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JAK SI OBJEDNÁTE 
VAŠI NÁVŠTĚVU?

VESMÍR NEBYL 
NIKDY BLÍŽE
Odkud jsme a kam směřujeme? Jak je možné, že na planetě Zemi, vlastně bezvýznamné planetě 
v jednom ze spirálních ramen tuctové galaxie, pod tenoulinkou slupkou dýchatelné atmosféry, 
se rozrostli rostliny a živočichové do neuvěřitelně pestrého stromu života s řadou větví  
a větviček? Má ještě smysl se dívat na hvězdy? Jaká krása se skrývá v měsíčním světle  
a jaké poučení najdeme ve slunečním svitu?

Planetária jsou jedinečné vzdělávací pomůcky, které dosud nenahradily ani televizní seriály, ani 
interaktivní tabule, ani brýle pro virtuální realitu. Ať už přijdete na klasické představení, někdy 
označované 2D, anebo stereoskopické, mylně nazývané 3D, bude to stát za to.

Pohled na jasné hvězdy a nejnápadnější souhvězdí, Sluneční soustavu z nadhledu anebo okraj 
viditelného vesmíru je fascinující – na straně jedné – a inspirující – na straně druhé. Jen málo co 
překoná názornou vědeckou vizualizaci zprostředkovanou digitálním planetáriem. Nejnovějším 
a jedním z největších ve střední Evropě. V Brně. Na Kraví hoře. Na Hvězdárně a planetáriu Brno. 

Rychle a pohodlně na www.hvezdarna.cz/objednavky 
Také nám můžete zatelefonovat na 541 321 287  
(v pracovní dny od 7.30 do 15.30, vyjma prázdnin).  
Další informace o našich pořadech najdete na  
www.hvezdarna.cz/skoly

Pokud potřebujete poradit, rezervaci změnit či zrušit, 
anebo se cestou k nám někde zdržíte, pak nás prosím 
ihned telefonicky kontaktujte na čísle 541 321 287.  
Vždy se vám pokusíme vyjít maximálně vstříc!

Vycházíme z věku a znalostí žáků, klademe důraz na osobní zkušenosti. Propagujeme kritický 
způsob myšlení a praktické aplikace vědeckého poznání v reálném životě. Hlavním cílem je 
pozitivní motivace: přírodovědný výzkum je zajímavý, perspektivní a důležitý. Jsme srozumitelní 
a interaktivní. Nenabízíme pouze astronomické pořady. Naši zkušení moderátoři mají přírodo-
vědné vzdělání.  Připraveny máme pracovní a metodické listy i internetový kurz.  
K dispozici je volně přístupná vědecká stezka. 

Nabízíme jeden z nejmodernějších projekčních sálů ve střední Evropě, jsme nejnavštěvovaněj-
ším planetáriem v České republice. Vybrat si můžete klasické 2D představení nebo stereoskopic-
ký 3D pořad. Žáci a studenti u nás mají zvýhodněné vstupné, pedagogický doprovod má vstup 
zdarma.

Vybrat si můžete 
klasické 2D představení 
nebo stereoskopický 
3D pořad.

Jiří Dušek
ředitel Hvězdárny 
a planetária Brno

Těšíme se na vaši návštěvu.



VESMÍR Z BLÍZKA

Pokusy z optiky

Digitárium

Astronomický kurz

Vědecká stezka

Exploratorium

Návštěvu u nás zpestří vědecká stezka, která 
je instalována v přilehlém parku. Její součástí 
je několik volně přístupných hravých expe-
rimentů z fyziky a astronomie. Expozice je 
volně přístupná, není nutné se objednávat. 

Žákům vyšších ročníků základních škol 
a všech ročníků škol středních nabízíme 
komentované experimenty z optiky. Pořad 
trvá přibližně 55 minut, kapacita sálu je 45 
míst (tedy pro 1 výpravu). Součástí prohlídky 
není projekce hvězdné oblohy, proto dopo-
ručujeme kombinovat s návštěvou pořadu 
v digitáriu.

V sále exploratoria se ocitnete v Říši mlhovin, 
kterou prozkoumáte prostřednictvím vlast-
ního důvtipu i velkoformátových fotografií. 
Pořad trvá přibližně 55 minut, kapacita sálu 
je 25 míst (tedy pro 1 skupinu). Součástí 
prohlídky není projekce hvězdné oblohy, 
proto doporučujeme kombinovat s návštěvou 
pořadu v digitáriu.

Digitárium vás obklopí obrazem i zvukem. Těšit se můžete 
hned na dva projekční systémy spojené do jednoho multi-
funkčního celku. Ten první, tak jak jsou diváci zvyklí, pokryje 
klasickým obrazem celou kopuli – nově však ve vyšším roz-
lišení téměř 25 milionů pixelů až 120krát za sekundu. Díky 
nejnovějším projektorům navíc s technologií laser-fosfor 
v sytějších a kontrastnějších barvách. Ve druhém případě si 
nasadíte speciální brýle vybavené filtry s tekutými krystaly. 
Ty v dokonalé synchronizaci s projektory střídavě zakryjí 
pravé nebo levé oko. V lidském mozku se ale oba vjemy 
spojí a vytvoří 3D efekt (označovaný jako stereoskopická 
projekce). Vesmírné objekty, modely kosmických lodí i snová 
místa budou najednou plastická. Podobně jako třeba v kině 
IMAX, na polokulovité projekční ploše. 

Digitárium je moderní obdobou projekčního planetária. 
Součástí všech vzdělávacích pořadů je orientace na večerní 
obloze – ukázka nejnápadnějších hvězd, souhvězdí a těles 
Sluneční soustavy.  Vzdělávací pořady v sále digitária trvají 
přibližně 55 minut, kapacita sálu digitária je 189 míst, sdru-
žujeme tedy několik školních výprav dohromady.

