírodních krás. Vysoké hory pokryté sněhem, tropické pobřeţí s kokosovými palmami a korálovými útesy, úţasné lesy s obrovitými
stromy, nedozírné pouště, hluboké kaňony, bizarní skalní formace a mnoho dalších.
4. listopadu 2010
Dalibor Mahel, Indonésie – obrázky ze Západní Papuy, Lomboku a Bali
Průřez pestrobarevným a nekonečně různorodým světem tropické Indonésie. Málo probádané oblasti Papui, na hony
vzdálené civilizaci, kde ţijí jedny z posledních divokých domorodých kmenů. Lombok, ostrov tvořený jedinou obrovitou sopkou, na jejímţ úbočí ţijí zemědělci vyznávající islám, na pobřeţí pak na svých elegantních vahadlových lodích loví rybáři. Taneční vystoupení na motivy hinduistického eposu Rámajána na Bali.
11. listopadu 2010
Michael Stanovský, Laponsko – poslední divočina Evropy
Beseda s Michaelem Stanovským o nejsevernějších končinách evropského kontinentu. Nejsevernější končiny Finska,
země plná jezer a mokřadů, nejsevernější končina Evropské unie, kde uţ nejsou cesty a bez buzoly a dobré mapy jste
ztraceni. Doprovázeno promítáním fotografií z expedic Severských listů do laponské divočiny Vätsäri a Kaldoaivi.
18. listopadu 2010
Lucka Kovaříková a Michal Jon, Patagonií na kole – cesta na konec světa
V cíli téměř tříměsíčního cykloputování po Chile a Argentině měla Lucie s Michalem našlapáno 4548 krásných, někdy
aţ moc drsných kilometrů. Třikrát přejeli Andy, projeli pod nejvyšší horou kontinentu – Aconcaguou, pekli se ve vyprahlé pustině kolem Mendozy, poznali chilskou cestu cest – Carreteru Austral, přímo nad nimi se tyčily malebné vrcholy Fitz Roy a Cerro Torre, obdivovali sopky, ledovce, deštné pralesy, jezera, dravé řeky i vodopády.
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25. listopadu 2010
Ivo Fík Dokoupil, Šamanská perla Sibiře
Zimu i ţár, pouště i baţiny, letní sníh i horko pláţí – o tom všem je vyprávění věnované putování po Bajkale, nejhlubším jezeře světa. Jezero obklopené sibiřskou tajgou je díky své výlučnosti centrem burjatských šamanských kultů, které nyní zaţívají svou obnovu stejně jako burjatský buddhismus. Přírodní krásy a zajímavá historie láká k jezeru stále
více poutníků i turistů, kteří se chtějí dotknout této sibiřské perly.
9. prosince 2010
Marek Šalanda, Makedonie vůní a barev
Výprava do nedoceněné balkánské země muslimů i křesťanů, která nabízí takřka panenskou přírodu, překrásné horské scenérie, oţivené nádhernými jezery. Zvuky zvonů prastarých klášterů připomenou dobu, ve které vznikaly první
kostelíky ţáků Cyrila a Metoděje. Poklábosení s domorodci u sklenky vína plného slunce, chytání jedinečných pstruhů v kouzelném Ohridu, procházka krajem tabáku a zapomenutých vesnic, památky z římské doby.
16. prosince 2010
Jaroslav Luner a Martin Mitáš, Podkarpatská Rus
Putování po překrásném koutu Evropy, součástí prvorepublikového Československa. V zemi divokých říček, větrných hor i hlubokých údolí se toho od dob Ivana Olbrachta mnoho nezměnilo. Vysoké poloniny prostupuje svoboda a
volnost, malebné horské vesnice zase chudoba. Nádherná, divoká, téměř panenská příroda, vesnice, městečka, hrady
a mnoho dalších krás, to je Podkarpatská Rus – chudá a přece tak bohatá země.
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Organizované výpravy
Pracovníci Hvězdárny a planetária Brno jiţ několik desetiletí sbírají praktické zkušenosti a sestavují teoretické předpoklady k přípravě nejrůznějších výukových představení pro mateřské, základní, střední i vysoké školy, pořadů pro veřejnost ve věku od 4 let výše, odborných přednášek, tematických soutěţí apod. Bezesporu se jedná o nejzkušenější a největší tým tohoto druhu pracovníků
v České republice – většina z nich má vysokoškolské vzdělání přírodovědného typu. Hvězdárna a planetárium Brno je rovněţ akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů akreditovaných
pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Pod umělou oblohou velkého planetária (kapacita 200 míst) jsme v roce 2010 nabízeli řadu
komplexních pořadů, které přiměřeným způsobem odpovídaly věku i znalostem ţáků a doplňují, resp.
rozšiřovaly moderní představy o planetě Zemi, Sluneční soustavě a vesmíru. Hlavním cílem byla
pozitivní motivace, přesvědčující, ţe astronomický (přírodovědný) výzkum je zajímavý, perspektivní
a pro lidstvo důleţitý. Důraz byl kladen na osobní zkušenosti diváků, pozorování reálné oblohy a
objasňování základních přírodních jevů, s nimiţ se setkávají v kaţdodenním ţivotě.
Naše vzdělávací pořady vycházejí z rámcových vzdělávacích programů a zahrnují vzájemné
souvislosti celé řady vědních oborů – astronomie, fyziky, matematiky, meteorologie, geologie apod.
Ke všem byly pro ţáky zdarma k dispozici pracovní listy, které poslouţily k prohloubení získaných
znalostí. Pro naše nejmladší návštěvníky z mateřských a základních škol (tj. pro děti od čtyř do osmi
roků) jsme pod umělou oblohou velkého planetária připravili speciální pořady, jejichţ součástí byl
astronomický pohádkový příběh o nebeských tělesech a ukázka vybraných souhvězdí, Měsíce i planet.
Dále jsme nabízeli ţákům vyšších ročníků základních škol a všech ročníků škol středních několik pořadů z cyklu Dobrodruţná optika, během nichţ jsme předváděli – ve speciálně upraveném
přednáškovém sále – řadu zajímavých experimentů z geometrické a vlnové optiky (kapacita 35 osob).
Návštěvu Hvězdárny a planetária Brno mohla zpestřit také komentovaná prohlídka dalekohledů a za
jasného počasí i pozorování Slunce – jako doplněk k některému z pořadů v sále velkého planetária
(kapacita 35 osob). Po předchozí dohodě jsme byli schopni sestavit pořad „šitý na míru“ – např. podrobnou orientaci na hvězdné obloze, ukázku jiţních souhvězdí, seznámení s astronomickými souřadnicemi. O naše vzdělávací pořady je ze strany pedagogů trvale značný zájem, na Hvězdárnu a planetárium Brno přijíţdějí školní výpravy nejen z Brna (více neţ 40 % všech ţáků), ale také Moravy a
částečně i z Čech a Slovenské republiky. V roce 2010 nás navštívilo celkem 24 486 ţáků a studentů na
370 představeních (66 osob na pořad).
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Statistický přehled akcí pro organizované skupiny
2008

2010

2009

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

akce

návštěvníci

vzdělávací pořady v sále
velkého planetária

467

45 900

474

47 950

243

21 087

pokusy z optiky

138

3 834

137

3 790

88

2 328

71

2 383

96

3 298

39

1 071

676

52 117

707

55 038

370

24 486

prohlídka dalekohledů
celkem

Statistický přehled pořadů pro základní a střední školy
Následující tabulky obsahují přehled multivizuálních představení v sálu velkého planetária
pro školy uváděné v roce 2010, včetně celkového počtu repríz a diváků (od premiéry). Chybí pořady
pro mateřské školy, u nichţ nerozlišujeme mezi organizovanými výpravami a individuálními návštěvníky (viz předcházející část zprávy o činnosti).

reprízy

diváci

celkem repríz

celkem diváků

Vesmírné divadlo

32

3 342

891

107 678

Hvězdářská abeceda

22

2 503

252

27 855

Hvězdy pod mikroskopem

25

2 172

113

9 123

Zvířata a hvězdy

16

1 676

671

68 405

Záludná astronomická „proč?“

17

1 338

854

81 426

Jak je to doopravdy?

15

1 140

791

72 847

Cesta za správným směrem

13

1 048

41

4 070

Nebeský cestopis

18

1 212

221

16 354

Zapomenutá hvězda

12

892

209

17 408

Ţivá planeta

13

690

151

12 671

Dobrodruţná optika
Pokusy z geometrické a vlnové optiky jsou doplňkem učiva fyziky na základních i středních
školách všech typů. Ze strany pedagogů je o tyto pořady setrvalý zájem – zřejmě jim chybí vhodné
demonstrační pomůcky, nebo učebna s dostatečným zatemněním. Dva typy představení jsou věnovány ţákům základních škol, tři další studentům škol středních. Studenti se mohou do těchto
pořadů sami zapojit, jejich přístup pak udává tempo i směr dalšího výkladu. V některých případech si
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Rozložení počtu návštěvníků organizovaných výprav na vzdělávacích pořadech
v jednotlivých kalendářních měsících od roku 1995 do roku 2010.
Patrná je sezónnost provozu a naše vytíženost především v podzimních měsících.
Od října do prosince 2010 jsme organizovali náhradní vzdělávací pořady
v prostorách Moravského zemského muzea, které však měly mnohem menší kapacitu.
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dokonce sami vyberou, jaký experiment uvidí. Kaţdý pořad je doplněn pozorováním Slunce – v přednáškovém sále nebo astronomickým dalekohledem. Za nepříznivého počasí jej nahrazuje krátká prohlídka astronomických přístrojů v pozorovatelně hvězdárny. V roce 2010 zhlédlo 2 328 ţáků 88 repríz
těchto scénicky náročných představení (26 osob na pořad).

Handicapovaní návštěvníci
Hvězdárna a planetárium Brno standardně nabízela představení pro slabozraké a nevidomé, byly jsme připraveni také na návštěvu neslyšících s tlumočníkem. Drţitelé průkazů ZTP a ZTP-P
včetně průvodce měli vstup zdarma. Tělesně postiţení návštěvníci mají k dispozici nevyhrazené zpevněné parkoviště přímo před organizací. Bez problémů je přístupné pouze foyer a sál velkého planetária. K dispozici je i bezbariérové WC. Problém s úplnou bezbariérovostí kompletně vyřeší aţ realizace projektu Přírodovědné exploratorium. Do repertoáru našich vzdělávacích pořadů patřilo představení Dotkněte se hvězd pro zrakově handicapované starší 12 roků (realizovala Zuzana Kuljovská, Jitka
Petrţelová a Irena Vykoupilová). Naše odborná knihovna navíc disponuje několika publikacemi
v Braillově písmu, resp. v tzv. hybridním uspořádání. Jsme jedinou organizací v České republice, která nabízí tak komplexní program zaměřený na astronomické vzdělávání zrakově handicapovaných.
V roce 2010 jsme realizovali celkem 3 pořady pro 49 zrakově handicapovaných.
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Pracovní listy
V roce 2010 jsme pokračovali v průběţném doplňování pracovních listů pro ţáky, kteří navštívili vzdělávací představení ve velkém planetáriu. Tyto materiály slouţily k prohloubení získaných
znalostí a současně k ověření pozornosti ţáků při představeních jejich pedagogem. V naši nabídce
byly následující pracovní listy:


Malovaný vesmír – pro ţáky 1. a 2. tříd základních škol;



Hvězdářská abeceda – pro ţáky 2. aţ 4. tříd základních škol;



Úţasná astronomie – pro ţáky 3. a 4. tříd základních škol;



Fantastický vesmír – pro ţáky 5. aţ 7. tříd základních škol;



Vesmír v hrsti – pro ţáky 7. aţ 9. tříd základních škol;



Hvězdy pod mikroskopem – pro studenty středních škol.

Vzdělávací pořady v sále velkého planetária
Astronomické vzdělávací pořady v sále velkého planetária se pořádaly ve všední dny zpravidla v dopoledních hodinách od ledna do června 2010. Příprava těchto představení byla z povahy věci
poněkud náročnější neţ pro individuální návštěvníky, proto se jim také věnovala zvýšená pozornost.
Například pořad Vesmírné divadlo v roce 2010 zhlédlo 3 342 ţáků na 32 reprízách (104 osob na pořad).
Je třeba poznamenat, ţe mnohý ze vzdělávacích pořadů vytvořených pracovníky Hvězdárny
a planetária Brno byl inscenován pro desítky tisíc diváků. Na prvním místě pomyslného ţebříčku se
dlouhodobě drţí pořad Vesmírné divadlo, který zhlédlo od roku 1998 do roku 2010 celkem 107 678 ţáků
na 891 reprízách. Na druhém místě je představení Záludná astronomická proč? s 81 426 ţáky na 854
reprízách. V roce 2010 jsme uvedli remake jednoho vzdělávacího pořadu pro studenty středních škol a
jeden zcela nový pořad pro mateřské školky:
Hvězdy pod mikroskopem
Upravený a doplněný pořad o báječném světě hvězd určený středním školám a uváděný v únoru 2010 téţ pro veřejnost. Scénář a reţie Jiří Dušek, obnovená premiéra 3. února 2010. Celkem se uskutečnilo 24 repríz pro 2 132 zájemců
(průměr 89 osob na pořad), z toho 16 pořadů školy (1 216 osob) a 8 představení pro veřejnost (916 osob).
Návštěva z vesmíru
Napínavý pohádkový příběh o setkání dvou bratrů s mimozemšťany. Součástí pořadu byla interaktivní část o zvířatech na Zemi, planetách a souhvězdích. Scénář a reţie David Koval, ilustrace Josef Hajný. Premiéra pořadu se konala
6. února 2010, byla k ní vydána pohádková kartička a speciální pozvánka. Představení určené pro školy i veřejnost
mělo 35 repríz pro 4 138 zájemců. Průměrná návštěvnost byla 118 osob na pořad.

Země pod palbou
Hvězdárna a planetárium Brno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem připravila pro
školní rok 2010/2011 nevšední vzdělávací program Země pod palbou (autoři Zuzana Kuljovská a Jindřich Ţiţka), ve kterém se prolínají zajímavé poznatky z astronomie, geologie a paleontologie. Pořad,
který je vhodný pro ţáky základních škol počínaje od 13 let, jsme nabízeli od října do prosince kaţdý
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čtvrtek, třikrát denně. Jeho první část se odehrávala v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce na
Zelném trhu pod vedením zkušeného moderátora s astronomickým vzděláním, druhá v přilehlých
geologických a paleontologických sbírkách za výkladu odborných pracovníků muzea. Program Země
pod palbou se stal příkladem efektivní a především dlouhodobé spolupráce Hvězdárny a planetária
Brno s jinou brněnskou organizací. Celkem se v roce 2010 uskutečnilo 30 repríz pro 1 678 ţáků (v
průměru 56 ţáků na pořad).
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Virtuální návštěvníci
Astronomie – jako věda o vesmíru – je obecně velmi atraktivní. S rozvojem počítačových aplikací a vědeckých vizualizací nejrůznějších přírodních jevů se přitom vzdělávání v těchto oborech
neţivé přírody stává názornější, snadnější a efektivnější. Do kategorie virtuální návštěvníci spadají
všichni uţivatelé Internetu, pro které tvoříme nejrůznější audiovizuální díla – záznamy přednášek,
speciální pořady s astronomickou tématikou a další. Cílem je „lákat“ potenciální návštěvníky
Hvězdárny a planetária Brno a upozornit je na jedinečnost naší organizace. Současně se tak naplňuje
náš veřejnoprávní charakter – jsme dostupní nejen v místě sídla, ale i pro ty nejodlehlejší zájemce
o astronomické vzdělávání. Naše internetové produkty také nabízíme základním a středním školám
po celé Moravě a v přilehlých krajích Čech i Slovenska. Tvorba těchto elektronických děl přitom ze
strany Hvězdárny a planetária Brno vyţaduje jenom minimální investice – materiální i lidské, zpravidla se totiţ jedná o součást přípravy rozsáhlejších pořadů.
Záznamy některých odborných přednášek zhlédlo několikrát více lidí, neţ bylo fyzických návštěvníků, najdeme je v populární databázi youtube.com, výměnou za patřičný reklamní prostor jsou
vyuţívány také dalšími subjekty – iDnes.cz, astro.cz, astronomie.cz apod. V této zprávě o činnosti uvádíme pouze výčet nejdůleţitějších internetových aktivit, počty virtuálních návštěvníků ve statistických
přehledech jinak nefigurují.

Astronomická mapa České republiky
Na internetových stránkách http://mapa.hvezdarna.cz byla v roce 2006 zprovozněna Astronomická mapa České republiky, ve které jsou vyznačeny všechny hvězdárny a planetária zřízené krajskými či obecními úřady, soukromé pozorovatelny (pokud k tomu majitelé dali souhlas), zaniklé
observatoře, výjimečné sluneční hodiny, místa pádů meteoritů, pamětní desky astronomů, vysoké
školy, na kterých lze studovat astronomii, muzea, kde se můţete setkat s meteority či vltavíny, orloje a
další astronomické zajímavosti (spojené s pevným stanovištěm). V roce 2010 jsme pokračovali v průběţném aktualizování databáze (zajišťoval Jiří Dušek).

Astronomické předpovědi
Astronomické předpovědi o dění na brněnském nebi i na Hvězdárně a planetáriu Brno zdarma
poskytujeme sdělovacím prostředkům – a ty je intenzivně vyuţívají. Redaktoři brněnských deníků a
rozhlasových stanic v nich najdou informace o východu/západu Slunce nad Brnem, východu/západu
a fázi Měsíce, vč. grafického zpracování, dva aţ tři odstavce textu o zajímavém dění na brněnském nebi a informace o pořadech naší organizace s krátkou anotací. Zprávy, které v roce 2010 připravoval
Jindřich Ţiţka, rozesíláme v noci, vţdy s předstihem 48 hodin, e-mailem a jako sluţbu veřejnosti zcela
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zdarma. Součástí sluţby byla i RSS aplikace, díky které byly Astronomické předpovědi implementovatelné do jiných www stránek (např. http://www.astronomie.cz) či sociální sítě Facebook.

Dálkové astronomické vzdělávání
Hvězdárna a planetárium Brno se v roce 2010 stala realizátorem projektu Internetový kurz základů astronomie v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomoravského kraje.
Tento e-learningový projekt je zaměřen na ţáky a studenty starší 13 let, kteří si osvojili základy matematiky a fyziky. Klíčovou aktivitou je tvorba dvoustupňového, na sebe navazujícího a logicky provázaného kurzu, jehoţ součástí se stanou pozorování kosmických objektů, řešení praktických i teoretických úloh, vč. mezioborových vztahů. Inovativní je moţnost konzultace nastalých problémů se školenými astronomy a moţnost ukončit kurz zkouškou před atestační komisí. Do projektu jsou zahrnuty
také workshopy pro pedagogy. Realizační tým projektu sestával z následujících členů:
manaţer projektu (Jiří Dušek)
Nese zodpovědnost za realizaci celého projektu, jeho hlavních milníků, plánovaných výstupů a výsledků, monitoring
a publicitu (cílená propagace v hromadných sdělovacích prostředcích, v odborných periodikách a časopisech pro pedagogy, specializovaných serverech). Schvaluje rozhodnutí o klíčových organizačních a ekonomických otázkách projektu, řídí naplňování projektu v souladu s plánem a rozpočtem projektu, kontroluje realizace všech fází projektu,
komunikuje s relevantními orgány OP VK, poskytuje pravidelné zprávy ostatním členům projektu.
ekonom (Hana Šimšová)
Sestavuje výkazy a monitorovací zprávy vytvořené dle zákonů a podmínek a pravidel OP VK, pravidelně kontroluje
účetnictví, komunikuje s ostatními členy realizačního týmu, zajišťuje archivaci projektu.
účetní (Marie Ivanovová)
Vede účetnictví projektu dle zákonů a podmínek a pravidel OP VK.
trojice odborných řešitelů (Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala)
Mají za úkol tvorbu vzdělávacích kurzů - texty, testy, úlohy k zamyšlení a pozorovací praktika - dle zadaných osnov a
základní struktury.
dvojice konzultantů (Mojmír Látal, Lenka Šálková)
Jejich úkolem je ověřit srozumitelnost a provozuschopnost e-learningového projektu na vzorku cílové skupiny v pilotní škole Gymnázium Slovanské náměstí a Základní škola Sirotkova.
supervizor (Zdeněk Mikulášek)
Podílí se na návrhu a sestavení základní struktury e-learningového projektu, následném posouzení odborné a pedagogické úrovně obsahové části vytvořené odbornými řešiteli.

Trojice odborných řešitelů ve druhé polovině roku 2010 navrhla, sepsala, normalizovala a dokončila následující kapitoly e-learningové části projektu:


Úvodní motivační stránka kurzu



První expedice



Země z nadhledu



Vše je v pohybu



Vzdálenosti na obloze
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Hvězdářský zeměpis



Čas v astronomii



Jak funguje lidské oko



Jak je co jasné?



Výprava ke hvězdám



Pozorovací podmínky



Hvězdářské mapy, atlasy a katalogy



Planetárium na počítači



Na lovu umělých druţic



Měsíc



Poznáváme Měsíc



Lunace



Měsíc mezi hvězdami



Měsíční zeměpis



Oběţná dráha Měsíce



Librace



Jak dlouhý je měsíc?



Bludné hvězdy



Večernice a jitřenka



Padající hvězdy



Jak se pozná meteorit?



V hlavní roli hvězdy



Nebeský cirkus



Souhvězdí versus znamení



Pojmenovaná obloha



Vesmírný zvěřinec



Expresní průvodce hvězdnou oblohou



Letní obloha



Podzimní obloha



Zimní obloha



Jarní obloha



Výlet k protinoţcům



Proč je obloha modrá a proč Slunce u obzoru zčervená?



Měsíční iluze



Zatmění Slunce



Zatmění Měsíce
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Hra světla a stínu



Jak se studuje vzdálený vesmír?



Dvojhvězdy a vícehvězdy



Výprava do vzdáleného vesmíru



Tipy na nebeské výlety



Vesmír jako celek



Co je to planeta?

Odborní řešitelé současně s učebními texty připravovali i podklady pro grafika. Celkem bylo
třemi odbornými řešiteli sepsáno 40 kapitol první části e-learningového kurzu (95 procent z celkového
počtu kapitol první části kurzu). Programátor projektu (Pavel Karas), po konzultacích s odbornými
řešiteli, supervizorem a manaţerem projektu, také vytvořil koncept pro grafický design www stránek
kurzu, zejména:


rozvrţení www stránek, definice rozměrů textových sloupců a multimediálního obsahu;



návrh celkové barevnosti pro jednotlivé kurzy a dále dílčí barevnosti pro jednotlivé kapitoly kurzů;



koncept designu bublin pro doplňující informace (definice pojmů, odbočky od hlavního textu);



převod grafického návrhu do www podoby (rozřezání grafiky, optimalizace pro web, tvorba HTML a CSS, validace
podle W3C standardu, tvorba dynamických efektů v Javascriptu);



tvorba vlastního enginu astronomického kurzu (návrh struktury MySQL databáze, počátek tvorby administračního
rozhraní pro redaktory).

Projekt Internetový kurz základů astronomie bude veřejnosti dostupný od poloviny roku 2011 a
stane se mj. integrální součástí ostatních našich vzdělávacích aktivit. Celkové náklady dosáhnou výše
1 668 748,- Kč (z toho 320 tisíc Kč v roce 2010), jeho ukončení je plánováno na rok 2012.

Facebook
Od roku 2009 provozujeme speciální informační kanál v rámci sociální sítě Facebook, který
v průběhu roku 2010 nabyl přímo strategického významu. Zatímco 1. ledna 2010 jsme měli 321 zaregistrovaných uţivatelů, 31. prosince 2010 to jiţ bylo 1 206 uţivatelů. Síť Facebook pouţíváme jako
ideální kanál pro jednoduchou komunikaci naší organizace s jistým segmentem potenciálních návštěvníků i zájemců o astronomii v obecném slova smyslu – vystavujeme zde fotografie z našich akcí,
upoutávky na pořady, kaţdý den jej doplňujeme Astronomickými předpověďmi a několikrát jsme uţivatele informovali „v přímém přenosu“. Navíc máme díky síti Facebook zajištěnu bezprostřední odezvu
– vyuţili jsme ji například při výběru obálky jedné z našich publikací anebo při různých anketách.
O náplň této komunitní sítě se staral především Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl.
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http://www.hvezdarna.cz
Na oficiálních internetových stránkách http://www.hvezdarna.cz jsme průběţně zveřejňovali
video a audio záznamy astronomických přednášek pro veřejnost, ukázky z nových představení v sále
velkého planetária, informace o dění na denní i noční obloze, komentáře k nejrůznějším astronomickým událostem apod. Potenciální návštěvníci zde nalezli on-line přehled aktuálně uváděných pořadů
(včetně anotace) a pedagogové flexibilní rezervační systém vzdělávacích pořadů.
O tom, ţe se jedná o velmi podstatný zdroj informací jak pro individuální návštěvníky tak pro
organizované skupiny, svědčí vytíţenost našich www stránek: V průměru se na ně v roce 2010 denně
dívalo 1053 návštěvníků, přičemţ rekord drţí 27. leden 2010 s 2264 unikátními návštěvníky (19 801
reloadů). Počátkem července 2010 současně došlo k jejich výrazné grafické i informační obměně, tak
aby více odráţely aktuální změny v souvislosti s realizací projektu Přírodovědné exploratorium (autor
Pavel Karas).

Hvězdný posel
Zpravodaj Hvězdný posel byl od ledna do června jednou měsíčně zdarma rozesílán pomocí Internetu asi osmi stům abonentů. Jednalo se o významný zdroj informací také pro novináře a zpravodaje brněnských sdělovacích prostředků (sestavoval Jiří Dušek). V souvislosti s realizací projektu
Přírodovědné exploratorium bylo jeho vydávání dočasně přerušeno.

Krátké audiovizuální pořady – datafony
Tzv. datafony většinou vznikají jako vedlejší produkty při tvorbě výpravných představení nebo se váţí na sledované nebeské úkazy, neobvyklé události v oblasti kosmického výzkumu či velké
astronomické objevy. Jedná se o audiovizuální pásma v délce do 15 minut, primárně šířená na Internetu jako součást našich www stránek nebo prezentace na sociální síti Facebook. V roce 2010 byly vytvořeny tyto krátké audiovizuální pořady:
Den bez nocí
Autor Pavel Gabzdyl. Mutace stejnojmenného pořadu pro velké planetárium.
Konec světa – zas a znova
Autor Jiří Dušek. Mutace stejnojmenného pořadu pro velké planetárium.
Mlhoviny
Autor Jiří Dušek. Pořad sestavený pro XVII. Brněnský předvánoční galavečer (18. prosince 2010), hudební doprovod ţesťová sekce Filharmonie Brno.
Kosmická technika
Autor Jan Píšala. Pořad sestavený pro XVII. Brněnský předvánoční galavečer (18. prosince 2010), hudební doprovod bicí
sekce Filharmonie Brno.
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Twitter
Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umoţňuje uţivatelům posílat a číst
příspěvky zaslané jinými uţivateli, známé jako tweety. Jedná se o textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uţivatelově profilové stránce a na stránkách jeho odběratelů. Hvězdárna a planetárium Brno začala tuto sluţbu (ryze jako doplňkovou) vyuţívat od 9. června
2010 (zaloţil David Koval). Koncem roku měla 79 odběratelů. Zveřejňování tweetů je přitom provázáno s aktuálními www stránkami a sítí Facebook (zajistil Pavel Karas).

Záznamy odborných přednášek
Z většiny odborných přednášek pořádaných v prostorách Hvězdárny a planetária Brno pořizujeme audio a videozáznamy, které jsou v různých formátech dostupné na našich internetových
stránkách (připravovala Irena Vykoupilová a Jaroslav Luner). Zpravidla velmi pečlivě sestavené
přednášky se tak dostaly i k zájemcům, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohli dostavit přímo na
Kraví horu. Současně jsme doplňovali náš unikátní archiv. Statistiky ukazují, ţe se jedná o velmi oblíbené „pořady“. Například přednášku Jiřího Grygara Ţeň objevů 2009 zhlédlo na Internetu 907 zájemců
(fyzicky „jen“ 400 návštěvníků). Konkrétně byly v roce 2010 pořízeny tyto audio a video záznamy:


Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., Kvantový svět a vesmír



doc. Tomáš Nejeschleba, Jak Giordano Bruno nerozuměl astronomii



Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Expedice Súdán



RNDr. Jiří Grygar, Ţeň objevů 2009



Bc. Matúš Kocka, Rentgenový pohled na vesmír



Mgr. Antonín Vítek, CSc., Raketoplány odcházejí
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Odborné skupiny
Kromě tradičních pořadů pro individuální návštěvníky i organizované školní skupiny v sále
planetária i v prostorách hvězdárny uvádíme kaţdý rok celou řadu nejrůznějších – zpravidla uzavřenějších – akcí, které jsou zaměřeny na specializované astronomické vzdělávání a které se vymykají
standardnímu provozu. Některé byly realizovány ve vlastní reţii, jiné ve spolupráci s dalšími partnery (např. Akademie věd České republiky, Amatérská prohlídka oblohy, Brněnské kulturní centrum, Česká astronomická společnost, Hvězdárna v Úpici, Masarykova univerzita, Moravské zemské muzeum, Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity apod.), mnohé zaštítil primátor statutárního města Brna pan Roman Onderka.
Hlavním kritériem pro hodnocení těchto aktivit tedy nemohou být pouze kvantitativní ukazatelé
(např. počet účastníků akcí, mnoţství vydaných výtisků), ale téţ posouzení účelu, úrovně a efektivity
z odborného pohledu Hvězdárny a planetária Brno.

Astronomická expedice 2010
Hvězdárna a planetárium Brno se jiţ tradičně podílela na přípravě a organizaci Astronomické
expedice 2010 – Dotkni se hvězd, která se tentokrát konala od 30. července do 15. srpna 2010. Hlavním
pořadatelem byla Hvězdárna v Úpici (na jejím pozemku akce probíhá), dalšími spolupořadateli občanské sdruţení Amatérská prohlídka oblohy a Východočeská pobočka České astronomické společnosti. Astronomická expedice je v obecném slova smyslu určena všem zájemcům o astronomii a přírodní vědy ve
věku od 15 do 25 let a lze ji bezesporu označit za letní školu astronomie, jeţ nemá na území České
republiky co do velikosti a formy obdoby. Jiţ 52. ročníku se zúčastnilo 49 studentů středních i vysokých škol, kteří v průběhu šestnácti dnů získali potřebné praktické i teoretické znalosti z astronomie,
jeţ jim umoţní pokračovat v samostatné pozorovací činnosti i po skončení celé akce. Z účastníků této
akce se kaţdoročně rekrutují nejen noví studenti přírodovědných oborů Masarykovy univerzity, ale také
mladí spolupracovníci naší organizace – demonstrátoři zajišťující veřejná pozorování Slunce a hvězdné oblohy pro veřejnost. Za Hvězdárnu a planetárium Brno se akce v roce 2010 aktivně zúčastnil Pavel
Gabzdyl, Barbora Mikulecká, Jan Píšala a Pavel Karas.

Demonstrátorská sekce
Členové Demonstrátorské sekce (vedoucí Pavel Karas) zajišťovali veřejná pozorování hvězdné
oblohy i Slunce a také pořady v malém planetáriu, jeţ byly alternativou pro případ nepříznivého počasí. Podíl tzv. demonstrátorů na zabezpečení provozu Hvězdárny a planetária Brno je rozhodující,
navíc poskytují výpomoc na řadě dalších akcí. Zpravidla se jedná o absolventy astronomických kurzů
a studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, jeţ sloţili teoretickou a praktickou zkoušku
před odbornou komisí. V polovině roku 2010 měla Demonstrátorská sekce 18 demonstrátorů, kteří se
sešli na 6 organizačních schůzích. Konkrétně se jedná o tyto členy:
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Zbyněk Češka



Mirek Dočekal



Zbyněk Fědor



Petr Horálek



Richard Jánov



Matúš Kocka



Stanislav Kováč



Ivo Křikava



Elena Lindišová



Jan Máchal



Barbora Mikulecká



Jana Poledniková



Michal Prišegen



Tereza Strublová



Adam Šugl



Karel Trutnovský



Ondrej Urban



Radek Ţemlička

Expedice Mars 2009
Hvězdárna a planetárium Brno se ve dnech 29. a 30. ledna 2010 stala místem, kde proběhlo
semifinále a finále soutěţe Expedice Mars 2009 pořádané Dětskou tiskovou kanceláří a Českým rozhlasem,
pod záštitou prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. Na základě kolektivních her a
prezentace jednotlivých projektů byly vybrány dvě pětičlenné posádky, které poté odjely do Europe
Space Center v Belgii, kde absolvovaly simulovaný let do vesmíru. Z naší strany organizačně zajišťovala Barbora Mikulecká.

GLOBE at Night
Jiţ třetí ročník unikátního projektu GLOBE at Night nabízel moţnost zapojit se do jednoduchého pozorování, které pomáhá mapovat světelné znečištění po celém světě a všeobecně popularizuje tuto tématiku. Stačilo kdykoli mezi 3. a 16. březnem 2010 pozorovat souhvězdí Orion a určit, jak
slabé hvězdy jsme schopni na obloze pozorovat. Díky propagaci naší instituce, která zajistila překlad a
tisk všech nezbytných materiálů, se přímo z České republiky podařilo získat více neţ čtyři sta takových odhadů (organizoval Jiří Dušek a Petr Horálek). Celkem se GLOBE at Night zúčastnilo 86 zemí,
v nichţ bylo provedeno 17 800 měření světelného znečištění.
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20. konference International Planetarium Society
Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl mezi 25. a 30. červnem 2010 navštívili konferenci Mezinárodního
společenství planetárií (angl. International Planetarium Society) konané v egyptské Alexandrii. International Planetarium Society je přední světovou organizací, která sdruţuje planetária z celého světa,
Hvězdárna a planetárium Brno je jejím kolektivním členem. Akce, která byla zaměřena především na
koncepci a současné technologie vyuţívané při tvorbě vzdělávacích pořadů v planetáriích, měla následující program:
26. června 2010
Registrace a krátký uvítací ceremoniál.
27. června 2010
Oficiální program konference ve velkém přednáškovém sále, uvítání Ismail Serageldin (ředitel alexandrijské knihovny), Tom Mason ( ředitel alexandrijského planetária), Hany Helal (ministr pro vzdělávání) a další významné egyptské
osobnosti. Slavnostní otevření výstavních prostor, kde se prezentovaly všechny světové firmy zabývající se projekční
technikou do planetárií, jejich konstrukcí i výrobou vzdělávacích pořadů. V odpoledních hodinách prezentace firem
RSA Cosmos a Spitz, ve večerních a nočních hodinách Evans & Shutherland, Digital Education Solutions a Konica.
28. června 2010
Přednáška Farouka el-Baze – nestora programu Apollo. V odpoledních hodinách prezentace firem RSA Cosmos a Sky
Skan. Zvláště působivé byly ukázky detailních textur Země, Měsíce a Marsu. Večer výstava ALEXproratorium s řadou
experimentů z astronomie.
29. června 2010
Ráno přednáška George Saliba z Columbia University o vlivu arabské a islámské kultury a náboţenství na rozvoj astronomie. V dopoledních hodinách projekce pořadů z katalogu Sky Skan: Awesome Light, Maya Skies, Stars and Earth,
Moon and Sun. Moţnost vyzkoušet si ovládací software firem Sky Skan a RSA Cosmos, prezentace japonské firmy MEGASTAR.
30. června 2010
Prezentace japonské firmy GOTO, která je předním výrobcem hybridních planetárií. V dopoledních hodinách návštěva stánku Digitárium. Konec konference.

Při zpětném ohlédnutí se naše účast na konferenci International Planetarium Society jeví jako
klíčová pro další rozvoj Hvězdárny a planetária Brno. Na jednom místě za stejných podmínek jsme
měli moţnost porovnat projekci různých výrobců planetárií. Velkým překvapením byla kvalita a dostupnost planetárií s technologií LED, která v budoucnu můţe nahradit náš dosluhující přístroj projekčního planetária.

Odborná knihovna
Hvězdárna a planetárium Brno vede odbornou knihovnu, čítající v závěru roku 2010 celkem
5 667 svazků knih, 18 757 kusů časopisů a 191 kompaktních disků (CD, DVD) s astronomickou, přírodovědnou a technickou tématikou. Většina literatury je cizojazyčná. Knihovna slouţila potřebám pracovníků a spolupracovníků, v omezené míře nabízela sluţby také veřejnosti. V roce 2010 se uskutečnilo 83 výpůjček. V plném provozu byl elektronický katalog knih, který byl přístupný prostřednictvím
Internetu. V souvislosti s realizací projektu Přírodovědné exploratorium začala v polovině roku 2010
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revize celého knihovního fondu, během které jsou vyřazovány zastaralé publikace nemající jiţ ţádnou
hodnotu. Odbornou knihovnu má v kompetenci David Koval.