Zajímáte se o vesmír? Pak se přihlaste do našeho Astrono-
mického kurzu. Je zdarma, nemá žádné věkové ani časové 
omezení. Nemusíte disponovat žádným výjimečným vzdě-
láním či schopnostmi, a přesto získáte informace o dění 
na nebi, naučíte se pozorovat noční i denní oblohu, najdete 
odpovědi na nejrůznější, zapeklité otázky, dozvíte se, jak 
vybrat ten správný dalekohled. Tempo výuky si určujete 
sami. Až na pár výjimek přitom nemusíte opustit teplo 
domova či zázemí školní učebny. I když kurz klade důraz 
na pozorování reálné přírody a objasňování přírodních jevů 
známých z každodenního života, odehrává se celý v pro-
středí internetu. Klikněte na www.hvezdarna.cz/astrokurz 
a pustťe se do toho!

park u hvězdárny

digitárium

online

výstava

přednáškový sál



JAK SI OBJEDNÁTE 
VAŠI NÁVŠTĚVU?
Rychle a pohodlně na www.hvezdarna.cz/objednavky 
Také nám můžete zatelefonovat na 541 321 287  
(v pracovní dny od 7.30 do 15.30, vyjma prázdnin).  
Další informace o našich pořadech najdete na  
www.hvezdarna.cz/skoly

Pokud potřebujete poradit, rezervaci změnit či zrušit, 
anebo se cestou k nám někde zdržíte, pak nás prosím 
ihned telefonicky kontaktujte na čísle 541 321 287.  
Vždy se vám pokusíme vyjít maximálně vstříc!

Vydejte se na virtuální 
prohlídku Hvězdárnou  
a planetáriem Brno. U NÁS SE  

NEZTRATÍTEhttp://virtualni.hvezdarna.cz



Od rána do večera, od soumraku do úsvitu, 
od pondělí do neděle můžete na vlastní oči,  
sluch i hmat poznávat svět kolem sebe 
na volně přístupné Vědecké stezce. V okolí 
bývalého vodojemu z 30. let minulého století je 
totiž několik podest s interaktivními exponáty. 

VĚDECKÁ STEZKA
Jednotlivé instalace jsou mechanické s intuitivním 
ovládáním s textovými návody a grafickými 
ikonami. Pro vážné zájemce jsou k dispozici video 
návody identifikované QR kódy.

Na naší Vědecké stezce se děje 
pořád něco zajímavého. Série 
krátkých videí vám představí 

jednotlivé exponáty. 

https://stezka.hvezdarna.cz/
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Dobrodružný příběh

Se zvířátky  
o vesmíru

Robinsonka

Vzhůru nohama Země v pohybu

Lucie: Tajemství 
padajících hvězd

Tajemství gravitace: 
Po stopách Alberta 

Einsteina

Kouzelný útes EXPLORE: Klíč  
k cestě na Mars

Sluneční superbouře

Ptačí ostrov Planety: Cesta 
Sluneční soustavou

Život stromů

digitárium | s orientací na obloze

Ježek, zajíc, krtek a sova 
jsou čtyři kamarádi, kteří 
se sešli na kraji lesa, aby 
prozkoumali raketovou 

základnu...

Tak se to přece stalo! I když 
jste několikrát restartovali 
počítač a nakonec převzali 

ruční řízení... 

Pohádkový pořad o holčičce, 
která chodila hlavou 

dolů. Skutečně, stalo se 
tak po jedné jarní bouřce. 

A od té doby má naše 
hrdinka... 

Představme si Zemi jako 
důmyslný stroj poháněný 
Sluncem. Bohužel k němu 

chybí návod na použití. Jak 
tedy vlastně pracuje...?

Jak to, že na nás padají 
hvězdy? A padají na nás 
skutečně? A pokud ano, 

mohou se trefit i do nás? 
Odpovědi na tyto otázky...

Přijďte rozlousknout 
tajemství gravitace. Vážně! 

Proč kolem nás všechno 
padá směrem k zemi...?

Moře a oceány naší planety 
ukrývají neuvěřitelná 

tajemství. Jedním z těch 
nejcennějších je útes 

Kaluoka’hina... 

Od počátku lidstva vzhlížíme 
ke hvězdám a sníme o tom, 
že se jich jednou skutečně 
dotkneme. A pokud máme 

žít déle než...

Čím drží svět pohromadě? 
Kde najdeme Ptačí ostrov? 

Má Měsíc skutečně tisíc 
tváří? Kam ukazuje Severní 

hvězda...? 

Meziplanetární sondy 
v uplynulém půlstoletí 
prozkoumaly všechny 

planety Sluneční soustavy, 
nezapomněly...

Vydejme se s beruškou 
Dorotkou a jejím 

světluškovým kamarádem 
Mirkem na dobrodružnou 

cestu za poznáním...

Na povrchu Slunce to 
doslova vře. Výtrysky 

extrémně horkého plynu, 
žhavé vlny tsunami 

a obrovské exploze... 

VZDĚLÁVACÍ POŘADY
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3D

digitárium | s orientací na obloze přednáškový sál | komentované experimenty

Geometrická optika Vlnová optika

Říše mlhovin

Barevná 
a neviditelná optika

Hvězdný cirkus

NanoKam

Tajemství 
neviditelných světů

Sen o létání Morava 360

Buňka! Buňka! 
Buňka!

Přemýšleli jste někdy o tom, 
z čeho jste stvořeni? Vydejte 

se to spolu s námi zjistit! 
V atomech lidských těl je 

totiž uchována... 

Pokusy z geometrické 
optiky názorně vysvětlí 

základní podstatu světla. 
V zatemněné místnosti 
přednáškového sálu...

Představení Nanokam vás 
zavede do království bakterií, 

prvoků, primitivních hub 
i zvláštních rostlin, jejichž 
velikost se neměří ani...

Víme, jak vypadá svět kolem 
nás? Na první pohled ano. 

Nebo si to alespoň myslíme. 
Vesmír je ale mnohem 

podivuhodnější... 

Série experimentů 
z vlnové optiky nás zavede 

po stopách Christiaana 
Huygense, Augustina-Jeana 

Fresnela, Thomase Younga...

Umělou hvězdnou oblohu, 
na rozdíl od digitária, 

zde sice neuvidíte, ale to 
neznamená, že byste nebyli 

obklopeni vesmírem...

Vydejte se spolu s námi 
za tajemstvím létání spolu 

s Leonardem da Vinci, 
bratry Montgolfierovými, 
Wrightovými a dalšími...

Naše těla se skládají ze 70 
bilionů drobných buněk. 

Jsou všude, v našich očích, 
v kostech, v mozku, téměř 
v každé části našeho těla...