Odborná pozorování
Také v roce 2010 byl aktivně vyuţíván hlavní hvězdárenský dalekohled – reflektor o průměru
objektivu 40 cm umístěný v pozorovatelně pod odsuvnou střechou. V prvé řadě slouţil při pozorováních pro veřejnost, poté pracovníkům hvězdárny a zejména studentům Masarykovy univerzity k odborným pozorováním se CCD kamerou pro fotometrické a astrometrické účely. Studentka Masarykovy univerzity Barbora Mikulecká vyuţila naše zařízení k získání dat pro svou bakalářskou práci
zaměřenou na profilovou fotometrii planetky (616) Eli.
V polovině roku 2010 byl provoz tohoto dalekohledu ukončen. Vzhledem, k tomu, ţe nebude
mít v novém objektu Hvězdárny a planetária Brno další vyuţití, byl na základě smlouvy o bezúplatné
výpůjčce poskytnut Hvězdárně ve Vyškově. Zde jej po reinstalaci mohou vyuţívat pro astronomické
účely také naši pracovníci.

Odborné publikace
Uvádíme recenzované publikace výsledků odborné práce zveřejněné v roce 2010. Jména pracovníků Hvězdárny a planetária Brno jsou uvedena kurzívou:


Kocián, R., Plávalová, E., Solovaya, N. A., Pittich, E. M., Kiyaeva, O. V., Šmelcer, L., Zasche, P., Šimon, V., Polášek, C.,
Jelínek, M., Hudec, R., Štrobl, Chrastina, M., Zejda, M., Mikulášek, Z. 2010, OEJV, 0125, 29, Proceedings of the 41st Conference on Variable Stars Research held in the Prague Štefánik Observatory (Czech Republic, EU) on November 27-29,
2009, ed. by Radek Kocián, What shall we do with photometric data?



Zizka, J., and Vokrouhlicky D. (2010), Solar radiation pressure on (99942) Apophis, Icarus

Odborné vzdělávání pracovníků
Hvězdárna a planetárium Brno další vzdělávání zaměstnanců aktivně podporuje, byť jí to přináší řadu organizačních problémů. Tento vstřícný krok povaţujeme za jednu z mála zaměstnaneckých
výhod, které můţe naše organizace svým pracovníkům nabídnout. V roce 2010 se naši pracovníci
zúčastnili těchto seminářů, konferencí a školení:


Jiří Dušek 11. února 2010 na setkání Rady pro popularizaci Akademie věd České republiky vystoupil s prezentací projektu
Přírodovědné exploratorium a Moravian Science Center Brno a pro oba ţádal o podporu Akademie věd České republiky.



Marie Ivanovová a Hana Šimšová se zúčastnily několika školení Změny v účetní legislativě příspěvkových organizací.



Jiří Dušek 27. března 2010 vystoupil na sjezdu České astronomické společnosti.



Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl absolvovali ve dnech 25. června aţ 2. července zahraniční sluţební cestu na konferenci Mezinárodního společenství planetárií konané v egyptské Alexandrii. Akce byla zaměřena především na koncepci a současné technologie vyuţívané při tvorbě vzdělávacích pořadů v planetáriích.



Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Jan Píšala, Jindřich Ţiţka reprezentovali 1. září 2010 organizaci na sjezdu Sdruţení/asociace
hvězdáren a planetárií. Jiří Dušek byl zvolen předsedou této organizace.
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Zuzana Kuljovská se zúčastnila školení projektu ZIELE-TOP-CÍLE pořádaného Centrálou cestovního ruchu – Jiţní Morava.



Jiří Dušek se 6. prosince zúčastnil workshopu City Identity města Brna pořádaného Kanceláří pro strategie.



Jana Britzmannová, Michal Dvorský, Jiří Dušek, Jaroslav Luner, Barbora Mikulecká a Zuzana Kuljovská navštívili
Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy, aby se seznámili s tamním systémem práce.

V roce 2010 probíhalo následující institucionální vzdělávání pracovníků Hvězdárny a planetária Brno:


David Koval pokračoval v magisterském studiu na Masarykově univerzitě, Filozofické fakultě, obor informační studia a
knihovnictví.



Barbora Mikulecká pokračovala v magisterském studiu Masarykově univerzitě, Přírodovědecké fakultě.



Jan Píšala se připravoval na rigorózní zkoušku na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě.

Problematika světelného znečištění a klimatu
Hvězdárna a planetárium Brno se z iniciativy Jana Hollana v první polovině roku 2010 věnovala osvětě a výzkumu v oboru obnovy nočního prostředí, resp. zářivých toků energie, globálního
oteplování a jeho zmírňování. Protoţe neměla naše organizace na výzkumnou či osvětovou práci
v tomto širokém oboru dostatek pracovníků a finančních prostředků, zabezpečoval valnou většinu
prací Jan Hollan mimo své pracovní povinnosti, ze zdrojů, které nejsou s Hvězdárnou a planetáriem
Brno spjaty, a pro jiné organizace.

Vysokoškolská výuka astronomie
Také v roce 2010 se někteří naši pracovníci podíleli na výuce astronomie na Masarykově univerzitě – především Zdeněk Mikulášek, zástupce vedoucího Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Astronomická výuka je příkladem úzké a pro organizaci velmi
uţitečné spolupráce s univerzitními pracovišti.
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Projekt
Přírodovědné exploratorium
Zachování toho nejcennějšího, tedy desítky let budované dobré pověsti i tradice, přízně brněnské veřejnosti či zkušeností odborných pracovníků, ale také hrdé vykročení do multimediálního
věku 21. století, které nám přinese ještě úţasnější objevy – takové ambice má projekt Přírodovědné exploratorium, který se po čtyřech letech příprav začal v roce 2010 fakticky realizovat.
Celkové rozpočtové náklady této investiční akce dosahují 86,2 milionu Kč, z toho kapitálové
výdaje ve výši 86 milionů Kč a provozní výdaje ve výši 200 tisíc Kč. Projekt s úplným názvem Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně byl zařazen
do Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných sluţeb pro veřejnost a rozšíření
občanské vybavenosti města, oblasti podpory: Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu, aktivity:
Technické zhodnocení kulturně vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality sluţeb.
Část finančních prostředků na jeho realizaci (65 milionů Kč) přitom pochází z Regionálního operačního
programu Jihovýchod, který se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu,
přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Všechny ostatní prostředky vkládá statutární město Brno.

Základní cíle
První klíčovou aktivitou projektu je rekonstrukce a dostavba objektu hvězdárny a planetária
tak, aby vytvořily jeden funkční celek. Dne 23. srpna 2010 byly zahájeny stavební práce, předáním objektů organizace generálnímu dodavateli – firmě Skanska, a. s., které mají být podle prvotního harmonogramu dokončeny v dubnu 2011.
Druhou klíčovou aktivitou je rozšíření charakteru a programového zaměření organizace. Návštěvníci – od nejmenších dětí, přes školní výpravy aţ po širokou veřejnost, nebudou jenom pasivními
diváky, nýbrţ aktivními spoluúčastníky a spolutvůrci nabízených aktivit. K tomu poslouţí digitální
expozice, moderní dalekohledy, interaktivní výstavy, kvalitní návštěvnické zázemí i speciální vysokoškolské pracoviště atd. Realizaci této části předpokládáme od jara 2011.
Třetí klíčovou aktivitou je instalace digitálního projekčního systému v sále velkého planetária
(viz téţ projekt Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum), který umoţní vizualizaci libovolného
statického či dynamického obrazu. Atypická představení budou popularizovat některé přírodovědné
obory v podmanivém, fascinujícím prostředí, v zábavné podobě a s nezbytnou dávkou korektního vzdělání. V některých pořadech se nabídne moţnost pro rozjímání a zamyšlení, v jiných bude publikum
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aktivními spoluúčastníky popularizace pod vedením zkušeného moderátora. Realizace této části se
teprve připravuje (pravděpodobně přelom let 2011 a 2012).

Realizační skupina
Realizací projektu Přírodovědné exploratorium se v roce 2010 více či méně aktivně zabývali
všichni pracovníci Hvězdárny a planetária Brno, ve spolupráci s řadou externistů. Konkrétně se jednalo o:


projektanty z architektonické kanceláře Rudiš-Rudiš architekti s. r. o., zastoupené architektem Martinem Rudišem;



investora – statutární město Brno, zastoupené Dagmar Kabeláčovou (Odbor investiční), Radkem Řeřichou (Odbor implementace evropských projektů), Eleni Manosoglu (Odbor kultury);



Dušana Crhu z Brněnských komunikací a. s. za stavební dozor;



pracovníky generálního dodavatele Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství závod Brno, stavbyvedoucího Romana
Havlína, vedoucího projektového týmu Petra Kadiče.

Podoba projektu
Komplexní soubor řady všech navzájem provázaných aktivit lze nejsnadněji popsat dle rozmístění v budoucí budově Hvězdárny a planetária Brno:
Vstupní hala
Propojí budovy do jednoho funkčního celku, poskytne nezbytné zázemí – pokladnu, prodejnu astronomického zboţí,
místo pro občerstvení, šatnu i toalety, můţe však slouţit jako netradiční přednáškový sál či pro jiné nestandardní, například společenské akce. Součástí vstupní haly bude zatemnění oken tak, abychom v nočních hodinách minimalizovali světelné znečištění.
Exploratorium
Cílem je vytvořit interaktivní expozice s moţností „osahat si“ skutečné exponáty (např. vzorky meteoritů, simulátory
fyzikálních jevů apod.) a nabídnout návštěvníkům přímou účast na vědeckém poznání. Interiérové prvky budou voleny tak, aby je bylo moţné pouţívat nejméně několik roků pro různé tematické expozice. Exploratorium je koncipováno jako „průchozí výstava“, která umoţní aktivně naplnit čas strávený v celém komplexu hvězdárny a zároveň poslouţí v době čekání na některý z jiných programů.
Sál velkého planetária
Projde rozsáhlou proměnou – hardwarovou i softwarovou – v rámci projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické
centrum. Současně plně rozvineme stávající řídící systém původního projekčního planetária.
Odpočinkové chodby
Nabídnou klidový prostor k odpočinku návštěvníků – s unikátním výhledem na město Brno (východní chodba), resp.
zeleň parku Kraví hory (západní chodba). Prostory budou vyuţívány také ke krátkodobým výstavám, které nemusí
mít přímo astronomický (přírodovědný) charakter.
Optický (experimentální) sál
Zatímco v případě produkce velkého planetária k popularizaci i výuce vyuţíváme zejména audiovizuální techniku,
u vzdělávacích pořadů v optickém (experimentálním) sále klademe důraz na praktické demonstrace popisovaných
jevů. Pomůcky pro předváděné experimenty budou v některých případech přímo integrovány do objektu místnosti.
Renovace upraví dispoziční řešení sálu a umoţní rozvoj jiných typů „show“.
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Interaktivní chodba
Prostor pro interaktivní výstavy postavené na názorných vizualizacích a prezentované pomocí pětice dotykových
LCD monitorů. Expozice bude provozována v komentované i nekomentované podobě.
Malé planetárium
Bude v ještě větší míře vyuţíváno pro speciální vzdělávací pořady, navíc umoţní rozšířit naši programovou nabídku
směrem k individuálním návštěvníkům či malým skupinkám s moţností bezprostředního, neformálního kontaktu.
Pozorovatelny a pochůzná střecha
Slouţí především pro veřejná pozorování večerní oblohy a pro odborná pozorování našich pracovníků, resp. spolupracovníků. Hlavním cílem je renovovat stávající astronomické přístroje, resp. je doplnit několika novými zařízeními.
V prostorách určených veřejnosti bude zrekonstruován velký čočkový dalekohled, který doplní nový velký zrcadlový
dalekohled s počítačovou navigací. V odborné pozorovatelně bude instalován dalekohled, který bude po technologické stránce plně vyhovovat náročnému astronomickému pozorování. Obě pozorovatelny bude spojovat nová pochůzná střecha, která bude vybavena bezpečnostním nočním osvětlením a speciálními dalekohledy pro tělesně handicapované návštěvníky.
Kopule „7m“
Nejstarší část brněnské hvězdárny z roku 1954 není součástí stavební investice projektu Přírodovědné exploratorium.
Projde však nezávislou renovací, jejíţ hlavním cílem bude vytvořit „historické“ pracoviště, kde budeme jak formou,
tak obsahem přivádět diváky do „minulosti“. Dalekohledy – samozřejmě funkční, budou uchovány ve stavu, v jakém
se nacházely před několika desetiletími.

Realizace v roce 2010
I kdyţ se jedná o velmi důleţitý a nadmíru kreativní projekt, řadu pracovníků realizace Přírodovědného exploratoria extrémně vytěţuje. Toto konstatování ale není stíţností, nýbrţ popsáním reálné
situace u organizace, která nedisponuje více neţ 23 pracovníky. V roce 2010 se odehrály následující
klíčové události:
11. ledna 2010
Podána ţádost o stavební povolení.
únor 2010
Proběhlo vodoprávní řízení vedené Odborem vodního a lesního hospodářství magistrátu města Brna, které vyústilo ve stavební povolení vydané dne 1. března 2010.
17. března 2010
Vydáno stavební povolení na zpevněné plochy a komunikace, které po 15 dnech nabylo právní moci.
7. května 2010
Právní moci nabylo hlavní stavební povolení na celou rekonstrukci a dostavbu.
10. května 2010
Zahájen výběr generálního dodavatele stavby.
4. června 2010
V prostorách magistrátu města Brna po zasedání rady města Brna proběhla tisková konference informující o zahájení
stavební realizace projektu.
20. června 2010
Poslední pořad pro veřejnost.
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21. června 2010
Rozloučení s pracovníky a spolupracovníky organizace – „vypnutí“ Hvězdárny a planetária Brno.
červenec – srpen 2010
Kompletní vystěhovávání se z objektu hvězdárny a planetária.
14. července 2010
Rada města Brna na svém řádném zasedání vybrala pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Přírodovědné
exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně – jako nejvhodnější nabídku společnosti Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov. Současně odsouhlasila zvýšení celkových rozpočtových nákladů investiční akce z 82 milionů Kč na 86,2 milionů Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 86 milionů Kč a
provozní výdaje ve výši 200 tisíc Kč.
23. srpna 2010
Objednatel stavby – statutární město Brno – předal staveniště generálnímu dodavateli Skanska, a.s., divize Pozemní stavitelství závod Brno.
1. září 2010
Zahájeny bourací práce.
15. září 2010
Kontrolní den za účasti středoevropských kosmonautů.
6. října 2010
Návštěva stavby primátorem statutárního města Brna panem Romanem Onderkou.
1. listopadu 2010
Dokončeny bourací práce.
17. prosince 2010
Návštěva generálního ředitele a předsedy představenstva Skanska a.s. pana Daniela Ťoka.

Projekt Přírodovědné exploratorium je pro budoucnost Hvězdárny a planetária Brno naprosto
klíčový. V kaţdodenním chodu organizace se totiţ stane stejně zásadním předělem, jakým v minulosti
bylo otevření nejstarší kopule (rok 1954), resp. malého planetária (rok 1959) a velkého planetária (rok
1991). De facto se jedná o přípravu a zprovoznění zcela nové organizace – transformací neprojde pouze programové zaměření, ale i personální obsazení či celkový styl práce.
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Projekt Přírodovědné digitárium
– návštěvnické centrum
Hlavním cílem projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum (dále jen Přírodovědné digitárium) je investice do materiálního a technického zabezpečení objektu Hvězdárny a planetária Brno,
díky které vznikne jedinečné návštěvnické centrum pro popularizaci přírodních věd, především pak
z neţivé přírody. Těţištěm je digitální projekční systém instalovaný pod projekční polokulovitou plochou (tzv. digitální planetárium), který umoţní reprodukovat na míru připravená unikátní multimediální představení. Takto vybavený sál však poslouţí i k dalším speciálním pořadům, kulturním počinům, stejně jako prezentaci akademických a univerzitních pracovišť.
Rozhodně se tedy nejedná pouze o instalaci důmyslnější techniky, která bude „předmětem
obdivu“ a jejímţ úkolem bude výhradně popularizovat astronomii. Naopak, smyslem je získat a provozovat výjimečný vizualizační nástroj, který doplní stávající, zastaralé a monotematické projekční
zařízení. Právě s pomocí této nové instalace se budou propagovat vědecké poznatky nejen z astronomie, ale také z řady jiných oborů, jako je například matematika, fyzika, chemie, geologie, klimatologie.

Cíle projektu
Nejdůleţitější cíle projektu Přírodovědné digitárium lze shrnout do následujících bodů:


Radikální rozšíření vzdělávacích aktivit nabízených Hvězdárnou a planetáriem Brno cestou vytvoření unikátního
centra s digitálním projekčním systémem – nikoli vyhraněným pouze pro astronomické aktivity, nýbrţ pro propagaci
a medializaci vědy v nejširší moţné podobě. Atypická představení budou popularizovat některé přírodovědné obory
v podmanivém, fascinujícím prostředí, v zábavné podobě a s nezbytnou dávkou korektního vzdělání. V některých
pořadech se nabídne moţnost pro rozjímání a zamyšlení se, v jiných bude publikum aktivními spoluúčastníky popularizace pod vedením zkušeného moderátora.



Dramaturgie návštěvnického centra bude zaměřena na ţáky mateřských, základních i středních škol, velký díl návštěvníků však bude představovat laická veřejnost a vysokoškolští studenti. K dispozici bude komplexní, na sebe navazující systém vzdělávacích pořadů pro ţáky základních a středních škol, který poskytne systematickou a vyváţenou strukturu některých základních faktů a poznatků vybraných přírodovědných oborů a umoţní je následně zařadit
do smysluplného kontextu.



Téměř nulové náklady projektu na stavební úpravy. Rekonstrukce a dostavba objektu budoucího návštěvnického centra probíhá nezávisle na tomto projektu.



Orientace celého projektu na instalaci komplexního, interaktivního projekčního systému, který umoţní vizualizaci libovolného statického či dynamického obrazu na projekční polokulovité kopuli o průměru 17,5 metru (stávající projekční polokulovitá plocha projde zásadní renovací).



Efektivní a ekonomický provoz a další rozvoj návštěvnického centra – za stávajícího počtu pracovníků Hvězdárny a
planetária Brno (tj. 23 přepočtených úvazků), a s nárůstem provozních nákladů na údrţbu projekčního systému a
tvorbu nových pořadů kompenzovaným nárůstem počtu návštěvníků.
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Navrţené řešení bude kompatibilní s jinými digitálními projekčními systémy na území České republiky i v zahraničí,
coţ umoţní (dosud nemoţné) vzájemné sdílení vytvořených pořadů.

Spolupráce na projektu
Garantujícím a zastřešujícím subjektem je samozřejmě Hvězdárna a planetárium Brno. Projekt
Přírodovědné digitárium je ale natolik rozsáhlý, ţe se neobejde bez spolupráce s jinými odbornými
institucemi, které se budou podílet jak na programové náplni návštěvnického centra, tak na jeho propagaci. Konkrétně se jedná o:


Masarykova univerzita, zejména Přírodovědecká fakulta;



Vysoké učení technické v Brně, zejména Fakulta chemická;



Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace;



Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace;



Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i.;



Česká geologická sluţba;



Filharmonie Brno, příspěvková organizace;



Moravské zemské muzeum;



Akademie věd České republiky, zejména Sdruţení jihomoravských pracovišť AV ČR;



Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně;



Amatérská prohlídka oblohy, občanské sdruţení;



Kancelář strategie města, statutární město Brno.

Odborný tým projektu sestává z:


Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium Brno;



Mgr. Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno;



MgA. David Mareček, Ph.D., Filharmonie Brno;



Doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky;



Ing. Irena Navrátilová, Sdruţení jihomoravských pracovišť Akademie věd České republiky;



Mgr. Radek Přikryl, Ph.D., Fakulta chemická VUT v Brně, Ústav chemie materiálů;



Mgr. Jan Píšala, Hvězdárna a planetárium Brno;



Mgr. Monika Šimková, Brněnské kulturní centrum;



RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky;



Mgr. Jindřich Ţiţka, Hvězdárna a planetárium Brno.
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Realizace v roce 2010
Zatímco v předcházejících letech byly úvahy o instalaci digitálního projekčního systému takříkajíc „akademické“, v roce 2010 jsme podnikli pro projekt několik konkrétních a velmi důleţitých
kroků:
květen – červen 2010
Příprava studie proveditelnosti a ve spolupráci s firmou eCBA tvorba projektové ţádosti.
30. června 2010
V rámci výzvy číslo 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu sestaven a odevzdán projekt Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum s celkovými rozpočtovými náklady 50,3 milionu Kč a dobou realizace 2010 aţ 2012.
10. listopadu 2010
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy oznámilo, ţe naše projektová ţádost splnila všechna potřebná hodnotící
kritéria (obdrţeli jsme 77 bodů z 80 moţných) a projekt byl tudíţ zařazen do dalšího hodnocení.
25. listopadu 2010
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy oznámilo, ţe dle rozhodnutí výběrové komise řídícího orgánu Operačního programu Věda a výzkum pro inovace a počtu obdrţených bodů splnila naše projektová ţádost všechna potřebná kritéria stanovená výzvou a projekt byl zařazen do fáze „upřesnění parametrů“.

Hodnocení projektů v rámci výzvy 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky,
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a
výzkumu, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu nebylo před odevzdáním této zprávy o činnosti dokončeno. Pokud uspějeme, bude se projekt fakticky realizovat od
poloviny roku 2011. Pokud nikoli, pokusíme se finanční prostředky na tuto unikátní vizualizační pomůcku získat z jiných zdrojů.
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Public relations a marketing
Hvězdárna a planetárium Brno nebyla zaloţena za účelem zisku, efektivnost našeho provozu
však nesmí být ani v takovém případě podceňována. U všech našich produkcí se proto snaţíme pečlivě zvaţovat náklady i výnosy – u neastronomických pořadů musí být hospodaření ziskové, u astronomických projektů se spokojujeme se ztrátami na úrovni ekonomické soběstačnosti.
Pod pojmem public relations rozumíme aktivity pro budování korektních vztahů s veřejností,
partnery i zřizovatelem. Jedná se o dlouhodobý proces, který především poskytuje informace o našich
aktivitách směrem k veřejnosti a zároveň zprostředkovává tak důleţitou zpětnou vazbu. Vedení
Hvězdárny a planetária Brno současně monitoruje a analyzuje potřeby a přání návštěvníků, plánuje
tvůrčí počiny s důrazem na jejich kvalitu i atraktivitu a samozřejmě celkovou propagaci. Všechny tyto
klíčové aktivity má v kompetenci Dramaturgická rada pod vedením ředitele.
Jsme nejmenší kulturní organizací města Brna, takţe jsou naše marketingové projekty značně
omezovány finančními a personálními mantinely. Hvězdárna a planetárium Brno je navíc vystavena
rostoucí konkurenci podobně zaměřených organizací i elektronických médií. Tomuto – ve svém
důsledku prospěšnému – tlaku čelíme nejrůznějšími způsoby, především pak sázkou na tzv. guerilla
marketing. Spoléháme na ekonomicky výhodnou a ve spektru našich potenciálních návštěvníků stále
účinnější internetovou reklamu, komunitní sítě Facebook a Twitter, stejně jako pečlivě budované osobní
kontakty. Premiéry výpravných představení pod umělou oblohou velkého planetária pojímáme jako
výjimečnou společenskou událost a snaţíme se zviditelnit na řadě kulturních akcí v rámci města Brna.
Současně ale nezapomínáme na klasickou reklamu – především rozesílání tiskových zpráv,
outdoor city-light vitríny, reklamy v programových bulletinech Kult.cz a KAM apod. Abychom podtrhli význam pozitivního přístupu k návštěvníkům, rozhodli jsme počátkem roku 2010 pokračovat
v kontrolním „mystery shopping“.
Z hlediska udrţování tradičních hodnot se jeví důleţitým především vydání publikace Půl tisíciletí brněnské astronomie, půl století brněnské hvězdárny (autor Jiří Dušek). Koláţ faktografických textů,
ukázek z historických děl i vzpomínky nejrůznějších osobností se stala prvním, váţnějším ohlédnutím
za dějinami astronomie v našem regionu. Kniha s bohatým obrazovým materiálem je určena především pro reprezentativní účely.
Nadstandardní pozornost jsme z pochopitelných důvodů věnovali i projektu Přírodovědné exploratorium a Přírodovědné digitárium, bylo vydáno několik tiskových zpráv, asistováno při řadě televizních reportáţí a zorganizována velká tisková konference v prostoru magistrátu města Brna.
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Základní strategie
Na sklonku roku 2010 jsme sestavili první, komplexní plán budoucí propagace Hvězdárny a
planetária Brno. Na přípravě tohoto strategického materiálu, který začal formovat naše „public relations“ aktivity v roce 2011, spolupracovali někteří externí experti, například generální ředitel společnosti SNIP & Co. pan Jiří Morávek. Základní strategii lze definovat následujícími aktivitami

Corporate identity a corporate design:


důsledně propagovaná značka a slovní spojení Hvězdárna a planetárium Brno;



profesionálně navrhnutý, jednotný vizuální styl na všech úrovních vnitřních i vnějších dokumentů;



firemní identita a důraz na vnitrofiremní kulturu pracovníků návštěvnického centra;



důraz na aktuálnost a jednotu všech PR materiálů;



sensory branding – spojení vizuální prezentace s dalšími smysly („space music“ v prostorách organizace);



důraz na detail (rozhoduje kaţdá drobnost), originalitu, nápaditost, inovativnost, otevřenost, pohostinnost a multikulturnost všech aktivit.

Merchandising:


realizace obchodu s astronomickým zboţím s vyškolenými prodejci v prostorách organizace;



tvorba a prodej reklamních a upomínkových předmětů navazujících na pořady z produkce návštěvnického centra;



řada exkluzivních dárkových předmětů pro aktivní partnery, významné návštěvy a reprezentativní návštěvy statutárního města Brna.

Venkovní reklama a PR komunikace:


průběţné tiskové zprávy;



venkovní reklama (např. city-light vitríny na zastávkách městské hromadné dopravy);



reklama na prostředcích a v prostředcích Dopravního podniku města Brna;



vytvoření smluvního systému spolupráce s mediálními partnery (lokální tištěné deníky, rozhlasové, televizní stanice);



inzerce v tištěných médiích za úplatu (např. specializovaných na kulturní programy);



rozsev informačních materiálů v brněnských mateřských, základních, středních a vysokých školách, na Letišti Brno,
infocentrech Českých drah;



vybudování spolupráce a komunikace se společností Automotodrom Brno (např. závody na Masarykově okruhu).

Guerilla marketing:


orientace na nízkonákladovou, ale efektivní reklamu „v ulicích“ (např. exteriérová výstava);



důsledně aktualizované www stránky s nadstandardním informačním servisem (aktuální program, informace o dění
na obloze, rezervační systém pro veřejnost i školní výpravy);



internetová reklama (Facebook, Twitter, kontextová reklama, virální reklama);



vlastní turistická známka;



geo-catching spot.
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Incoming turistika:


výroba informačních materiálu pro široký rozsev (např. hotely, letiště);



aktivní spolupráce s Centrálou cestovního ruchu – Jiţní Morava;



vybudování spolupráce a komunikace s agenturou CzechTourism;



rozsev tištěných materiálů na info-spotech Turistického a informačního centra města Brna;



zapojení do projektu Top výletní cíle Jiţní Moravy, Top 10 cílů Brna;



propojení rezervačního a prodejního systému s Brněnským kulturním centrem a Muzeem města Brna;



spolupráce se společností SNIP & Co. (specialista na městský a destinační marketing) na projektech typu Brno – město
uprostřed Evropy, Vánoce na radnici, Novoroční Brno;



rozvoj spolupráce s cestovní kanceláří Čedok, a.s., Orea hotel Voroněţ a dalšími;



podpora kongresové a incentivní turistiky ve spolupráci s Moravia Convention Bureau.

Vzdělávací organizace:


přímé oslovení základních a středních škol z celého Jihomoravského kraje s konkrétními nabídkami výukových programů a vzdělávacích aktivit;



ukázkové pořady pro pedagogy, osobní komunikace s konkrétními pedagogy;



aktivní komunikace s vysokoškolskými studenty (např. nováčky na počátku akademického roku).

Corporate Social Responsibility (aktivity sociální odpovědnosti):


nabídka pořadů pro tělesně handicapované;



odpovědný přístup k ochraně ţivotního prostředí;



transparentnost, ochrana duševního vlastnictví, dodrţování pracovních standardů;



bonusové programy a sluţby pro mládeţ do 26 let, seniory starší 65 let a pro rodiny s dětmi;



vytvoření systému parkovacích ploch v okolí;



aktivní komunikace s občanskými iniciativami působícími v okolí návštěvnického centra.

Goverment relations/Community relations:


úzká spolupráce se zřizovatelem – statutárním městem Brnem;



aktivní komunikace s Kanceláří strategie města Brna, Marketingovou radou města Brna, Poradním sborem pro kulturu Rady
města Brna;



přímé i nepřímé propojení některých aktivit s magistrátem města Brna, městským úřadem Brno-střed a dalšími městskými částmi;



spoluúčast v městských kampaních (radniční zpravodaj, www stránky);



podíl na rozvoji parku Kraví hory ve spolupráci s městskou částí Brno-střed (např. navigační systém);



zavedení informativních dopravních značek na území městské části Brno-střed;



veřejný internet (wifi spot).
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Spolupráce s odbornými skupinami:


Sdruţení jihomoravských pracovišť Akademie věd České republiky (přednášky, prezentace);



Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně (odborné a vzdělávací aktivity);



Knihovna Jiřího Mahena v Brně (pořady pro nejmenší);



Česká geologická sluţba (vzdělávací aktivity);



občanská sdruţení (Brnopolis, TEDex, Amatérská prohlídka oblohy);



odborné skupiny (Česká astronomická společnost, Asociace hvězdáren a planetárií);



Moravské zemské muzeum (pořádání společných akcí a výstav).

Mezinárodní vztahy:


komunikace s veřejností a tvorba programů v různých jazykových mutacích;



příhraniční spolupráce (Polsko, Slovensko, Rakousko);



aktivní členství v International Planetarium Society;



vytvoření mezinárodní sítě partnerských organizací v návaznosti na partnerská města statutárního města Brna a
partnerských regionů Jihomoravského kraje.

Produkční akce (events), sponzoři a institucionální spolupráce:


dny otevřených dveří (např. Brněnská muzejní noc, Evropská noc vědců, Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky);



specializované eventy pro sponzory a reklamní či barterové partnery;



aktivní rozvoj kulturních aktivit – hudba, divadlo, malba (např. Filharmonie Brno);



formát „science cafe“ nebo „science tea“ s významnými odborníky;



celebrity branding – neformální podpora známých osobností;



podíl na mezinárodních veletrţních akcích pro odborníky i širokou veřejnost;



rozvoj spolkových aktivit (např. spolek přátel);



získávání garantů a jejich osobní účast na aktivitách návštěvnického centra.

Corporate Identity a Sensory Branding
Jednou z našich nejcennějších komodit je důsledně a dlouhodobě budovaná úspěšná značka –
v našem případě spojení brněnská hvězdárna, event. brněnské planetárium. Po několika letech diskuzí a
příprav jsme v roce 2010 realizovali zásadní krok v další prezentaci naší organizace. Zastupitelstvo
města Brna na zasedání 5. října 2010 po krátké diskuzi odsouhlasilo změnu zřizovací listiny, kterou se
mj. měnil náš název na Hvězdárna a planetárium Brno.
Vyškrtnutí jména Mikuláše Koperníka nemělo být výrazem neúcty k významnému polskému
astronomovi nebo k více neţ padesátileté tradici naší organizace. Na druhou stranu je ale nezbytné
také připomenout, ţe Mikuláš Koperník nikdy Brno nenavštívil a nemá s jihomoravskou metropolí
jakoukoli souvislost. Přechod k jednoduššímu, ale výstiţnějšímu jménu, také odstraní nevýhody
stávajícího označení. Název Hvězdárna a planetárium Brno přitom nemůţe být jednoznačnější. Naši

67

organizaci, která je vnímána jako brněnská kulturně-vzdělávací instituce, tvoří hned dvě navzájem se
prolínající astronomická zařízení: hvězdárna, jejíţ aktivity jsou z principu zaměřeny na skutečnou
denní a noční oblohu, a planetárium nabízející unikátní pořady pod oblohou umělou.
Nový název dle rozhodnutí zastupitelstva města Brna vstoupil v platnost 1. prosince 2010.
V téţe době byla vyhlášena veřejná neanonymní soutěţ na vytvoření jednotného vizuálního stylu,
jehoţ základem má být značka a logotyp pro Hvězdárnu a planetárium Brno (organizuje Jiří Dušek a Pavel Gabzdyl). Soutěţní návrh, který bude vybrán aţ v prvním čtvrtletí roku 2011, musí obsahovat:


samostatné logo ve verzi barevné, černobílé, průhledné a fosforeskující („noční“ úprava);



minimální velikost loga a vytyčení jeho ochranné zóny;



logo v kombinaci se slovním označením Hvězdárna a planetárium Brno, variantně Brno Observatory and Planetarium;



aplikaci loga a logotypu ve formě tematického reklamního plakátu formátu A2;



aplikaci loga a logotypu na pozvánku formátu C 5/6;



aplikaci loga a logotypu na vizitce a hlavičkovém papíru;



aplikace loga a logotypu na obálce katalogu;



aplikace loga a logotypu na měsíčním programovém letáku formátu A4 nebo A3 (skládaném).

Dramaturgická rada
Dramaturgickou radu Hvězdárny a planetária Brno tvořil ředitel, jeho stálý zástupce a současně
vedoucí oddělení planetárium (Pavel Gabzdyl) a vedoucí oddělení hvězdárna (Jan Píšala). Tato rada
projednávala výběr a způsob přípravy všech multivizuálních představení ve velkém planetáriu,
populárně-vědeckých přednášek pro veřejnost, výstav a periodických i neperiodických publikací,
u nichţ byla organizace pořadatelem (vydavatelem) nebo spolupořadatelem (spoluvydavatelem). Rada také připravovala konkrétní programovou skladbu na nejbliţší období včetně způsobu propagace.
Dramaturgická rada, kterou lze povaţovat za strategicky nejdůleţitější orgán naší organizace, se
v roce 2010 sešla celkem šestkrát. Z jednání byl pokaţdé pořízen zápis přístupný všem pracovníkům
na vnitřním serveru organizace http://server.hvezdarna.cz. V polovině roku 2010 – v souvislosti se
změnou organizačního řádu – se jednání Dramaturgické rady dočasně stalo součástí pravidelných pracovních porad všech pracovníků.

Externí přednášky pro veřejnost
Odborní pracovníci Hvězdárny a planetária Brno se mimo své běţné pracovní povinnosti věnovali odborné přednáškové činnosti mimo „domovskou půdu“. Protoţe však vystupovali pod hlavičkou naši organizace, uvádíme na tomto místě výčet jejich vystoupení (nikoli úplný):
26. února 2010
Pavel Gabzdyl, Inventura Sluneční soustavy, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary
2. a 4. března 2010
Pavel Gabzdyl, Měsíční podvod?, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
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7. dubna 2010
Pavel Gabzdyl, Měsíc mezi měsíci, Hvězdárna a planetárium Plzeň
6. srpna 2010
Pavel Gabzdyl, Co bychom měli vědět o Měsíci?, Hvězdárna v Úpici
9. a 10. srpna 2010
Jan Píšala, Kurz meteorologie, Hvězdárna v Úpici
1. září 2010
Pavel Gabzdyl, Jiří Dušek, 20. konference IPS, sjezd Sdruţení/Asociace hvězdáren a planetárií
24. září 2010
Pavel Gabzdyl, Co (ne)víte o Měsíci?, Muzeum Vysočiny Jihlava
2. října 2010
Pavel Gabzdyl, Základní fakta o Měsíci, 2. česko-slovenská konference o vzdělávání, Hvězdárna Valašské Meziříčí
13. listopadu 2010
Jindřich Ţiţka, Kosmické katastrofy, setkání členů Amatérské prohlídky oblohy, Valašské Meziříčí
23. listopadu 2010
Jan Píšala, Plynní a ledoví obři, Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti
27. listopadu 2010
Pavel Gabzdyl, Seznamte se s Měsícem, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

Individuální návštěvníci
Pro segment individuálních návštěvníků a jim určených pořadů, které povaţujeme za „vlajkovou loď“ naší dramaturgické tvorby, se jako klíčové jeví www stránky http://www.hvezdarna.cz,
Astronomické předpovědi a tištěný programový leták, ve kterém jsme informovali o našich aktivitách vůči
veřejnosti (sestavoval Jindřich Ţiţka a Jan Píšala). Ten v roce 2010 vyšel 6krát v průměrném nákladu
700 kusů. Stejný úkol měl elektronický zpravodaj Hvězdný posel. Pro potřeby hromadných sdělovacích
prostředků jsme vydávali speciální tiskové zprávy (18 zpráv pro 84 odběratelů), 4krát byly vylepeny
plakáty formátu A2 se stěţejními akcemi pro veřejnost, a také jsme vyuţili 20 city-light vitrín nabídnutých Marketingovou radou města Brna (10 ks pro pořad Hvězdy pod mikroskopem, 10 ks RESTART/Konec
začátku). Na některé premiéry a unikátní akce jsme také rozesílali speciální pozvánky.
Náš program pravidelně a zdarma otiskovaly regionální přílohy celostátních novin Brněnský
deník – Rovnost, MF Dnes a Lidové noviny, spolupracovali jsme s magazínem 21. století, Absolvent, Brno
Bussines, Brněnský Metropolitan, Muni.cz a dalšími. Program za úplatu zveřejňovala periodika Kult.cz a
KAM. Samozřejmostí byla bezprostřední spolupráce s Českou televizí, Českým rozhlasem, TV Prima a kabelovou televizí Brněnská televize. Komunikaci s veřejností má v kompetenci Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl
a Jan Píšala. Výlep plakátů zajišťoval David Koval, přípravu reklamních šotů do sálu velkého planetária Jindřich Ţiţka a Jan Píšala.
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Mateřské, základní a střední školy
V rámci větší flexibility i přehlednosti v objednávání vzdělávacích pořadů, které jsou takříkajíc „taţným koněm“ naší dramaturgické tvorby, jsme také v roce 2010 provozovali internetový objednávkový systém, jenţ pedagogům umoţňoval rezervaci v kteroukoli denní nebo noční dobu, bez telefonátu nebo osobní návštěvy. Současně slouţil k potvrzení předchozích objednávek. Elektronický
systém vyuţívalo přibliţně padesát procent všech vyučujících. Zvolené řešení navíc umoţnilo se zadanými informacemi dále pracovat – jedním z výstupů byl průběţně aktualizovaný přehled uváděných
představení, s moţností vypsat si jejich stručnou anotaci. Všichni zaměstnanci také dostávali e-mailem
kaţdodenní přehled představení a všech objednávek apod., kompletní databáze byla navíc nezávisle
zálohována hned na několika místech.