Žijeme obklopeni barvami, 
dokážeme rozeznat tisíce 
a tisíce barev lišících se 

tónem, sytostí nebo jasem. 
Na to všechno nám stačí...

Myslíte si, že znáte kraj jižní 
Moravy? Jste si zcela jistí? 

Někdy se totiž stačí podívat 
na notoricky známá místa 

z jiného úhlu...
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experimenty
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2D Pohádkový příběh

SE ZVÍŘÁTKY 
O VESMÍRU

45 minut

digitárium

seznámení se se Sluneční soustavou, 
planetami a Měsícem, orientace 
na hvězdné obloze

mateřské školy, 1. a 2. třídy ZŠ 
vhodné od 5 let

01
Ježek, zajíc, krtek a sova jsou čtyři kamarádi, kteří 
se sešli na kraji lesa, aby prozkoumali raketovou 
základnu. Všechno je pro ně nové, nikdy nic podob-
ného neviděli, a když vidí startovat raketu, jsou z toho 
úplně paf. Nikdo netuší, o co by se mohlo jednat, a tak 
vymýšlí jeden bláznivý nápad za druhým. A snad by 
se tam dohadovali dodnes, kdyby nepotkali chytrého 
myšáka, který jim vše vysvětlil. A protože myšák strávil 
celý život mezi vědci na raketové základně, ví toho 
o vesmíru opravdu hodně. 

Pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru je nejen ryze 
český, ale dokonce brněnský projekt. Výsledné před-
stavení kombinuje záběry několika klasických loutek 
s virtuálními animacemi. Autorem scénáře je David 
Koval z Hvězdárny a planetária Brno, dramaturgem 
je Jan Šotkovský. Design loutek navrhl brněnský kreslíř 
Dalibor Krch, vyrobeny byly v dílnách Divadla Radost, 
jehož herci loutky také vodili. Hlas hrdinům propůjčili 
herci Městského divadla Brno. Výslednou kompozici 
vytváří grafické studio Petra Hlouška. Součástí před-
stavení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika 
jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.



2D 3D Dobrodružný příběh

Pořad uvádíme i ve stereoskopické 3D verzi.

LUCIE: 
TAJEMSTVÍ 
PADAJÍCÍCH HVĚZD 

Jak to, že na nás padají hvězdy? A padají na nás skutečně? 
A pokud ano, mohou se trefit i do nás? Odpovědi na tyto 
otázky budou hledat Lucie, James a Vladimír – tři odvážní 
přátelé, kteří se nebojí nastoupit do vlastnoručně postave-
né rakety a podniknou bláznivou výpravu na Měsíc, mezi 
planetky a komety.

Lední medvěd Vladimír a tučňák James nejdříve podniknou 
vesmírnou cestu na palubě rakety Polaris, aby přišli na zou-
bek polární záři. Jako na potvoru je ale zasáhne meteorit, 
takže zcela neplánovaně havarují na úpatí staré pyramidy, 
kde se potkají s Lucií, všetečným kolibříkem. 

Právě Lucii ale vrtá hlavou legenda vysekaná v kameni 
o světlech na nebesích. Všem třem nezbývá, než se nalodit 
na opravenou raketu Polaris a vydat se nejdříve na Měsíc, 
pak do oblasti mezi Marsem a Jupiterem, kde se pohybuje 
celá řada malých planetek, aby nakonec přistáli na po-
vrchu jedné z komet. Hypotézy, pozorování a analýzy jim 
umožní najít odpovědi na všechny otázky a samozřejmě se 
vrátit zpět na Zemi.

Poněkud ztřeštěná podívaná pochází z dílny planetária 
St. Etienne. Namluvili Richard Genzer a Michal Suchánek. 
Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka 
několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

50 minut

digitárium

podoba Měsíce, malá tělesa 
Sluneční soustavy (planetky, 
komety), meteory

mateřské školy, 1. a 2. třídy ZŠ 
vhodné od 5 let

02



2D Dobrodružný příběh

PTAČÍ 
OSTROV

Čím drží svět pohromadě? Kde najdeme Ptačí ostrov? 
Má Měsíc skutečně tisíc tváří? Kam ukazuje Severní 
hvězda? Podaří se Tomášovi s Katkou napravit celou 
neplechu a zachránit kouzelnou říši za knihovnou?

V dětském představení Ptačí ostrov se vydáme 
do světa fantazie, kde potkáme syna Severní hvězdy 
Aruna, prostořekého piráta s partou dobromyslných 
námořníků, mudrce Al Hasena s mohutným plnovou-
sem, stejně jako hodnou tetu a přísného strejdu. To 
vše v kulisách, které si vzaly za vzor Lednicko-Valtický 
areál. Budeme svědky pátrání po kouzelném klíči 
od tajemného globusu, na cestu nám posvítí čarovná 
světluška, poplaveme s lodí plnou bukanýrů, vznese-
me se s neuvěřitelným létajícím strojem a staneme 
se svědky objevu neobvykle krásného drahokamu, 
průzračného jako měsíční svit. A hlavně zažijeme 
velkou zábavu!

Představení vzniklo jako společný projekt Hvězdárny 
a planetária Brno a Charta Lintea, scénář napsal Jan 
Šotkovský, režíroval Petr Hloušek. V dětských rolích 
hraje Adéla Ondrušová a Vojtěch Ventruba, v dospě-
lých rolích herci Městského divadla Brno Hana Holi-
šová, Eva Ventrubová, Zdeněk Junák a Petr Štěpán. 
Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy – 
ukázka několika jasných hvězd a povídání o Měsíci.

50 minut

digitárium

podoby Měsíce, měsíční krátery a měsíční 
moře, orientace na hvězdné obloze

mateřské školy, 1. a 2. třídy ZŠ 
vhodné od 5 let

03



2D Pohádkový příběh

VZHŮRU 
NOHAMA

Pohádkový pořad o holčičce, která chodila hlavou 
dolů. Skutečně, stalo se tak po jedné jarní bouřce. 
A od té doby má naše hrdinka velmi zvláštní pohled 
na celý svět.

Jenže, co je vlastně vzhůru nohama? Jak se sami 
přesvědčíme, záleží na úhlu pohledu. Během putování 
zvláštním světem se seznámíme se zvířaty žijícími 
v moři i na obloze. Zjistíme, jak mění Měsíc svou 
podobu a proč je obloha temná. Spolu s holčičkou, 
která chodí hlavou dolů, se nakonec v záři pouličního 
osvětlení zavážeme k boji se světelným znečištěním.