Merchandising
Pro podporu „dobrého pocitu“ z návštěvy Hvězdárny a planetária Brno se k některým představením snaţíme připravit drobné dárkové předměty, které se buď rozdávají zdarma (např. kartičky
pro nejmenší diváky), nebo za drobnou úplatu. Konkrétně jsme v roce 2010 vydali:


pozvánky na premiéry představení Hvězdy pod mikroskopem, Návštěva z vesmíru, Cesta bez návratu, Jarní koncert, RESTART/Konec začátku;



pohádková hra k pořadu Návštěva z vesmíru;



publikace Půl tisíciletí brněnské astronomie, půl století brněnské hvězdárny;



PF 2011 Sejdeme se v budoucnosti.

Projekt Brněnská kamenná zahrada
Cílem projektu Brněnská kamenná zahrada je vytvořit exteriérovou expozici v podobě „geoparku“ sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin z nejbliţšího regionu a zařazených do časových,
geologických, přírodovědných i astronomických souvislostí města Brna od doby před 700 miliony
roky do současnosti. Tato kamenná zahrada bude formou „naučné ministezky“ instalována na prostranství svěřeném do uţívání organizace, bezprostředně souvisejícím s budovou Hvězdárny a planetária Brno. I kdyţ jiţ od roku 2009 disponujeme základním návrhem instalace, s ohledem na zahájení
stavebních prací v roce 2010, realizace tohoto projektu vůbec nepokročila. Zajišťoval Pavel Gabzdyl a
Zuzana Kuljovská.

Podpora občanských sdruţení
Hvězdárna a planetárium Brno z titulu své funkce spolupracovala s některými občanskými
sdruţeními, které se zabývají astronomickou činností. Obvykle se jednalo o přípravu didaktických a
metodických materiálů slouţících širší veřejnosti (tedy nejen členům konkrétního občanského sdruţení), event. jsme umoţnili konání některé z akcí sdruţení ve svých prostorách. Konkrétně se jednalo
o následující spolky:
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Amatérská prohlídka oblohy
Občanské sdruţení Amatérská prohlídka oblohy tvoří stovka zájemců o astronomii – pozorovatelů objektů hvězdného
nebe. Hvězdárna a planetárium Brno se v roce 2010 podílela především na metodické činnosti sdruţení.
Česká astronomická společnost
Česká astronomická společnost je občanské sdruţení 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. Jejím kolektivním členem se v roce 2010 stala také Hvězdárna a planetárium Brno.
Dětská tisková kancelář
V roce 2010 se naše organizace podílela na realizaci projektu Expedice Mars 2009, který si klade za cíl popularizovat
kosmický výzkum.

Populární publikace
Naši pracovníci jsou autory řady populárně-vědeckých astronomických publikací, vydávaných nejrůznějšími českými vydavatelstvími. Tato díla autoři připravovali ve svém volném čase, jejich
spojení s Hvězdárnou a planetáriem Brno však bylo více neţ evidentní. Konkrétně byla v roce 2010
vydána následující díla:


Petr Skřehot, Jan Píšala a kol., Prevence nehod a havárií – 2. díl: mimořádné události a prevence neţádoucích následků, ISBN
978-80-86973-73-9;



Jiří Dušek, Marek Kolasa, Sluneční soustava dalekohledem, Aventinum, ISBN 978-80-7442-010-8.

Někteří naši pracovníci také spolupracovali se sdělovacími prostředky při informování a komentování zajímavých astronomických událostí. Například Jiří Dušek a Jan Píšala připravovali rubriky ve vědecké příloze Lidových novin, Jan Píšala spolupracoval s časopisem Příroda a 3. pól, Pavel Gabzdyl s čtvrtletníkem Astropis a časopisem Svět, Jindřich Ţiţka s časopisem Vesmír.

Poradní sbor ředitele
Ředitel Hvězdárny a planetária Brno také v roce 2010 formoval neoficiální poradní sbor, ve
kterém se seskupili zástupci odborného, kulturního i privátních sektoru. Jeho cílem bylo vyjadřovat se
k činnosti Hvězdárny a planetária Brno, zaujímat stanoviska k výsledkům organizace, posuzovat návrhy dramaturgického i finančního plánu, rozbory hospodaření příspěvkové organizace či doporučovat změny v organizačním uspořádání příspěvkové organizace.

Reprezentace Hvězdárny a planetária Brno
O dobré jméno naší organizace se zaslouţili také ti pracovníci, kteří příkladně vykonávají své
funkce v nejrůznějších profesních a zájmových sdruţeních, majících vztah k astronomii. Vesměs se
jedná o funkce čestné:
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Akademie věd České republiky
Jiří Dušek byl členem Rady pro popularizaci vědy Akademie věd České republiky.
Amatérská prohlídka oblohy
Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl a Jan Píšala byli členy této největší české organizace sdruţující aktivní pozorovatele.
Asociace hvězdáren a planetárií
Občanské sdruţení Asociace hvězdáren a planetárií seskupuje všechny významné hvězdárny a planetária v České republice. Hvězdárna a planetárium Brno je jejím členem od zaloţení v roce 1991 (do roku 2010 pod názvem Sdruţení
hvězdáren a planetárií). V období mezi sjezdy je nejvyšším výkonným orgánem rada Asociace hvězdáren a planetárií, která
se schází několikrát do roka. V roce 2010 naši organizaci zastupoval Jiří Dušek, který byl zvolen předsedou tohoto
sdruţení.
Mezinárodní astronomická unie
Zdeněk Mikulášek byl členem Mezinárodní astronomické unie sdruţující profesionální astronomy z celého světa.
Rada časopisu National Geographic Česko
Jiří Dušek byl členem vědecké rady National Geographic Česko.
Vědecké rady
Zdeněk Mikulášek byl členem komise pro atestaci vědeckých pracovníků Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově, členem atestační komise Astronomického ústavu Slovenské akademie věd v Tatranské Lomnici a členem habilitační komise na Univerzitě J. P. Šafárika v Košicích. Dále byl a je členem Rady Centra teoretické astrofyziky, členem redakčního kruhu slovenského populárně-vědeckého časopisu Kozmos, místopředsedou Českého národního komitétu IAU a členem Evropské astronomické unie, garantem studia astrofyziky na ÚTFA, zástupcem ředitele ÚTFA, vedoucím oddělení astrofyziky tamtéţ. Je spoluřešitelem doktorského grantu GAČR, Fyzika Slunce, hvězd a hvězdných systémů, 205/08/H0005, členem řešitelského týmu dalších grantů GAČR a GAAV, dále byl řešitelem projektů mobility Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Neméně významnou práci vykonal jako člen komise výběrového dotačního řízení v programu Zájmové kulturní mimoumělecké aktivity Ministerstva kultury České republiky.

Spolupráce s dalšími organizacemi
V roce 2010 jsme nadále rozvíjeli aktivní spolupráci s nejrůznějšími institucemi stejného, ale i
zcela rozdílného zaměření. Z brněnských organizací lze jmenovat Brněnské kulturní centrum (např.
spolupráce na Festivalu vědy), Filharmonii Brno (např. XVIII. brněnský předvánoční galavečer), Knihovnu
Jiřího Mahena v Brně (koordinace aktivit o jarních prázdninách, odborné přednášky pro veřejnost), Moravské zemské muzeum (vzdělávací pořady pro základní a střední školy) či Spolek přírodovědců Masarykovy univerzity.
S Regionální rozvojovou agenturou Jiţní Moravy jsme byli v úzkém kontaktu při přípravě ambiciózního projektu Moravian Science Center Brno (ředitel Hvězdárny a planetária Brno je členem Pracovní
skupiny pro koncepci a obsahovou náplň).
Aktivně jsme také spolupracovali se soukromými subjekty, například ALTA, a.s., ČEZ, a.s.,
SNIP & Co., s.r.o., Dopravní podnik města Brna, a. s. Ty se podílely nejen na konkrétních akcích (např.
Slet středoevropských kosmonautů, Vánoce na brněnské radnici), ale také na formování celkového mediálního obrazu organizace.
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Top výletní cíle jiţní Moravy
Top výletní cíle Jiţní Moravy jsou projektem Centrály cestovního ruch Jiţní Morava, který si klade
za cíl propagovat nejatraktivnější místa kraje a k němuţ se v roce 2010 přidala i Hvězdárna a planetárium Brno.
Kaţdý uchazeč je podroben kontrole kvality, musí splňovat tzv. Kritéria kvality pro Top výletní
cíle Jiţní Morava, která vycházejí z kritérií, která jsou uplatňována v Dolním Rakousku. Organizace
musí prokázat kvalitu nabídky, tedy existenci jasného a nezaměnitelného tématu, které ve svém cíli
prezentuje, jedinečnost této nabídky na trhu cestovního ruchu, kaţdý Top výletní cíl musí neustále
svou nabídku obohacovat o nové záţitky pro návštěvníky (např. výstavy, kulturní akce, nové expozice). Pod kvalitní infrastrukturou se rozumí zajištění zázemí pro návštěvníky ve všech směrech – přes
dostačující parkovací plochy v okolí, směrové tabule aţ po kvalitní gastronomické zařízení v místě
atraktivity nebo prodej suvenýrů na pokladně. Samozřejmostí je příjemný a vzdělaný personál.
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Činnost ekonomicko-správní
Poslední desetiletí je zřejmé, ţe tradiční pojetí hvězdáren – a naše není výjimkou – je v současnosti z velké části překonané. V astronomii se začaly prolínat nejrůznější vědní obory, takţe prvořadým úkolem pracovníků je skládat a interpretovat informace z mnoha různých zdrojů a poté je předkládat veřejnosti v ucelené, srozumitelné i atraktivní podobě. Počátkem 21. století jiţ hvězdárny nejsou tajemnými budovami v temných zákoutích městských parků, ani výjimečnými centry přírodovědného vědění, nýbrţ se změnily v nesmírně cenné průsečíky vědy, umění i vzdělávání a staly se tak
veřejnými prostorami, v nichţ se lze setkat s vědou v její nejzajímavější podobě.
Hvězdárna a planetárium Brno je kulturní příspěvkovou organizací statutárního města Brna
s nejniţším příspěvkem na provoz a nejmenším počtem stálých pracovníků. Nabízí ale pestré portfolio
vzdělávacích i kulturních pořadů orientujících se jak na většinového, tak i menšinového diváka, takţe
do ní ročně zavítá 100 tisíc návštěvníků a její věhlas bezesporu přesahuje hranice regionu. K zajištění
dalšího rozvoje naší instituce přitom mj. slouţí nejrůznější koncepční materiály, včetně následujících
tezí, které definují náš rozvoj v horizontu nejbliţšího desetiletí.
Unikátní program:


Propagace a medializace vědy v nejširší moţné podobě. Nikoli pouze astronomie, ale také řady jiných oborů především z oblasti neţivé přírody (např. chemie, geologie, fyziky, matematiky, klimatologie, filozofie, biologie či etiky)
s důrazem na osobní zkušenosti, pozorování reálné přírody a objasňování základních jevů, s nimiţ se lze setkat
v kaţdodenním ţivotě.



Dramaturgie rovným dílem zaměřená na laickou veřejnost všech věkových kategorií, stejně jako ţáky mateřských,
základních, středních i vysokých škol.



Veřejná pozorování denní a noční oblohy prostřednictvím moderních astronomických přístrojů doplněná podmanivým komentářem.



Představení pod umělou oblohou velkého planetária v zábavné podobě a s nezbytnou dávkou korektního vzdělávání.



Interaktivní pořady typu „věda na vlastní oči“, ve kterých jsou diváci aktivními účastníky.



Ve spolupráci s akademickými a vědeckými pracovišti zajištění příznivých podmínek pro růst počtu i míry jejich
vzdělání studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů.



Výjimečné akce v interiéru i exteriéru – pozorování denní a noční oblohy, mezinárodní setkání odborníků či kosmonautů, netradiční happeningy, propojení s uměleckými projekty, tábory či expedicemi.

Přitaţlivý vzhled:


Rekonstrukce a dostavba objektů Hvězdárny a planetária Brno tak, aby vytvořily jeden funkční celek.



Vznik komplexu divácky atraktivních, univerzálně vyuţitelných prostor s moderní astronomickou technikou a řadou
audiovizuálních i interaktivních prvků.



Největší sál organizace (sál velkého planetária) bude prostorem pro speciální pořady, semináře, konference, kulturní
počiny i komerční akce.



Zajištění bezbariérovosti, zvýšením efektivity i hospodárnosti provozu, obohacení parku Kraví hory.
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Moderní vizuální prezentace organizace, důraz na odbornou úroveň a bezchybnou komunikaci pracovníků s návštěvníky.

Špičková technika:


Vytvoření speciální interaktivní expozice, tzv. exploratoria, ve které návštěvníci získají moţnost „osahat si“ skutečné
exponáty (např. vzorky meteoritů či simulátory fyzikálních jevů apod.), do výstavy zasáhnout (volit si témata) a pátrat po odpovědích na „věčné otázky“.



Náhrada zastaralé astronomické techniky za moderní dalekohledy s kvalitní optikou a naváděcími systémy.



Instalace komplexního projekčního systému s prvky virtuální reality, který umoţní vizualizaci libovolného statického
či dynamického obrazu na projekční polokulovité kopuli (tzv. digitální planetárium).



Náhrada stávajícího analogového projektoru na hydraulické plošině menším, kompaktním zařízením na bázi LED
technologie bez elevátoru.

Ekonomický provoz:


Městská kulturní instituce jako „výkladní skříň“ přírodovědného vzdělávání statutárního města Brna.



Efektivní a ekonomický provoz a další rozvoj – s mírným nárůstem počtu pracovníků a provozních nákladů (v řádu
jednotek procent) kompenzovaným jak vyšší návštěvností a vstupným, tak příspěvkem ze strany zřizovatele.



Udrţení míry ekonomické soběstačnosti na 35 procentech a její navyšování v řádu jednotek procent ročně.



Udrţení návštěvnosti nad 100 tisíci ročně a její další navyšování.



Pokračování v projektech financovaných ze zdrojů Jihomoravského kraje, příslušných ministerstvech a Evropské
unie, hledání spoluúčasti soukromých subjektů.



Spolupráce s brněnskými kulturními, akademickými i vědeckými organizacemi při tvorbě nových pořadů a získávání
dalších návštěvníků.



Důraz na odborný růst pracovníků a spolupracovníků organizace.



Rozvíjení celoplošné i cílené reklamy vyuţívající síť Internet, regionální i celorepublikové sdělovací prostředky, „guerilla marketing“. Větší provázanost se strategickými aktivitami města Brna.



Místenkový a rezervační systém.

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. V souvislosti s realizací projektu Přírodovědné
exploratorium, resp. zahájení stavebních prací, proběhly v roce 2010 tři organizační změny, které upravovaly organizační řád a vedly současně k odchodu některých našich zaměstnanců.
Všichni pracovníci byli do 21. června rozděleni do čtyř oddělení, v jejichţ čele byli vedoucí:


oddělení planetárium;



oddělení hvězdárna;



technické oddělení;



a oddělení ekonomicko-správní.
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Dne 22. června 2010 byla vydána organizační změna, která sloučila oddělení hvězdárna a oddělení planetárium, resp. technické oddělení a oddělení ekonomicko-správní. Vznikla tak dvě následující oddělení, v jejichţ čele byli vedoucí:


oddělení programové;



oddělení provozní.

Dne 21. prosince 2010 byla vydána další organizační změna, která zrušila výše uvedená oddělení, všichni pracovníci byli od té chvíle podřízeni přímo řediteli.

Pracovníci Hvězdárny a planetária Brno
V průběhu roku 2010 byli v pracovním poměru s úvazkem větším neţ 0,25 (včetně) tito pracovníci v abecedním pořadí:


Jana Britzmannová (úvazek 1,0)



Mgr. Jiří Dušek, Ph. D. (úvazek 1,0)



Michal Dvorský (úvazek 1,0)



Kateřina Fábryová (úvazek 1,0 ukončen 31. srpna 2010)



Mgr. Pavel Gabzdyl (úvazek 1,0)



RNDr. Petr Hájek (do 26. listopadu 2010 uvolněn k výkonu veřejné funkce, ukončeno 29. listopadu 2010)



RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (úvazek 1,0 ukončen 31. srpna 2010)



Ing. Luboš Chylík (úvazek 0,25 ukončen 30. června 2010)



Marie Ivanovová (úvazek 1,0)



Bc. David Koval (úvazek 1,0)



Mgr. Zuzana Kuljovská (od 1. ledna 2010 úvazek 0,75, od 1. září 2010 úvazek 0,25)



Ing. Jaroslav Luner (úvazek 1,0)



Ing. Jaroslav Medek (úvazek 1,0 ukončen 31. srpna 2010)



doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (úvazek 0,25 ukončen 31. srpna 2010)



Bc. Barbora Mikulecká (úvazek 0,5 ukončen 2. července 2010)



Patricie Pakostová (úvazek 1,0 ukončen 31. srpna 2010)



Mgr. Jitka Petrţelová (úvazek 0,5 ukončen 31. srpna 2010)



Mgr. Jan Píšala (úvazek 1,0)



Mgr. Jana Poledníková (úvazek 0,75 od 18. ledna do 31. června 2010)



Martin Quitta (úvazek 0,25 ukončen 30. listopadu 2010)



Jiří Severin (úvazek 0,5 ukončen 31. srpna 2010)



Eva Skalníková (úvazek 1,0 ukončen 31. srpna 2010)



Kateřina Stávková (do 20. června 2010 na rodičovské dovolené, od 21. června do 31. srpna 2010 úvazek 0,5)



Ing. Hana Šimšová (úvazek 0,5)
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Mgr. Irena Vykoupilová (úvazek 1,0 ukončen 31. srpna 2010)



Mgr. Jindřich Ţiţka (úvazek 1,0)



Bezpečnostní preventista: Mgr. Jan Píšala (úvazek 0,2)



Interní auditorka: Iva Štefanová (úvazek 0,25)

Pracovnice Ing. Iva Zemanová byla dlouhodobě na rodičovské dovolené. Hvězdárna a planetárium Brno dále spolupracovala se členy Demonstrátorské sekce a některými dalšími smluvními spolupracovníky (obsluha šatny, výpomoc při prodeji vstupenek, brigádníci).

Statistický přehled struktury a počtu zaměstnanců
(přepočtený stav)
stav
k 1. 1. 2010

průměrná roční
hrubá mzda
v roce 2009 v Kč

změny
v roce 2010

stav
k 31. 12.
2010

průměrná roční
hrubá mzda
v roce 2010 v Kč

průměrná
tarifní třída
k 31. 12.
2010

vysokoškolští pracovníci

10,70

324 536,-

-4,75

5,95

319 258,-

11,0

středoškolští pracovníci

6,75

236 272,-

-2,50

4,25

251 280,-

8,6

provozní pracovníci

1,50

149 995,-

-1,50

0,0

140 909,-

4,5

18,95

279 472,-

-2,20

10,20

283 056,-

celkem

Bezpečnost práce
V roce 2010 došlo na Hvězdárně a planetáriu Brno k jedinému menšímu pracovnímu úrazu.
Dne 6. února 2010 si Barbora Mikulecká při pádu zhmoţdila prst na levé ruce. Z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v tomto případě nebyly porušeny ţádné předpisy, stejně tak nedošlo k porušení provozního řádu pozorovatelny. Pracovnice se plně zotavila.
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako poţární ochraně, byla v organizaci věnována soustavná pozornost a všechny úkoly vyplývající z příslušných zákonů, nařízení a dalších předpisů
byly průběţně plněny. Odborný dohled zajišťovala firma BOZPOservis, zdravotní péči Quatromedica,
s.r.o. Funkci bezpečnostního preventisty vykonával v roce 2010 Jan Píšala. Konkrétně byly v roce 2010
uskutečněny tyto kontroly bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci:


8. února 2010 – školení osob o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zaměstnanci + vedoucí zaměstnanci);



8. února 2010 – školení osob o poţární ochraně (zaměstnanci + vedoucí zaměstnanci);



8. února 2010 – vstupní školení zaměstnanců (Jana Poledniková, Pavel Karas, Olga Čapková, Jana Drašarová, Jiří Severin, Lubomír Chylík a Kateřina Fábryová);



únor, březen 2010 – revize ručního nářadí, prodluţovacích kabelů, přenosných elektrických spotřebičů a pracovních
strojů.
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http://server.hvezdarna.cz
K zajištění všeobecné informovanosti všech pracovníků Hvězdárny a planetária slouţily
v první polovině roku 2010 speciální www stránky provozované na http://server.hvezdarna.cz. Zaměstnanci zde nalezli scénáře všech uváděných představení, zápisy z jednání Dramaturgické rady,
porad vedení i schůzí přípravné skupiny projektu Přírodovědné exploratorium. Uvedeny zde byly i
všechny aktuální směrnice, cenové výměry a další strategické dokumenty. Po uzavření provozu byl
tento systém nahrazen rozesíláním všech relevantních dokumentů elektronickou poštou.

Organizace práce
V roce 2010 byly dle poţadavků zřizovatele sestavovány pravidelně poţadované materiály,
např. čtvrtletní rozbory, finanční plán, plán činnosti, plán čerpání fondu investic atd. Průběţně také
byly aktualizovány informace v obchodním a ţivnostenském rejstříku, vypracovány a inovovány byly
i následující vnitropodnikové směrnice:


Zpráva o činnosti Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace v roce 2009;



Směrnice 6.8 o vedení účetnictví a hospodaření s majetkem, od 1. 5. 2010 nahrazena Směrnicí 6.9 o vedení účetnictví a
hospodaření s majetkem;



Směrnice 11.1 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.;



Cenový výměr 6.3 o úhradách za krátkodobé uţívání majetku;



Vnitřní předpis 7.1 o pouţívání počítačové sítě a počítačů;



Vnitřní předpis 6.3 a 6.4 o uţívání telefonů;



Organizační změna 22. června 2010, 29. listopadu 2010 a 21. prosince 2010;



Organizační řád 22. června 2010 a 21. prosince 2010;



Příkaz ředitele 2/2010 BOZPO o elektrospotřebičích;



Příkaz ředitele 3/2010 k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou č. j. MMB/0032169/2010;



Příkaz ředitele 4/2010 o zastupování ředitele;



Příkaz ředitele 5/2010 k provedení mimořádné inventarizace;



Příkaz ředitele 6/2010 o práci doma pro odcházející zaměstnance;



Příkaz ředitele 7/2010 k provedení inventarizace.

Periodická hodnocení pracovníků
K posouzení pracovních výkonů všech zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno slouţí vnitropodnikový dokument Katalog základních činností, který kvantifikuje pracovní výkony většiny pracovníků (např. postupy při tvorbě pořadů v planetáriu, při jejich prezentaci, výkon dozorčí činnosti
apod.). Katalog nezahrnuje veškeré činnosti pracovníků – to u vysoce kvalifikované tvůrčí práce ani
není moţné. Totéţ platí o případech, jeţ jsou z povahy věci individuální (např. sebevzdělávání, interakce s návštěvníky mimo vypsané sluţby apod.). Při pravidelném hodnoceních pracovníka Hvězdárny a planetária Brno ředitelem (za přítomnosti vedoucího oddělení) se v roce 2010 posuzovaly vý-
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sledky práce za období říjen 2009 – březen 2010. Při téţe příleţitosti mohl pracovník vznášet připomínky i návrhy k provozu organizace a uvést své plány do budoucna. Z jednání byl ve všech případech pořizován písemný záznam, závěry, které formuloval ředitel, byly pro pracovníka i organizaci
závazné.
Posuzování výkonnosti dle Katalogu základních činností není zcela ideální, několikaletá praxe
však ukázala, ţe se jedná o dosud nejobjektivnější posuzování pracovního vytíţení jednotlivých zaměstnanců. Účinně tak zvyšuje efektivitu práce a umoţňuje nejrůznější strategická rozhodnutí (např.
v souvislosti s budoucím provozem).

Porady vedení
V první polovině roku 2010 se přibliţně jednou měsíčně uskutečnily porady vedení (ve sloţení
ředitel, zástupce ředitele, vedoucí oddělení hvězdárna, planetárium, ekonomicko-správní a technické),
na kterých se projednávaly koncepční a provozní otázky týkající se aktuálních problémů Hvězdárny a
planetária Brno. Závěry porad slouţily řediteli ke kvalifikovanému posouzení a vyřešení konkrétních
problémů. Z porad byl v důvodných případech pořizován informativní zápis dostupný všem zaměstnancům na vnitřním serveru http://server.hvezdarna.cz. Ve druhé polovině roku 2010 porady vedení
nahradili pracovní porady všech zaměstnanců.

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
V roce 2010 jsme vyřídili 1 ţádost o informace vznesenou na základě zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím.

Pracovní porady
V první polovině roku 2010 se kaţdé první pondělí v měsíci uskutečnily pracovní porady, na
nichţ byli všichni pracovníci informováni o strategických plánech, nových vnitropodnikových řádech
a směrnicích, o činnosti a hospodaření i dalších závaţných skutečnostech. Pracovníci zde měli také
moţnost podávat návrhy a vyjádřit se k libovolnému problému, který se vztahoval k činnosti Hvězdárny a planetária Brno. Od září 2010 se pracovní porady konaly vţdy jednou týdně – slouţily totiţ ke
koordinaci všech aktivit vztahujících se k realizaci projektu Přírodovědné exploratorium a Přírodovědné
digitárium.

Technická činnost
V 1. pololetí roku 2010 jsme pokračovali především v zajištění pravidelné údrţby Hvězdárny
a planetária Brno. S ohledem na blíţící se realizaci projektu Přírodovědné exploratorium nemělo smysl
zahajovat jiné, rozsáhlejší projekty. Z aktivit technického charakteru lze jmenovat:
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Plán úprav sálu velkého planetária (záloha pro BARCO CRT, záloţní HD projektor, zrušení všech diaprojektorů, renovace klasického Control panelu pro ovládání planetária, renovace způsobu nahrávání přednášek, moţnost připojení notebooku na HD projektor a naši zvukovou aparaturu, nové mixpulty).



Průběţný průzkum trhu s astronomickou technikou (instalace velkého dalekohledu v pozorovatelně).



Projekt Exploratorium – vybavení některých částí nové hvězdárny a planetária.



Úspěšná reklamace Hα dalekohledu výrobce Comes Trading s.r.o. – Astrotechnika.

Údrţbu a drobné opravy prostor budovy hvězdárny i planetária, vč. většiny instalovaných zařízení, jsme zabezpečovali vlastními silami (Jaroslav Medek, Jiří Severin) podle okamţité potřeby, na
některé speciální práce jsme vyuţili externí dodavatele.

Zřizovací listina
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z5/038 dne 5. října 2010 odsouhlasilo novou zřizovací listinu, díky které se nejen změnil náš název. Jelikoţ se jedná o strategický dokument, uvádíme
jej i v této zprávě o naší činnosti:
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z5/038 konaném dne 5. 10. 2010, 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 pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo novou zřizovací listinu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, která nahrazuje úplné znění zřizovací listiny této příspěvkové organizace schválené na Z3/024. zasedání
Zastupitelstva města Brna konaném ve dnech 12. – 13. 12. 2000. Po schválení tohoto úplného znění schválilo Zastupitelstvo
města Brna na svém Z4/020. zasedání dne 9. 11. 2004 dodatek č. 1, na Z5/011. zasedání dne 11. 12. 2007 dodatek č. 2, na
Z5/014. zasedání dne 15. 4. 2008 dodatek č. 3, na Z5/025. zasedání dne 19. 5. 2009 dodatek č. 4.

Článek I
Základní ustanovení
1.

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

2.

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

3.

Sídlem hvězdárny je Brno, Kraví hora 2, okres Brno-město, PSČ 61600.

4.

IČ hvězdárny je 00101443.

5.

Hvězdárna je zřizována jakoţto 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 1953.

7.

Hvězdárna má regionální působnost.

Článek II
Hlavní účel a předmět činnosti
1.

Hlavním účelem hvězdárny je seznamovat širokou veřejnost s vědeckými poznatky z oboru astronomie a příbuzných
věd, rozvíjet zájmovou činnost a podílet se na mimoškolním vzdělávání mládeţe i dospělých, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost a její výsledky vhodným způsobem zveřejňovat.

2.

Předmět činnosti hvězdárny:
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A.

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

B.

Realizuje odborné, vzdělávací i populárně vědecké akce pod umělou oblohou velkého planetária.

C.

Pořádá populárně vědecké a odborné přednášky, cykly přednášek, semináře, besedy, výstavy, audiovizuální pořady apod., ve svých prostorách i mimo ně;

D.

Zabezpečuje vydávání, zhotovování, prodej a rozšiřování astronomických publikací, metodických materiálů a pomůcek, potřeb a zařízení pro vzdělávání a astronomickou činnost;

E.

Poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oboru astronomie zájemcům;

F.

Podílí se na pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost ve svěřených objektech i mimo ně;

G.

Pro organizované skupiny ţáků a studentů všech typů škol provádí pořady, jejichţ obsah navazuje na učivo přírodovědných předmětů a vhodným způsobem je rozšiřuje o astronomickou látku;

H.

Udrţuje kontakt s pedagogy a umoţňuje jim další vzdělávání v oboru astronomie a příbuzných věd;

I.

Organizuje a realizuje vlastní vzdělávací a odborné aktivity a výsledky publikuje;

J.

Umoţňuje dobrovolným pracovníkům pracovat na hvězdárně v oboru astronomie;

K.

Organizuje a realizuje vlastní výzkumně vzdělávací činnost v oblasti základního astronomického výzkumu
i v oblasti astronomického vzdělávání a výsledky publikuje;

L.

Pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, vede
odbornou knihovnu;

M.

Provádí údrţbu, opravy, vývoj a výrobu přístrojů a zařízení pro vlastní osvětovou a výzkumně vzdělávací
činnost i pro jiné organizace či jednotlivce;

N.

Spolupracuje s ostatními hvězdárnami a planetárii, školami všech stupňů, s vědeckými, kulturními a jinými
institucemi i jednotlivci u nás i v zahraničí, zejména formou výměny informací nebo plněním společných
úkolů.

3.

Doplňková činnost hvězdárny:
3.1 – Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona
Obory činnosti:

Velkoobchod a maloobchod
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti.
Realitní činnost, správa a údrţba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých

3.2 Příjmy z doplňkové činnosti musí být odděleně účtovány a sledovány a podléhají dani z příjmu.
3.3 Prostředky získané doplňkovou činností pouţije 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 III
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.
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2.

Ředitel hvězdárny zejména:
-

řídí činnost hvězdárny v souladu s právními předpisy, zastupuje ji navenek, jedná jejím jménem, odpovídá za její činnost a za celkovou personální politiku;

-

uzavírá a rozvazuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci hvězdárny, stanoví jim mzdu a náplň pracovní činnosti;

-

zřizuje podle potřeby stálé nebo dočasné poradní a pracovní orgány;

-

řídí se Zásadami vztahů orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, schválenými na R4/060.
schůzi Rady města Brna, v platném znění, a dalšími dokumenty schválenými orgány města;

-

plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu organizace, ze zřizovací listiny a uloţené mu orgány statutárního města Brna.

3.

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

4.

Ředitel můţe být dále zastupován jím pověřeným zástupcem, který je oprávněn jednat pouze v konkrétní věci a v rozsahu stanoveném v pověření. Pověření musí být vţdy písemné.

Článek IV
Organizační uspořádání
Organizační uspořádání, pracovní náplně, úkoly i povinnosti pracovníků a vzájemné vztahy stanoví organizační a pracovní řád
hvězdárny, který vydá ředitel hvězdárny na základě této zřizovací listiny a platných právních předpisů.

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

1.

Nemovitý majetek
-

objekt občanské vybavenosti Kraví hora 1, č. p. 974 na pozemku p. č. 687, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 687, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

objekt občanské vybavenosti Kraví hora 2, č. p. 522 na pozemku p. č. 691, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 691, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

objekt občanské vybavenosti Kraví hora 3, č. p. 523 na pozemku p. č. 690, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 690, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 685/2, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 685/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 685/4, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 685/5, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Veveří, obec Brno;

-

pozemek p. č. 685/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Veveří, obec Brno;
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2.

pozemek p. č. 685/17, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Veveří, obec Brno.

Movitý majetek, dle aktuálních inventárních seznamů.

Článek VI
Vymezení majetkových práv a povinností při hospodaření se svěřeným majetkem
1.

Svěřený majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Hvězdárna nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví–li z. č.
250/2000 Sb. jinak.

2.

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 řádně hospodaří se svěřeným majetkem, zejména provádí údrţbu, opravy, zabezpečuje jeho provoz. Hvězdárna předává zřizovateli podklady a dokládá skutečnosti pro přiznání daně z nemovitosti a připravuje podklady pro zřízení věcných břemen na objekty pro vedení sítí dle platné právní úpravy.

3.

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

4.

Hvězdárna průběţně předkládá zřizovateli prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Brna návrhy na likvidaci
přebytečného a neupotřebitelného majetku.

5.

Dispozice se svěřeným majetkem zřizovatele:
5.1 Hvězdárna je oprávněna uzavírat svým jménem pouze krátkodobé dohody o uţívání nebytových prostor ve
svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu do 29 dnů včetně s ohledem na ustanovení § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích). Na tyto
dohody se nevztahuje povinnost zveřejnění podle zákona o obcích. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy hvězdárny.
5.2 Hvězdárna je oprávněna jménem statutárního města Brna uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor ve
svěřených objektech a svěřených pozemků na dobu delší neţ 29 dnů, avšak nepřesahujících dobu 12 měsíců.
Hvězdárna je povinna v těchto případech zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu v souladu se zákonem o obcích. V těchto případech musí být na straně pronajímatele uvedeno statutární město Brno a skutečnost, ţe působnost ve věci uzavření smlouvy byla zřizovací listinou svěřena příspěvkové organizaci. Příjmy z těchto
smluv jsou příjmy hvězdárny.
5.3 Smlouvy na pronájmy nebytových prostor ve svěřených objektech a svěřených pozemků přesahující 12 měsíců a na dobu neurčitou je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel. Hvězdárna je povinna zajistit zveřejnění záměru pronájmu zákonem stanoveným způsobem a zajistit projednání návrhu pronájmu v orgánech zřizovatele
v souladu se zákonem o obcích. Příjmy z těchto smluv jsou příjmy zřizovatele, který je zohledňuje v příspěvku
poskytovaném hvězdárně.
5.4 Jiné dispozice se svěřeným majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel.

6.

Hvězdárna zajišťuje investice do svěřeného majetku v rámci finančních prostředků uvedených ve finančním plánu
hvězdárny a v rámci finančních prostředků, které má k dispozici v investičním fondu. Jiné investice je hvězdárna oprávněna realizovat pouze se souhlasem zřizovatele.

7.

Hvězdárna uţívá i jiný majetek neţ majetek zřizovatele, a to na základě smluvních a jiných právních vztahů.

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.

9.