Představení Vzhůru nohama je z dílny Planetario 
de Pamplona. Virtuální svět plný úžasných animací 
překvapí nejen malé diváky. Namluvili herci Městské-
ho divadla Brno. Součástí představení je prohlídka 
hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd 
a nejnápadnějších souhvězdí.

45 minut

digitárium

souhvězdí, fáze Měsíce, světelné 
znečištění, orientace na hvězdné obloze

mateřské školy, 1. a 2. třídy ZŠ 
vhodné od 5 let
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2D Pohádkový příběh

KOUZELNÝ 
ÚTES

Moře a oceány naší planety ukrývají neuvěřitelná 
tajemství. Jedním z těch nejcennějších je útes  
Kaluoka’hina. Pestrobarevní obyvatelé tohoto kou-
zelného místa vždy žili poklidným a nenápadným 
životem. Až do okamžiku, kdy došlo k výbuchu neda-
leké sopky. Najednou se ocitnuli tváří v tvář velkému 
nebezpečí! Podaří se vše uvést do pořádku? 

To záleží na dvou hrdinech: Jakeovi a Prckovi. Jake je 
„chladnokrevný hoch“, vlastně chladnokrevný piloun. 
Většina z útesových rybek k němu s obdivem vzhlíží. 
Třeba krásná Lily a samozřejmě jeho paranoidní 
kamarád Prcek. I když právě on je spíše zdrojem řady 
problémů… Jedinou nápovědou, jak zachránit útes  
Kaluoka’hina, je starodávná legenda vyprávějící o do-
teku Měsíce. Ale jak se má ryba dotknout Měsíce? 

Představení Kouzelný útes – Kaluoka’hina je z dílny 
produkční společnosti Softmachine (autor Raúl  
Erdossy, scénář Peter Popp). Virtuální svět plný úžas-
ných animací překvapí nejen malé diváky. Namluvili 
herci Městského divadla Brno. Součástí představení je 
prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných 
hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

45 minut

digitárium

podmořský svět, vztah k životnímu 
prostředí, orientace na hvězdné obloze

mateřské školy, 1. a 2. třídy ZŠ 
vhodné od 5 let
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2D Dobrodružný příběh

ŽIVOT 
STROMŮ

Vydejme se s beruškou Dorotkou a jejím světluškovým 
kamarádem Mirkem na dobrodružnou cestu za pozná-
ním záhadného světa stromů. Animovaný příběh – po-
hledem drobného hmyzu – představí nejmenším divá-
kům kouzlo mikrokosmu. Jak rostliny získávají sluneční 
potravu? Proč rostou? Jak pijí vodu? A jak je to všechno 
vlastně možné?

Dorotka a Mirek spolu s dalšími kamarády připravují 
školní film o největší záhadě přírody. Navštívíme nejen 
broučí školu, ale také louku a les. Budeme luštit velká 
tajemství přírody, vše zábavnou, ale stále vzdělávací 
formou. Jak dodává Mirek: Musím říct, že ten chlorofyl 
a ta fotosyntéza mi pěkně rozžhavily lampičku. 

Pořad Život stromů pochází z dílny společnosti Reef  
Production, předního tvůrce pořadů pro digitální pla-
netária. České znění namluvili herci Městského divadla 
Brno. Součástí představení je prohlídka hvězdné oblo-
hy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších 
souhvězdí.

50 minut

digitárium

výroba kyslíku, fotosyntéza, složení a růst 
rostlin, orientace na hvězdné obloze

2. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 8 let 
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2D Dobrodružný příběh

ROBINSONKA

Tak se to přece stalo! I když jste několikrát restarto-
vali počítač a nakonec převzali ruční řízení, tvrdému 
dopadu přistávacího modulu na měsíční povrch jste 
nezabránili. Žijete, také skafandr vypadá neporušený, 
většina zařízení však zkáze neunikla. A tak nezbývá, 
než se pěšky vydat za záchranou. Dokážete to?

Prožijte spolu s hlavní hrdinkou Sárou a jejími průvod-
ci jedinečné dobrodružství na staré měsíční základně 
u Hadleyho brázdy, kde před více než sto roky přistála 
výprava Apollo 15. Podaří se trosečnici zprovoznit 
starou základnu? Pomůže jí dobrosrdečný robůtek 
54-L 50-G přezdívaný Labi, jinak také vášnivý zahrad-
ník? A nezkazí celý plán na záchranu až nepříjemně 
zvědavý H-Ugo?

Nebojácná Sára je vlastně takový vesmírný Robinson 
Crusoe. Spadla na Měsíc a musí počkat, až si pro 
ni přiletí záchranná kosmická loď. Jestli to zvládne, 
se dozvíte v představení Robinsonka, které vzniklo 
za spolupráce Hvězdárny a planetária Brno a Charta 
Lintea. Hráli a namluvili herci Městského divadla 
Brno, scénář a režie Petr Hloušek. 

Součástí představení je stručná procházka Sluneční 
soustavou vedená Radkou Coufalovou a také prohlíd-
ka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd  
a nejnápadnějších souhvězdí.

55 minut

digitárium

Měsíc, podoba Sluneční soustavy, ochrana 
planety Země, orientace na hvězdné obloze

3. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 8 let 
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2D 3D Dobrodružný příběh

Pořad uvádíme i ve stereoskopické 3D verzi.

TAJEMSTVÍ 
GRAVITACE: 
PO STOPÁCH 
ALBERTA EINSTEINA

Přijďte rozlousknout tajemství gravitace. Vážně! Proč 
kolem nás všechno padá směrem k zemi? A proč na nás 
v takovém případě nespadne Mezinárodní kosmická 
stanice? Objevili jsme už všechny záhady našeho světa? 
Průvodcem při hledání odpovědí na tyto otázky bude 
Felix s ALBYX3.

Dvanáctiletý učeň kouzelnické školy Felix se mnohem 
více zajímá o tajemství vesmíru než o magická kouzla. 
Fascinují ho zákony přírody. Proto se také jednou dostane 
do muzea Alberta Einsteina, kde se setká s ALBYX3. Tedy 
malým, chytrým, ale spíše nepředvídatelným robotem, 
který ví všechno o Albertu Einsteinovi i jeho odvážných 
teoriích. ALBYX3 vezme mladého kouzelníka na magic-
kou cestu vesmírem a časem, během které nejen odkryjí 
tajemství gravitace, ale také se dozvědí něco o přátelství 
a představivosti.