Při hospodaření a nakládání s majetkem svěřeným a potřebným k výkonu své činnosti se hvězdárna řídí platnými právními předpisy, metodikami, „Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím“ schválenými Radou města Brna, jinými věcně příslušnými dokumenty schválenými orgány statutárního města Brna a úkoly vyplývajícími z usnesení orgánů statutárního města Brna.
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10. Hvězdárna v případě potřeby sdruţuje prostředky s jinými partnery a vstupuje do širších účelových právních a ekonomických vztahů s jinými subjekty podle platných právních předpisů.

Článek VII
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Hvězdárna je zřízena na dobu neurčitou.

Článek VIII
Ostatní ustanovení
1.

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

2.

Zřizovatel provádí kontrolu činnosti hvězdárny.

3.

Hvězdárna se zapisuje do obchodního rejstříku.

Článek IX
Závěrečná ustanovení
1.

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti k 1. 12. 2010 a byla schválena Zastupitelstvem města Brna na jeho Z5/038. zasedání konaném dne 5. 10. 2010.

2.

Zřizovací listina je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichţ jeden obdrţí hvězdárna, a čtyři zřizovatel.

V Brně dne: 22. 10. 2010

Bc. Roman Onderka, MBA
primátor statutárního města Brna
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Rozbor hospodaření
Naše činnost byla v roce 2010 zajištěna příspěvkem na provoz od zřizovatele – statutárního
města Brna ve výši 8 279 tisíc Kč. Dále jsme obdrţeli finanční prostředky Jihomoravského kraje
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Internetový kurz základů astronomie
ve výši 445 tisíc Kč, z nichţ jsme v roce 2010 vyčerpali 320 tisíc Kč. Náklady v roce 2010 dosáhly celkové výše 11 100 tisíc Kč, výnosy činily 11 102 tisíc Kč, z toho vlastní výnosy organizace (bez dotací)
2 503 tisíc Kč. Výše nákladů představuje 99,6 procenta upraveného plánu k 31. prosinci 2010 (dále jen
„upraveného plánu“), výše výnosů činí 99,7 procenta upraveného plánu. Hvězdárna a planetárium
Brno tak dosáhla kladného hospodářského výsledku 2 tisíce Kč. V této souvislosti je nezbytné přiznat,
ţe kladný hospodářský výsledek roku 2010 byl vytvořen díky čerpání rezervního fondu na další
rozvoj organizace ve výši 730 tisíc Kč. Koeficient soběstačnosti (poměr vlastních výnosů a celkových
nákladů bez nákladů na projekt Internetový kurz základů astronomie) v roce 2010 činil 25,43 procenta
(o 8,45 % méně neţ v roce 2009).
Výše uvedené hospodářské výsledky samozřejmě výrazně ovlivnila faktická realizace projektu Přírodovědné exploratorium. Náš provoz byl k 20. červnu 2010 uzavřen pro veřejnost, 23. srpna 2010
jsme hvězdárnu a planetárium předali generálnímu dodavateli stavby. V průběhu roku byly vydány
tři organizační změny, v důsledku kterých došlo k výraznému zjednodušení organizačního řádu a
také redukci počtu našich pracovníků. I kdyţ jsme ve druhé polovině roku zorganizovali pozorování
večerní oblohy, vzdělávací pořady v prostorách Moravského zemského muzea a odborné přednášky
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, i tak nás postihl velký propad v návštěvnosti a tedy i ve výši trţeb.

Globální ekonomický rozbor hospodaření v roce 2010
skutečnost
roku 2010
(v tis. Kč)

procent
z celku

upravený
plán roku
2010
(v tis. Kč)

procent
plnění

skutečnost
roku 2009
(v tis. Kč)

poměr
2010/2009

osobní náklady

7 308,0

65,8

7 320,0

99,8

7 681,2

95,1

ostatní náklady

3792,0

34,2

3 819,0

99,3

3 611,5

105,0

11 100,0

100,0

11 139,0

99,6

11 292,7

98,3

vlastní výnosy

2 503,0

22,5

2 540,0

98,5

3 825,7

65,4

dotace

8 599,0

77,5

8 599,0

100,0

8 464,0

101,6

11 102,0

100,0

11 139,0

99,7

12 289,7

90,3

997,0

0,2

náklady celkem

výnosy celkem
hospodářský výsledek

2,0

0,0
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Vícezdrojové financování
V posledních letech se pokoušíme zajistit provoz naší organizace i z jiných zdrojů. Konkrétně
jsme se v roce 2010 realizovali nebo se pokusili realizovat tyto projekty:


Internetový kurz základů astronomie – dotace 1 668 748,- Kč (v roce 2010 jsme vyčerpali 320 tisíc Kč), operační program
Jihomoravského kraje Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl v plném rozsahu schválen orgány Jihomoravského
kraje a bude realizován v letech 2010 aţ 2012;



Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně – celkové rozpočtové náklady této investiční akce dosahují 86,2 milionu Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 86 milionů Kč a provozní
výdaje ve výši 200 tisíc Kč. Projekt byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných sluţeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, oblasti podpory: Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského
významu, aktivity: Technické zhodnocení kulturně vzdělávacích zařízení celoměstského významu s cílem zlepšení kvality sluţeb.



Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum – celkové rozpočtové náklady 50,3 milionu Kč, výzva číslo 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu. Ţadatelem
projektu bylo statutární město Brno, doba realizace 2010 aţ 2012.
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Rozbor nákladů
Náklady na činnost Hvězdárny a planetária Brno dosáhly v roce 2010 částky 11 100 tisíc Kč,
coţ představuje 99,6 % upraveného plánu a 98,3 % roku 2009. Ke sníţení došlo v poloţce osobní náklady (o 4,9 % v porovnání s rokem v roce 2009), naopak v poloţce ostatní náklady došlo ke zvýšení (o
5,0 % v porovnání s rokem 2009) – to vše v důsledku rekonstrukce a dostavby Hvězdárny a planetária
Brno v rámci projektu Přírodovědné exploratorium. Poměr osobní náklady/ostatní náklady v roce 2010 činil
1,93 (2,13 v roce 2009).

Struktura nákladů v roce 2010
č. ú.

název účtové
poloţky

skutečnost
roku 2010
(v tis. Kč)

procent
z celk.
nákladů

procent
z celku
roku 2010

upravený
plán 2010
(v tis. Kč)

procent
z plánu

skutečnost
roku 2009
(v tis. Kč)

poměr
2010/2009

521

mzdové náklady

5 550

75,9

50,0

5 561

99,8

5 737,6

96,7

524

zákonné sociální
pojištění

1 619

22,2

14,6

1 620

99,9

1 790,1

90,4

527

zákonné sociální
náklady

139

1,9

1,3

139

100,0

153,5

90,6

52

osobní náklady

7 308

100,0

65,8

7 320

99,8

7 681,2

95,1

501

spotřeba materiálu

419

11,0

3,8

422

99,3

521,9

80,3

502

spotřeba energie

358

9,4

3,2

360

99,4

622,6

57,5

504

prodané zboţí

260

6,9

2,3

270

96,3

598,8

43,4

511

opravy
a udrţování

53

1,4

0,5

60

88,3

43,3

122,4

512

cestovné

65

1,7

0,6

75

86,7

51,3

126,7

513

reprezentace

27

0,7

0,2

30

90,0

26,5

101,9

518

ostatní sluţby

1 018

26,8

9,2

1 012

100,6

946,9

107,5

549

ostatní náklady

34

0,9

0,3

30

113,3

28,1

121,0

551

odpisy

1 558

41,1

14,0

1 560

99,9

772,1

201,8

ostatní náklady

3 792

100,0

34,2

3 819

99,3

3 611,5

105,0

náklady celkem

11 100

11 139

99,6

11 292,7

98,3

88

Struktura osobních nákladů (č. ú. 52)
č. pú.

název podúčtu

náklady
v roce
2010
(v tis. Kč)

procent
z ú. 52

procent
z celk.
nákladů

náklady
v roce
2009
(v tis. Kč)

poměr
2010/2009

521 1

mzdy

4 645

63,6

41,8

5 455,3

85,1

521 2

ostatní osobní náklady – dohody

213

2,9

1,9

282,3

75,5

521 3

ostatní osobní náklady - odstupné

396

5,4

3,6

0,0

0,0

521 2

ostatní osobní náklady – projekt IKZA

296

4,1

2,7

0,0

0,0

524 1

zákonné sociální pojištění – sociální

1 187

16,2

10,7

1 291,8

91,9

524 2

zákonné sociální pojištění – zdravotní

432

5,9

3,9

498,3

86,7

zákonné sociální náklady

139

1,9

1,3

153,5

90,6

7 308

100,0

65,8

7 681,2

95,1

527 1-4
52

celkem
náklady celkem

11 100

Největší nákladovou poloţku v roce 2010 představovaly osobní náklady (65,8 % veškerých nákladů), konkrétně na ně bylo vynaloţeno 7 308 tisíc Kč (99,8 % upraveného plánu a 95,1 % výše roku
2009). Strukturu i výši osobních nákladů v roce 2010 ovlivnily dvě zásadní události:


V souvislosti s uzavřením provozu pro veřejnost byly v průběhu roku vydány tři organizační změny (22. června 2010,
29. listopadu 2010 a 21. prosince 2010), v důsledku kterých došlo k výraznému zjednodušení organizačního řádu a také k redukci počtu pracovníků, coţ se odrazilo sníţením mezd, ale zároveň vyplacením zákonného odstupného.



Od 1. dubna 2010 realizujeme projekt Internetový kurz základů astronomie (zkr. IKZA) v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihomoravského kraje. Odměny z dohod o provedení práce a provádění činnosti realizačního týmu tohoto projektu navýšily poloţku ostatní osobní náklady.

Mzdy – podúčet 521 1 – výše skutečně vyplacených mezd v roce 2010 činila 4 645 tisíc Kč, coţ
představuje sníţení 14,9 % oproti mzdám vyplaceným v roce 2009 (5 455,3 tisíc Kč).
Z celkových 4 645 tisíc Kč vyplacených v roce 2010 na mzdy přimzdové náklady
50,0%

padlo 3 877 tisíc Kč (tj. 83,5 %) na nárokové součásti (tarifní mzdy, příplatky za vedení, příplatky za soboty, ne-

odpisy
14,0%

děle a státní svátky, náhrady mezd),
472 tisíc Kč na osobní příplatky
(10,2 %) a 296 tisíc Kč na odměny

ostatní náklady
0,3%

(6,3 %). Vzhledem k předchozímu roku se sníţil podíl proměnlivých sloţek

ostatní služby
9,2%
reprezentace
0,2%
cestovné
0,6%
opravy a
prodané zboží
udržování
2,3%
0,5%
spotřeba energie
3,2%

spotřeba materiálu
3,8%

mzdy o 1,8 % (18,3 % v roce 2009).
zákonné sociální
pojištění
14,6%
zákonné
sociální náklady
1,3%

Průměrná hrubá roční mzda
v roce

2010

činila

283 059,-

Kč

(279 472,- Kč,- Kč v roce 2009, nárůst
o 1,3 %). V průměru jsme v roce 2010
zaměstnávali 16,41 pracovníka. Prů-

Struktura nákladů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2010.

měrná hrubá měsíční mzda (roční
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mzda rozpočítaná na 12 platů) činila 23 588,- Kč. Oproti roku 2009 (23 289,- Kč) vzrostla o 299,- Kč.
Zanedbatelné navýšení je způsobenou pouze tím, ţe po uzavření našeho provozu zůstali
v zaměstnanecké poměru převáţně odborní pracovníci s vyšším vzděláním a tudíţ i vyšším platovým
tarifem (pracovní fond klesl z 18,95 úvazků k 1. lednu 2010 na 10,2 úvazků ke 31. prosinci 2010). Je
nezbytné zdůraznit, ţe naši odborní pracovníci s převáţně vysokoškolským vzděláním a disponující
jazykovými znalostmi i komunikačními schopnostmi právem poţadují patřičné finanční ohodnocení.
Snaţili jsme se proto alespoň udrţet průměrnou hrubou měsíční mzdu na úrovni průměrné hrubé
měsíční mzdy uváděnou Českým statistickým úřadem.
Ostatní osobní náklady – dohody – podúčet 521 2 – představují náklady na odměny tzv. demonstrátorům, kteří zajišťují pravidelná veřejná pozorování Slunce a večerní oblohy, event. náklady na
další externí spolupracovníky. Celkově bylo v roce 2010 na ostatní osobní náklady – dohody vynaloţeno
213 tisíc Kč (282 tisíc Kč v roce 2009). V porovnání s rokem 2009 došlo u této poloţky ke sníţení
o 24,5 % (v důsledku realizace projektu Přírodovědné exploratorium).
Nově se objevuje poloţka ostatní osobní náklady – odstupné ve výši 396 tisíc Kč a poloţka ostatní
osobní náklady – projekt IKZA ve výši 296 tisíc Kč.
Zákonné sociální náklady – účet 527 ve výši 139 tisíc Kč – zahrnuje povinný příděl do FKSP, který v roce 2010 činil 93 tisíc Kč, pojištění odpovědnosti organizace 15 tisíc Kč, náklady na závodní
preventivní zdravotní péči 5 tisíc Kč a příspěvek na závodní stravování 26 tisíc Kč.

Ostatní náklady
Ostatní náklady Hvězdárny a planetária Brno v roce 2010 činily 3 792 tisíc Kč a tvořily 34,2 %
veškerých nákladů. Jejich podíl na celkových nákladech se oproti roku 2009 (32 %) zvýšil o 2,2 %.
Ostatní náklady organizace jsou vzhledem k upravenému plánu o 0,7 % niţší (o 5 % vyšší vzhledem
k roku 2009).
Spotřeba materiálu – účet 501 – v roce 2010 vynaloţeno celkem 419 tisíc Kč, coţ představovalo
3,8 % nákladů organizace a 11,0 % ostatních nákladů. Tato poloţka zahrnuje širokou škálu nejrůznějšího materiálu nezbytného na údrţbu majetku, tvorbu nových představení, tvorbu a pořizování pracovních listů ke vzdělávacím pořadů, provoz kopírky a tiskáren, úklid apod., stejně jako náklady
k rozšiřování odborné knihovny a inventáře. Největší poloţkou v roce 2010 byl ostatní reţijní materiál,
do které se promítlo vyřazení neprodejného zboţí (100 tisíc Kč) a obalový materiál nutný ke stěhování
majetku organizace. Další větší poloţku představoval nákup přístrojů a inventáře a materiál na propagaci.
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Struktura spotřeby (č. ú. 501)
č. pú.

název podúčtu

náklady
v roce 2010
(v tis. Kč)

procent
z ú. 501

procent
z ostat.
nákladů

náklady v roce
2009
(v tis. Kč)

0

materiál na opravy a údrţbu

24

5,7

0,6

48,9

1

přístroje a inventář

83

19,8

2,2

133,8

2

materiál na propagaci

78

18,6

2,1

75,5

3

materiál na výstavy a pořady

31

0,8

0,8

133,5

4

kancelářské potřeby

17

4,1

0,4

16,0

5

foto, kazety, CD, diskety

3

0,7

0,1

2,1

6

knihy, časopisy

35

8,4

0,9

24,5

7

úklid

11

2,6

0,3

19,6

8

ostatní reţijní materiál

135

32,2

3,6

40,0

9

projekt IKZA 2010 / Muzejní noc 2009

2

0,5

0,1

28,0

419

100,0

11,0

521,9

501

celkem spotřeba materiálu
ostatní náklady

3 792

Spotřeba energie – účet 502 – zahrnuje náklady budov Hvězdárny a planetária Brno na zemní
plyn (vytápění budov), na elektrickou energii (osvětlení budov a pohon elektrických zařízení) a na
vodné pouze do konce srpna 2010, kdy došlo k předání budov generálnímu dodavateli stavby firmě
Skanska a.s., která hradí energie po dobu realizace stavby. Poloţka dále zahrnuje náklady na elektrickou energii, vodné a tepelné vytápění (pára) v pronajatých prostorách Domu pánů z Kunštátu a Vysokého učení technického v Brně na Kraví hoře a náklady na elektrickou energii reklamní city-light vitríny
umístěné v podchodu pod hlavním vlakovým nádraţím v Brně.

Spotřeba energie (č. ú. 502)
č. pú.

název podúčtu

náklady
v roce 2010
(v tis. Kč)

procent
z ú. 502

procent
z ostat.
nákladů

náklady
v roce 2009
(v tis. Kč)

1

plyn

208

58,2

5,5

421,2

2

elektrická energie

113

31,6

3,0

186,8

3

voda

15

4,1

0,4

14,6

4

pára

22

6,2

0,6

0,0

358

100,0

9,4

622,6

502

celkem spotřeba energie
ostatní náklady

3 792

Náklady na spotřebovanou energii v roce 2010 představovaly 3,2 % celkových nákladů a 9,4 %
ostatních nákladů. Za spotřebovanou energii zaplatila Hvězdárna a planetárium Brno v roce 2010 celkem 358 tisíc Kč, tedy o 0,6 % méně neţ bylo plánováno a o 42,5 % méně neţ v roce 2009.
Prodané zboţí – účet 504 – dokumentuje hodnotu prodaných astronomických publikací a pomůcek, které jsou součástí sluţeb poskytovaných návštěvníkům a které jsou významným, i kdyţ
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doplňkovým finanční zdrojem. Tato nákladová poloţka dosáhla v roce 2010 výše 260 tisíc Kč, tj.
96,3 % upraveného plánu (43,4 % výše roku 2009). Důvodem sníţení oproti loňskému roku, bylo
ukončení projede zboţí spolu s uzavření provozu Hvězdárny a planetária Brno pro veřejnost k 20.
červnu 2010.
Opravy a udrţování – účet 511 – obsahuje náklady na běţné opravy a údrţbu budovy a přístrojů. Na opravy a udrţování bylo v roce 2010 vynaloţeno 53 tisíc Kč, tj. 88,3 % plánované částky
(o 22,4% více neţ v roce 2009). S ohledem na připravovanou rekonstrukci Hvězdárny a planetária
Brno jsme se zaměřili pouze na nutné opravy a povinné kaţdoroční revize přístrojů.