Představení Tajemství gravitace je z dílny produkční 
společnosti Softmachine (scénář a režie Peter Popp). 
Namluvili herci Městského divadla Brno, v titulní roli Petr 
Štěpán, Radka Coufalová a Ladislav Běhůnek.  Součástí 
představení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několi-
ka jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

55 minut

digitárium

čas, prostor, pohyb umělých družic, orientace 
na hvězdné obloze

3. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 8 let
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2D Astronomický pořad

PLANETY: 
CESTA SLUNEČNÍ 
SOUSTAVOU  

Meziplanetární sondy v uplynulém půlstoletí prozkou-
maly všechny planety Sluneční soustavy, nezapomněly 
ani na jejich satelity anebo ještě menší tělesa – planetky 
a komety. Teď máte příležitost vydat se na návštěvu těchto 
světů i vy.

První zastávkou bude Měsíc, jediné vesmírné těleso, 
na kterém lidé dosud přistáli. Dalším logickým cílem je 
Mars. Proč? Je blízko, navíc se ze všech ostatních planet 
nejvíce podobá Zemi. Máme šanci nalézt na něm i známky 
života?

Naše výprava se však nezastaví. Pokračovat budeme 
ke čtyřem plynným obrům – Jupiteru, Saturnu, Uranu 
a Neptunu. Prolétneme také kolem kometárního jádra – 
kosmického ledovce, jehož složení odpovídá materiálu, ze 
kterého před 4 a půl miliardami roků vznikla celá Sluneční 
soustava. A čeká nás také trpasličí planeta Pluto. Jediná 
sonda, která jej v roce 2015 navštívila, nám ukázala podi-
vuhodný svět s tmavými krátery a zasněženými ledovci.

Průzkum vesmíru je fascinující a vždy přináší překvapivé 
poznatky. Zažijte s námi zázraky přírody ve Sluneční 
soustavě! Představení Planety: Cesta Sluneční soustavou 
je společným projektem řady evropských planetárií pod 
vedením planetária Mannheim. Namluvil Jan Kolařík. Sou-
částí představení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka 
několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

60 minut

digitárium

planety Sluneční soustavy, dálkový průzkum 
vesmíru, orientace na hvězdné obloze

pro 5. třídu ZŠ a vyšší ročníky
vhodné pro děti od 10 let 
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2D

ZEMĚ 
V POHYBU

Představme si Zemi jako důmyslný stroj poháněný 
Sluncem. Bohužel k němu chybí návod na použití. Jak 
tedy vlastně pracuje? Co se uvnitř tohoto složitého 
soukolí, pojmenovaného planeta Země, vlastně ode-
hrává? A proč je Země tak vhodná pro život? 

Prozkoumejme zemské klima – komplikovaný systém 
ovlivňující všechny živé organismy. Podívejme se 
na vzdušné proudy, oceány i síly, díky nimž je Země 
v pohybu. Zkusme odhadnout budoucnost našeho 
domova, jediné ve vesmíru známé obydlené planety.

V představení Země v pohybu se názorně seznámíme 
s koloběhem uhlíku mezi biosférou, litosférou, hydro-
sférou a atmosférou. 

Pořad Země v pohybu pochází z dílny společnosti Spitz 
a s úspěchem se promítá ve více než stovce digitálních 
planetárií celého světa. České znění namluvil Petr 
Štěpán. Součástí představení je prohlídka hvězdné 
oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápad-
nějších souhvězdí.

50 minut

digitárium

změny počasí, koloběh uhlíku, orientace 
na hvězdné obloze

4. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 9 let 
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2D 3D

Pořad uvádíme i ve stereoskopické 3D verzi.

EXPLORE: 
KLÍČ K CESTĚ 
NA MARS 

Od počátku lidstva vzhlížíme ke hvězdám a sníme o tom, 
že se jich jednou skutečně dotkneme. A pokud máme žít 
déle než naše planeta Země, budeme tento sen dokonce 
nuceni uskutečnit.

Mars je naším blízkým sousedem. Není snad školáka, který 
by nevěděl, že jde o jednu z planet. Dvacáté století vzalo 
Marsu kanály i Marťany, do říše mýtů odkázalo také před-
stavy o rostlinách na jeho povrchu. I tak ale zůstává velkou 
výzvou – po Měsíci jediným, rozumně dostupným tělesem 
ve Sluneční soustavě, kam se lidé snad již brzy vypraví. 

Vydejte se na cestu historií poznávání Sluneční soustavy. 
Od prvních astrologických představ, po řešení pohybu pla-
net i jakýchkoli jiných těles – například meziplanetárních 
sond. Nikoli dokonalé kružnice, ale ladné elipsy jsou klíčem 
k pohybu vesmírným prostorem v mocném gravitačním 
poli Slunce. Ale jak s jejich pomocí doletět až na Mars? 

Představení EXPLORE: Klíč k cestě na Mars je vynikajícím 
dílem producenta Macieje Ligowského ze společnosti 
Planet Creative. Namluvili Ladislav Běhůnek, Jan Kolařík, 
Zdeněk Junák, Tomáš Sagher a Petr Štěpán z Městského 
divadla Brno. Součástí představení je prohlídka hvězdné 
oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších 
souhvězdí.

55 minut

digitárium

čas, prostor, pohyb umělých družic, orientace 
na hvězdné obloze

pro 6. třídu ZŠ a vyšší ročníky
vhodné pro děti od 12 let 
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2D Astronomický pořad

SLUNEČNÍ 
SUPERBOUŘE

Na povrchu Slunce to doslova vře. Výtrysky extrémně  
horkého plynu, žhavé vlny tsunami a obrovské exploze. Pod 
náporem sluneční plazmy se prohýbá magnetické pole naší 
planety. Slunce se nás doslova dotýká... Vydejme se  
na výpravu k naší nejdůležitější hvězdě ve vesmíru.  
Poznejme horoucí nitro hluboko pod povrchem Slunce 
a zažijme obrovskou sílu slunečních superbouří.

Představení Sluneční superbouře vysvětlí, jakým způsobem 
Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi. Během přestavby 
magnetického pole, erupcí a výronů sluneční hmoty vzni-
kají oblaka horké plazmy, která se řítí prostorem Sluneční 
soustavy rychlostí až několika milionů kilometrů v hodině. 
Pokud narazí na planetu Zemi, vytváří nejen polární záře, 
ale přímo zasahují do našich každodenních životů. Jak to, 
že díky Slunci přestávají pracovat rozvody elektrické ener-
gie, umělé družice anebo mezikontinentální spojení?

Unikátní vizualizace magnetických polí Slunce i Země, 
stejně jako útvarů na povrchu i pod povrchem naší denní 
hvězdy, vznikaly na těch nejvýkonnějších počítačích na svě-
tě.  Pořad Sluneční superbouře pochází z dílny společnosti 
Spitz. Namluvil Vojtěch Dyk. Součástí představení je uni-
kátní projekce od Pavla Karase, která dokumentuje fantas-
tickou kvalitu slunečních observatoří. Jak důmyslně a jak 
detailně jsme schopni studovat naši denní hvězdu? A na-
jdeme v blízkém vesmíru stálice podobné našemu Slunci?

55 minut

digitárium

Slunce a jeho vliv na Zemi, vznik polárních 
září, způsoby studia Slunce, orientace 
na hvězdné obloze

6. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 12 let 

12



2D 3D Astronomický pořad

Pořad uvádíme i ve stereoskopické 3D verzi.

HVĚZDNÝ 
CIRKUS
Přemýšleli jste někdy o tom, z čeho jste stvořeni? Vydejte 
se to spolu s námi zjistit! V atomech lidských těl je totiž 
uchována celá historie vesmíru. Všechny atomy, od železa 
v naší krvi, přes vápník v našich kostech, až po kyslík, který 
dýcháme, pochází ze vzdálených svítících bodů na nebi.

Poletíme do minulosti, až do doby před vznikem naší Země, 
předtím, než se rozzářily první hvězdy, až na úplný počátek 
našeho času. Prožijeme velký třesk, první mikrosekundy, 
kdy měl vesmír podobu husté polévky subatomárních čás-
tic, i okamžiky v nichž se energie měnila v základní stavební 
kameny současného světa: elektrony, protony a neutrony.

Jak se jmenuje nejdůležitější prvek ve vesmíru? Proč se sba-
lil do planet, hvězd a galaxií? A jakou roli při tom sehrála 
gravitace – neviditelná síla působící ve všech směrech mezi 
všemi formami hmoty na jakékoli vzdálenosti?

V představení Hvězdný cirkus 3D se dozvíte, jak uvnitř 
hvězd vznikají jednotlivé chemické prvky. Zažijete explozi 
supernovy – jeden z nejdramatičtějších jevů v přírodě. 
A také se podíváte na zrození Sluneční soustavy i života 
na planetě Zemi. A až příště pozvednete své oči k noční 
obloze, už budete vědět, odkud se vzaly vaše atomy. My 
všichni totiž pocházíme z hvězd!

Představení Hvězdný cirkus 3D pochází z dílny společnos-
ti NSC Creative, české znění namluvili herci Městského 
divadla Brno, role principála se ujal Zdeněk Junák. Součástí 
projekce je prohlídka Sluneční soustavy.

55 minut

digitárium

vznik a vývoj vesmíru, vznik chemických prvků 
ve vesmíru, vznik Sluneční soustavy, orientace 
na hvězdné obloze

pro 6. třídu ZŠ a vyšší ročníky
vhodné pro děti od 12 let 

13



2D Neastronomický pořad

TAJEMSTVÍ 
NEVIDITELNÝCH 
SVĚTŮ

Víme, jak vypadá svět kolem nás? Na první pohled ano. 
Nebo si to alespoň myslíme. Vesmír je ale mnohem podivu-
hodnější... My všichni jsme totiž obklopeni jevy, které nám 
lehce unikají. Třeba proto, že probíhají příliš pomalu, aby-
chom si jich všimli. Nebo příliš rychle, abychom je postřehli. 
Obyčejný den v našem životě by také vypadal zcela jinak, 
kdybychom vnímali celé elektromagnetické spektrum. 

Představme si proto, že alespoň na jeden den uvidíme vše, 
co je příliš pomalé, malé, nebo prostě neviditelné. Předsta-
vení Tajemství neviditelných světů nás s pomocí nejmoder-
nějších technologií zavede do na první pohled skrytého, ale 
fascinujícího světa kolem nás. Unikátní animace a vizua-
lizace, které využívají záběry z elektronových mikroskopů, 
vysokorychlostních kamer i časosběrných záběrů, nám 
v jedinečných detailech představí titěrné živé organismy, 
nanotechnologie budoucnosti i svět za zdmi obyčejného 
domu. A nejen to! Také naznačí, proč a jak nás podobné 
pohledy mohou inspirovat i v našem každodenním životě.

Pořad Tajemství neviditelných světů podpořila společnost 
FEI, brněnský výrobce elektronových mikroskopů, produ-
kovala National Geographic. České znění namluvil Ondřej 
Vetchý. Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy – 
ukázka několika jasných hvězd, nejnápadnějších souhvězdí 
a některých objektů vzdáleného vesmíru.

55 minut

digitárium

elektromagnetické spektrum, elektronová 
mikroskopie, nanotechnologie, orientace 
na hvězdné obloze

6. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 12 let 
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2D Neastronomický pořad

BUŇKA! 
BUŇKA! 
BUŇKA!

Naše těla se skládají ze 70 bilionů drobných buněk. 
Jsou všude, v našich očích, v kostech, v mozku, téměř 
v každé části našeho těla. Pracují. Mluví. Myslí. Díky 
nim jsme takoví, jací jsme. 

Podnikněme fantastickou a mírně ztřeštěnou cestu 
k těmto drobným stavebním dílkům lidského těla. 
Poznáme, jak důmyslnou skládačku vytvářejí. Budeme 
sledovat vznik a vývoj nového lidského života od oka-
mžiku stvoření, tedy splynutí prvních dvou buněk, až 
do doby těsně před jeho narozením. Prozkoumáme 
buňky zevnitř, odhalíme tajemství dědičnosti a roz-
pleteme šifru jménem DNA. To a ještě mnohem více 
v představení Buňka! Buňka! Buňka!, které je příbě-
hem, o tom, jací jsme. 