Čerpání prostředků na opravy a údrţbu v roce 2010 (č. ú. 511)
511 2 – oprava a udrţování přístrojů
oprava a údrţba kopírovacího stroje

16 985 Kč

revize přenosných elektrospotřebičů

27 180 Kč

oprava fotografického objektivu
celkem

1 159 Kč
45 324 Kč

511 3 – oprava a udrţování - ostatní
oprava vodovodní přípojky

7 243 Kč

celkem

7 243 Kč

CELKEM

52 567 Kč

Cestovné – účet 512 – dosáhl v roce 2010 výše 65 tisíc Kč, tj. 86,7 % upraveného plánu a 126,7 %
nákladů v roce 2009. Vzhledem k výši absolutní částky je nárůst této poloţky nepodstatný. Vznikl
v důsledku aktivnější komunikace se spřízněnými organizacemi nejen na území České republiky, ale
především zahraniční pracovní cesty dvou pracovníků na konferenci Mezinárodního společenství planetárií (angl. International Planetarium Society) konané v červnu 2010 v egyptské Alexandrii.
Reprezentace – účet 513 – náklady v této oblasti dosáhly výše 27 tisíc Kč, tj. 90 % upraveného
plánu a 101,9 % nákladů v roce 2009. Opět, vzhledem k výši absolutní částky je nárůst této poloţky
nepodstatný.
Ostatní sluţby – účet 518 – na tomto účtu jsou vedeny platby za sluţby zajišťované dodavatelsky. V roce 2010 dosáhly náklady na ostatní sluţby výše 1 018 tisíc Kč, tj. 9,2 % celkových nákladů
organizace a 26,8 % ostatních nákladů.
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Náklady ostatních sluţeb (č. ú. 518)
č. pú.

název podúčtu

náklady
v roce 2010
(v tis. Kč)

procent
z účtu 518

procent
z ostatních
nákladů

náklady v roce
2009
(v tis. Kč)

33

3,2

0,9

0,0

0

tisk publikací

1

telefon, internet Brno

175

17,2

4,6

209,9

2

poplatky

147

14,4

3,9

112,1

3

propagace

181

17,8

4,8

244,1

4

náklady na pořady, výstavy

154

15,1

4,1

235,0

5

nájemné

73

7,2

1,9

0,0

6

poštovné

24

2,4

0,6

34,8

7

software

114

11,2

3,0

88,5

8

ostatní

117

11,5

3,1

10,5

9

projekt IKZA 2010 / Muzejní noc 2009

0

0,0

0,0

12,0

celkem ostatní sluţby

1 018

100,0

26,8

946,9

ostatní náklady

3 792

518

V porovnání s upraveným plánem na rok 2010 došlo u nákladů ostatních sluţeb k nárůstu
o 0,6 %, vzhledem k roku 2009 je částka vyšší o 7,5 %. Značný vzrůst vykazuje podúčet ostatní, který
zahrnuje v roce 2010 náklady na stěhování majetku organizace, právní a účetní konzultace a jazykové
překlady. Nově se objevuje podúčet nájemné, který obsahuje platby za nájemné pronajatých prostor
Domu pánů z Kunštátu, kde jsou kanceláře zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno, areál Vysokého
učení technického v Brně na Kraví hoře, kde je sklad majetku organizace. K navýšení došlo také u podúčtu poplatky, pod kterým jsou stejně jako v roce 2009 uvedeny náklady na běţné poplatky (např.
odpad, stočné, BOZP, TV) a navíc poplatky v pronajatých prostorách (např. úklid, odpad, ostraha).
Z důvodu nákupu grafického a kancelářského softwaru (např. CorelDraw, MS Office, Adobe Photoshop
CS4) narostla také poloţka software. Ostatní poloţky nedosahují v roce 2010 výše roku 2009.
Ostatní náklady – účet 549 – obsahuje bankovní poplatky, náklady na pojištění, na modernizaci
majetku a jiné drobné výdaje. V roce 2010 dosáhla tato poloţka výše 34 tisíc Kč, tj. 113,3 % upraveného
plánu a 121,0 % výše roku 2009. Vzhledem k výši absolutní částky je nárůst této poloţky nepodstatný.
Odpisy – účet 551 – dosáhl v roce 2010 výše 1 558 tisíc Kč, coţ je 99,9 % upraveného plánu a
201,8 % nákladů roku 2009. Výši této poloţky v roce 2010 ovlivnila zůstatková cena vyřazeného a zlikvidovaného majetku organizace, která činila 897 tisíc Kč. Odpisy hmotného investičního majetku
byly ve výši 661 tisíc Kč.
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Rozbor výnosů
Celkové výnosy Hvězdárny a planetária Brno v roce 2010 dosáhly výše 11 102 tisíc Kč, čímţ
převýšily náklady na činnost organizace o 2 tisíce Kč. Upravený plán výnosů na rok 2010 nebyl naplněn o 0,3 % a oproti roku 2009 došlo ke sníţení o 9,7 %. V této souvislosti je nezbytné opět poznamenat, ţe kladný hospodářský výsledek roku 2010 byl vytvořen díky čerpání rezervního fondu na další
rozvoj organizace ve výši 730 tisíc Kč.

Struktura výnosů v roce 2010
č. ú.

název účetní
poloţky

skutečnost
roku 2010
(v tis. Kč)

procent
z vlastních
výnosů

procent
z celku
roku 2010

uprav.
plán roku
2010
(v tis. Kč)

procent
z plánu

skutečnost
roku 2009
(v tis. Kč)

poměr
2010/2009

602

trţby z prodeje
sluţeb

1 323

52,9

11,9

1 350

98,0

2 846,7

46,5

604

trţby za prodané
zboţí

325

13,0

2,9

330

98,5

737,4

44,1

621

aktivace materiálu a
zboţí

79

3,2

0,7

0

0,0

0,0

0,0

644

úroky

1

0,0

0,0

1

100,0

0,3

333,3

648

čerpání fondů

730

29,2

6,6

760

96,1

0,0

0,0

649

jiné ostatní výnosy

45

1,8

0,4

99

45,5

241,3

18,6

vlastní výnosy
celkem

2 503

100,0

22,5

2 540

98,5

3 825,7

65,4

672

provozní dotace

8 279

74,6

8 279

100,0

8 424,0

98,3

674

dotace – projekt
IKZA 2010/Muzejní
noc 2009

320

2,9

320

100,0

40,0

8,0

8 599

77,5

8 599

100,0

8 464,0

101,6

11 102

100,0

11 139

99,7

12 289,7

90,3

dotace
výnosy celkem

Dotace
Nejvýznamnější část celkových výnosů Hvězdárny a planetária Brno (74,6 %) představuje provozní dotace ve výši 8 279 tisíc Kč, kterou organizaci přidělil zřizovatel – statutární město Brno. Oproti
roku 2009 došlo k jejímu sníţení o 1,7 %. Je zřejmé, ţe naše činnost není bez tohoto klíčového příspěvku moţná. Ostatně, statutární město Brno se tak i jejím prostřednictvím řadí mezi evropské metropole, pro které je podpora organizací našeho typu samozřejmostí.
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Další poloţkou je dotace Jihomoravského kraje z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Internetový kurz základů astronomie, kde jsme v roce 2010 dle upraveného plánu
vyčerpali 320 tisíc Kč. Tato poloţka představuje 2,9 % celkových výnosů organizace.

Vlastní výnosy
Vlastní výnosy Hvězdárny a planetária Brno (tj. výnosy po odečtení dotací) dosáhly v roce
2010 výše 2 503 tisíc Kč, coţ představuje 98,5 % upraveného plánu (65,4 % výše roku 2009) a tvořily
22,5 % z celkových výnosů. Vlastní výnosy byly ovlivněny uzavřením provozu Hvězdárny a planetária Brno pro veřejnost. I kdyţ jsme po 20. červnu 2010 zorganizovali prázdninová pozorování večerní oblohy, vzdělávací pořady v prostorách Moravského zemského muzea a odborné přednášky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, zaznamenali jsme velký propad v návštěvnosti, výši trţeb a tedy i ekonomické
soběstačnosti.
Trţby za vstupné – účet 602 – za vstupné jsme v roce 2010 utrţili celkem 1 323 tisíc Kč, coţ je
98,0 % upraveného plánu a 46,5 % výše roku 2009.
Trţby za prodané zboţí – účet 604 – na Hvězdárně a planetáriu Brno vlastními silami 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 zboţí jsou vedeny na účtu 504.
Pohyb zboţí je sledován na účtu 132 – zboţí na skladě. Část zboţí je pouţívána na propagaci a
popularizaci naší činnosti.
V roce 2010 dosáhly trţby z prodeje zboţí výše 325 tisíc Kč, tj. 98,5 % upraveného plánu a 44,1 %
roku 2009. Hrubý zisk z prodeje zboţí dosáhl 65 tisíc Kč (25,0 % nákupní ceny) a byl pouţit na zajištění provozu organizace.
Zásoby zboţí na skladě – účet 132 –
dotace - projekt
IKZA
2,9%
provozní dotace
74,6%

činily k 31. prosinci 2010 celkem 432 tisíc Kč (k 31. prosinci 2009 to bylo 634 tisíc

tržby z prodeje
služeb
11,9%

Kč).

tržby za prodané
zboží
2,9%

V roce 2010 naše organizace vydala 500 kusů odborné publikace Půl století

aktivace mat. a
zboží
0,7%

brněnské hvězdárny, půl tisíciletí brněnské as-

úroky
0,0%

na tuto publikaci ve výši 79 tisíc Kč se pro-

tronomie. Vyčíslení pořizovacích nákladů
mítly v poloţce aktivace materiálu a zboţí.

čerpání fondů
6,6%

Úroky – účet 644 – dosáhl výše
1 tisíc Kč.

jiné ostatní výnosy
0,4%

Nově se v roce 2010 objevuje poloţka čerpání fondů – účet 648 – činí 730 tisíc Kč. V roce 2010 jsme poprvé v novodo-

Struktura výnosů Hvězdárny a planetária Brno v roce 2010. Patrná je dominantní role
provozní dotace od zřizovatele – statutárního města Brna.

bé historii zapojili rezervní fond Hvězdár-

95

ny a planetária Brno k dalšímu rozvoji naší organizace a to ve výši 730 tisíc Kč. Toto zapojení bylo
schváleno Radou města Brna na schůzi R5/159 konané dne 29. září 2010.
Jiné ostatní výnosy – účet 649 – zahrnuje ostatní výnosy z hlavní činnosti (trţby za poskytování
astronomických informací, poplatky za semináře, konference a astronomické kurzy a další drobné
příjmy) a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (krátkodobé uţívání majetku jinými subjekty, reklamu a propagaci).
V roce 2010 dosáhly ostatní výnosy Hvězdárny a planetária Brno z hlavní činnosti výše 4 tisíce Kč, z vedlejší činnosti 41 tisíc Kč. Celkem tedy 45 tisíc Kč, tj. 45,5 % upraveného plánu a o 81,4 %
méně neţ v roce 2009. Velké sníţení této poloţky bylo opět ovlivněno uzavřením provozu pro veřejnost.
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Majetek organizace
Příkazní smlouvou ze dne 20. května 1994 byl zřizovatelem – statutárním městem Brnem –
organizaci svěřen nemovitý majetek a smlouvou o výpůjčce ze dne 9. srpna 1994 movitý majetek, ke
kterému měla do té doby organizace právo hospodaření. Dne 27. prosince 1996 byl Hvězdárně a
planetáriu Brno prostřednictvím protokolu oficiálně předán nemovitý i movitý majetek města Brna a
svěřen do uţívání. K 10. červnu 2008 došlo k delimitaci našeho detašovaného pracoviště Hvězdárny
ve Vyškově.

Finanční majetek Hvězdárny a planetária Brno
č. ú.

název účtu

stav k 1. 1. 2010 (v Kč)

stav k 31. 12. 2010 (v Kč)

241

běţný účet

2 540 119,50

2 965 919,76

243

běţný účet fondu kulturních a soc. potřeb

179 108,29

136 270,29

261

pokladna

66 749,00

44 165,00

263 1

ceniny – stravenky

24 540,00

17 700,00

263 2

ceniny – známky

1 118,00

1 141,00

2 811 634,79

3 165 196,05

celkem

Stav pohledávek Hvězdárny a planetária Brno
č. ú.

název účtu

stav k 1. 1. 2010 (v Kč)

stav k 31. 12. 2010 (v Kč)

311

odběratelé

6 000,00

9 400,00

314

poskytnuté provozní zálohy

406 951,00

187 860,00

0,00

16 226,40

22 718,00

0,00

0,00

17 440,00

29 177,03

33 229,10

5 363,00

319 775,13

470 209,03

583 930,63

315 2

jiné pohledávky z hlav. čin. – Skanska a.s.

335 0

pohledávky za zaměstnanci – půjčky FKSP

377

ostatní krátkodobé pohledávky

381

náklady příštích období

388

dohadné účty aktivní
pohledávky celkem
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Stav závazků Hvězdárny a planetária Brno
účet

název účtu

stav k 1. 1. 2010 (v Kč)

stav k 31. 12. 2010 (v Kč)

321

dodavatelé

16 150,08

9 154,00

331

zaměstnanci

491 616,00

252 062,00

336

zúčtování s institucemi soc. zabezpečení

291 601,00

121 955,00

342

jiné přímé daně

89 462,00

40 192 ,00

374

přijaté zálohy na dotace – projekt IKZA

0,00

444 999,99

378

ostatní krátkodobé závazky

16 931,00

8 296,00

383

výdaje příštích období

41 222,22

0,00

389

dohadné účty pasivní

424 295,00

57 934,00

1 371 277,30

934 592,99

závazky celkem

Dlouhodobý majetek Hvězdárny a planetária Brno
V kategorii dlouhodobého majetku jsou evidovány k 31. prosinci 2010:


pozemky v pořizovací ceně 1 692 tisíc Kč;



budovy a stavby v pořizovací ceně 13 305 tisíc Kč;



samostatné movité věci a soubory movitých věcí v pořizovací ceně 11 885 tisíc Kč;



drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 1 468 tisíc Kč;



drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 273 tisíc Kč.

Fondy Hvězdárny a planetária Brno
název fondu

stav k 1. 1. 2010
(v Kč)

zdroje v roce 2010
(v Kč)

pouţití v roce
2010 (v Kč)

stav k 31. 12. 2010
(v Kč)

fond odměn

87 713,00

10 000,00

0,00

97 713,00

fond kulturních a sociálních potřeb

182 223,29

92 894,00

136 160,00

138 957,29

rezervní fond – ze zlepšeného HV

463 389,29

987 083,39

730 000,00

720 472,68

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

764 669,21

1 557 501,64

121 455,00

2 200 715,85

1 497 994,79

2 672 479,03

987 615,00

3 182 858,82

rezervní fond – z ostatních titulů
investiční fond
celkem
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Všechny fondy jsou k 31. prosinci 2010 finančně kryty, jak vyplývá z rozvahy.
Fond odměn nebyl v roce 2010 čerpán.
Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb byly ve shodě s vyhláškou č. 114/2002 Sb.,
z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytnuty příspěvky na závodní stravování zaměstnanců (105
tisíc Kč), penzijní připojištění zaměstnanců (29 tisíc Kč) a dary (2 tisíce Kč).
V roce 2010 jsme poprvé v novodobé historii čerpali rezervní fond – ze zlepšeného hospodářského
výsledku Hvězdárny a planetária Brno k dalšímu rozvoji naší organizace a to ve výši 730 tisíc Kč. Toto
zapojení bylo schváleno Radou města Brna na schůzi R5/159 konané dne 29. září 2010.
Zdrojem investičního fondu byly odpisy hmotného investičního majetku ve výši 661 tisíc Kč a
zůstatková hodnota vyřazeného hmotného majetku ve výši 897 tisíc Kč. Prostředky z investičního fondu
poslouţily k modernizaci audiovizuálního systému velkého planetária a na pořízení city-light vitríny,
umístěné v podchodu pod hlavním vlakovým nádraţím v Brně.

Vyuţití investičního fondu
Investiční fond byl v roce 2010 naší organizaci pouţit k pořízení následujícího movitého majetku v celkové výši 121 455,- Kč:


modernizace audiovizuálního systému velkého planetária ve výši 80 445,- Kč;



pořízení reklamní city-light vitríny ve výši 41 010,- Kč.
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Kontrolní činnost
Vnitřní kontrolní systém ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. (části čtvrté) o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a usnesení Rady města Brna 3/156 konané
dne 25. dubna 2002 byl v organizaci zaveden dne 15. prosince 2002 směrnicí o vnitřním kontrolním
systému.
Na základě hodnocení řídicí kontroly i interního auditu byl vnitřní kontrolní systém v roce
2010 zhodnocen jako dostatečně účinný a více neţ přiměřený vzhledem k obvyklým částkám, o něţ se
v organizaci jedná, a bylo konstatováno, ţe současný systém zajišťuje hospodárný, efektivní a účelný
výkon činnosti.
Harmonogram plánu činnosti interního auditu v roce 2010 zahrnoval 5 auditů, které také byly
uskutečněny. Jednotlivé audity se týkaly:


dodrţování podmínek při zadávání veřejných zakázek;



nového systému účtování v roce 2010;



prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému;



dodrţování pravidel pro vyřazování a likvidaci svěřeného majetku;



odstranění nedostatků zjištěných veřejnoprávní kontrolou, provedenou v únoru 2010.

Bylo konstatováno, ţe organizace hospodaří se svěřenými prostředky účelně a hospodárně, a
ţe nejsou v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky potřebná ţádná zásadní opatření. V průběhu
roku 2010 nebylo zjištěno ţádné pochybení v hospodaření organizace a u všech finančních operací
byla provedena předběţná, průběţná a následná kontrola dle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole.

Inventarizace
Řádná inventarizace majetku a závazků organizace byla provedena ke dni 31. prosince 2010.
Nebyly zjištěny ţádné inventarizační rozdíly.
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Slovo závěrem
Rok 2010 byl rokem velkým změn, které by nebylo moţné úspěšně zvládnout bez vynikajícího
kolektivu pracovnic a pracovníků Hvězdárny a planetária Brno. Neméně důleţitá byla také podpora
našich partnerů – z akademických, vědeckých či kulturních pracovišť, stejně jako z řad pracovníků
magistrátu města Brna a nejvyšších představitelů statutárního města Brna.
Konkrétně je nezbytné poděkovat Mgr. Pavlu Gabzdylovi a Mgr. Jitce Petrţelové, kteří pro
Zprávu o činnosti Hvězdárny a planetária Brno v roce 2010 vypracovali statistické přehledy, a Ing. Haně
Šimšové za autorství ekonomické části. Velkou oporou v řešení koncepčních záleţitostí i kaţdodenního provozu mi pak byli i mí další nejbliţší spolupracovníci – Michal Dvorský a Mgr. Jan Píšala.
Sejdeme se v budoucnosti! V budoucnosti, v níţ se rýsuje slavnostní otevření celého komplexu
Hvězdárny a planetária Brno s novým vybavením a především s novou dramaturgií.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
ředitel Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka
v Brně, příspěvkové organizace

V Brně dne 10. února 2010