Představení Buňka! Buňka! Buňka! Pochází z dílny NSC 
creative, jednoho z nejuznávanějších producentských 
týmů pro sférickou projekci na světě. Namluvili herci 
Městského divadla Brno. Součástí představení je 
prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných 
hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

55 minut

digitárium

anatomie a vlastnosti lidského těla, DNA, 
orientace na hvězdné obloze

vhodné jako doplněk výuky biologie  
a přírodopisu

4. až 6. třída ZŠ
vhodné od 10 let 
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2D Neastronomický pořad

NANOKAM

Představení nanokam vás zavede do království bakte-
rií, prvoků, primitivních hub i zvláštních rostlin, jejichž 
velikost se neměří ani v metrech, ani v centimetrech, 
ani v milimetrech, nýbrž v mikrometrech. Je skvělým 
doplňkem výuky přírodovědy i biologie. 

Zažijeme cestu do několika krajin mikroskopických 
rozměrů, kde objevíme neobvyklá stvoření, dech 
beroucí útvary i jevy, jež dalece přesahují naši fantazii. 
Zblízka uvidíme živočichy, jejichž armády projdou 
uchem jehly a jejichž vesmírem jsou naše těla. Pozná-
me neobyčejný svět buněk i virů. To vše díky unikátním 
vizualizacím založeným na reálných záběrech z elek-
tronových mikroskopů.

Nanokam prostě nabízí fascinující výpravu zkoumající 
různé formy života, které jsou neviditelné lidským 
očím. Přispívá tak k lepšímu pochopení světa kolem 
nás. 

Představení Nanokam je z dílny tvůrčího týmu pro-
ducentské společnosti El Exilio SL. Namluvili herci 
Městského divadla Brno. Součástí představení je 
prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných 
hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

55 minut

digitárium

mikrosvět, elektronové mikroskopy, 
orientace na hvězdné obloze

7. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 13 let 

vhodné jako doplněk výuky biologie  
a přírodopisu
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2D Neastronomický pořad

SEN O LÉTÁNÍ

Vydejte se spolu s námi za tajemstvím létání spolu 
s Leonardem da Vinci, bratry Montgolfierovými, 
Wrightovými a dalšími vynálezci. Ochutnejte dobro-
družství poznání a proměnu odvěkých snů v realitu, 
od úsvitu lidských věků až po současnost.

Pořad Sen o létání vypráví poetický příběh historie 
letectví. Od bájných příběhů dávných bohů, až po dů-
sledně vědecké hledání správné cesty. Věnuje se všem 
významným milníkům, které lemují cestu člověka tam 
vysoko, do oblak. Jak je vlastně možné, že se v povětří 
udrží předměty těžší než vzduch? Že doletí tam, kam 
potřebujeme, v čase, který jsme si naplánovali?

Úžasné, dech beroucí animace, krásná hudba a milý 
komentář Dany Morávkové vytvořilo jedinečnou 
uměleckou mozaiku s krásným poselstvím: Mějte velké 
sny a nikdy se jich nevzdávejte. Sen o létání pochází 
z dílny planetária Niebo Kopernika v polské Varšavě.

Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy 
– ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších 
souhvězdí.

55 minut

digitárium

praktické aplikace technologií, fyzika 
letu, dálkový průzkum Země, orientace 
na hvězdné obloze

7. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 13 let 
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2D Neastronomický pořad

MORAVA 360

Myslíte si, že znáte kraj jižní Moravy? Jste si zcela jistí? 
Někdy se totiž stačí podívat na notoricky známá místa 
z jiného úhlu a najednou vypadají… skutečně neuvěři-
telně. Příběhy vepsané do vrásek krajiny vypráví Bolek 
Polívka, autorem celé koncepce je vizuální kouzelník 
Pavel Karas.

Mezi Pálavou a Macochou, mezi Podyjím a Bílými 
Karpaty, mezi nebem a podzemím. Tam všude se 
rozkládá náš neuvěřitelný kraj, ozdobený nádher-
nou přírodou, výjimečnými památkami a úrodnými 
vinicemi. A lidé se zde dožívají pozoruhodně vysokého 
věku. Vedou se spory o tom, jestli to způsobuje dobrá 
voda, anebo víno. 

Součástí představení je komentované povídání  
o Sluneční soustavě i hvězdné obloze.

55 minut

digitárium

světelné znečištění, ochrana přírodních 
i technických památek, Jihomoravský kraj, 
orientace na hvězdné obloze

4. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 10 let 
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Věda Komentované experimenty

GEOMETRICKÁ 
OPTIKA

Pokusy z geometrické optiky názorně vysvětlí základní 
podstatu světla. V zatemněné místnosti přednáškové-
ho sálu budeme zkoumat paprsky dopadající na zr-
cadlo, vodu či procházející skrz čočky. Ukážeme si, co 
mají společného odrazka na kole a špionážní letadlo. 
Vysvětlíme si, jak byla změřena první přesná vzdále-
nost Země od Měsíce, a proč Slunce při svém západu 
nemá kulatý tvar. Rozložíme paprsek světla na barvy 
duhy a nahlédneme pod plášť neviditelnosti. Na závěr 
navštívíme pozorovatelnu s různými typy dalekohledů.

19

55 minut

v přednáškovém sále, pouze pro 1 výpravu 
(maximálně 45 osob)

interaktivní experimenty z optiky

5. třída ZŠ a vyšší ročníky
vhodné od 11 let 

doporučujeme kombinovat s návštěvou 
digitária



Věda Komentované experimenty

VLNOVÁ 
OPTIKA

Série experimentů z vlnové optiky nás zavede po stopách 
Christiaana Huygense, Augustina-Jeana Fresnela, Thomase 
Younga, Josepha Fraunhofera, Gustava Kirchhoffa nebo 
Jamese Clerka Maxwella. Uvidíme kdysi tajemné a dnes 
dobře známé efekty vlnové povahy světla jako je difrakce, 
interference a polarizace. Ale nejen to. Za všudypřítomnou 
modrou barvu oblohy i pestře zbarvená křídla vzácných 
druhů hmyzu vděčíme světelným vlnám – na vlastní oči 
uvidíme proč. Odhalíme ve spektru světla ukrytý otisk 
cizího světa elementárních částic a podivných pravidel, 
jimiž se řídí. Na závěr si ukážeme, jak změřit rychlost světla 
doma v kuchyni.

55 minut

v přednáškovém sále, pouze pro 1 výpravu 
(maximálně 45 osob)

interaktivní experimenty z optiky

8. až 9. třída ZŠ a střední školy
vhodné od 13 let
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doporučujeme kombinovat s návštěvou 
digitária



Věda Komentované experimenty

BAREVNÁ 
A NEVIDITELNÁ 
OPTIKA

Žijeme obklopeni barvami, dokážeme rozeznat tisíce a tisí-
ce barev lišících se tónem, sytostí, či jasem. Na to všechno 
nám stačí pouze několik druhů světlocitlivých buněk. 
Po vzoru Isaaca Newtona objevíme barvy v obyčejném 
bílém světle. Nelekneme se ani omezení daných lidskou  
fyziologií a zkusíme pohlédnout do krajů infračervených 
a ultrafialových. Spektrum ale není jen duha. Elektromag-
netické spektrum umožňuje rozluštit nepředstavitelné 
množství informací o jevech a objektech jak nesmírně 
obrovských a vzdálených, tak i neuvěřitelně malých. 
Spektroskop je užitečný skoro vždy, ukážeme si konkrétní 
příklady. I všem dobře známé Slunce může vypadat úplně 
jinak, než jsme zvyklí. Za dobrého počasí se přesvědčíme 
na vlastní oči.

55 minut

v přednáškovém sále, pouze pro 1 výpravu 
(maximálně 45 osob)

interaktivní experimenty z optiky

8. až 9. třída ZŠ a střední školy
vhodné od 13 let

doporučujeme kombinovat s návštěvou 
digitária
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Galerie Komentovaná výstava

ŘÍŠE MLHOVIN: 
KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA VÝSTAVY

Umělou hvězdnou oblohu, na rozdíl od digitária, zde 
sice neuvidíte, ale to neznamená, že byste nebyli ob-
klopeni vesmírem. V sále exploratoria se ocitnete v Říši 
mlhovin, kterou prozkoumáte prostřednictvím vlastní-
ho důvtipu i velkoformátových fotografií úchvatných 
vesmírných objektů! Dozvíte se, kde se rodí i jak 
umírají hvězdy, nahlédnete do minulosti i budoucnosti 
našeho Slunce, dotknete se materiálu, který zde zbyl 
po utváření Sluneční soustavy, ocitnete se v nitru 
hvězdné porodnice i nedaleko pulsující supernovy. 
To vše v kulisách zářícího plynu, éterických mlhovin 
i gigantických galaxií.

Výstavou Říše mlhovin provádí zkušený moderátor, 
který zodpoví případné dotazy. Pro žáky je připraven 
pracovní list i několik jednoduchých úkolů, jejichž 
prostřednictvím si udělají představu o složení, struk-
tuře, stáří i velikosti vesmírných objektů za hranicemi 
Sluneční soustavy.

50 minut

představení v sále exploratoria, pouze pro 
1 výpravu (maximálně 25 osob)

vznik, vývoj, zánik hvězd, vznik Sluneční 
soustavy, mezihvězdný plyn a prach

5. až 9. třída ZŠ
vhodné od 10 do 15 let 
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doporučujeme kombinovat s návštěvou 
digitária



Jsme zde od roku 1954. S počátky Hvězdárny a planetária Brno jsou spojeni známí čeští astro-
nomové, například Luboš Kohoutek, Jiří Grygar či Luboš Perek. Svoji vesmírnou kariéru u nás  
v roce 1962 začínal jediný československý kosmonaut – Vladimír Remek. 

Před deseti roky prošla Hvězdárna a planetárium Brno výraznou rekonstrukcí v tzv. funkcionali-
stickém stylu, v roce 2013 jsme zprovoznili hybridní planetárium a v roce 2018 jedinečné plane-
tárium s tzv. stereoskopickou projekcí v rozlišení až 30 milionů pixelů na projekční polokulovité 
ploše o průměru 17 metrů. Podobně vybavených projekčních sálů je v Evropě jen několik,  
v podstatě jen ve Varšavě a Hamburku.

Hvězdárna a planetárium Brno spoluzakládala Českou asociaci science center, je také členem 
NASA Museum Aliance. Naše pořady a projekty získaly řadu prestižních ocenění, spolupracuje-
me s Akademií věd České republiky, American Museum of Natural History v New Yorku, Califor-
nia Academy of Sciencies, Cite de la’espace v Toulouse anebo Planetarium Hamburg. Spolu  
s VIDA! Science centrem jsme jedinými centry neformálního vzdělávání na jižní Moravě.

Nestíháte dorazit k nám na Hvězdárnu a planetárium Brno na některou z mnoha odborných 
přednášek? Nevadí. Z většiny z nich pořizujeme záznamy, které jsou dostupné na našem  
YouTube kanálu.

JSME ZDE  
OD ROKU 1954

JAK SI OBJEDNÁTE 
VAŠI NÁVŠTĚVU?
Rychle a pohodlně na www.hvezdarna.cz/objednavky 
Také nám můžete zatelefonovat na 541 321 287  
(v pracovní dny od 7.30 do 15.30, vyjma prázdnin).  
Další informace o našich pořadech najdete na  
www.hvezdarna.cz/skoly

Pokud potřebujete poradit, rezervaci změnit či zrušit, 
anebo se cestou k nám někde zdržíte, pak nás prosím 
ihned telefonicky kontaktujte na čísle 541 321 287.  
Vždy se vám pokusíme vyjít maximálně vstříc!

Jsme online



PRAKTICKÉ INFORMACE

digitárium 2D projekce   80 Kč (jednotné)
digitárium 3D projekce  100 Kč (jednotné)
exploratorium   60 Kč
pokusy z optiky   80 Kč
ZTP    80 Kč
ZTP/P    zdarma 
mimozemšťani   zdarma

Kvůli pohodlnějšímu odbavení u pokladny doporu-
čujeme od žáků a studentů vybrat vstupné předem. 
Po předchozí domluvě vám vystavíme doklad pro 
bezhotovostní platbu (fakturu). Důkaz o mimozemském 
původu se prokazuje teleportací na vzdálenost nejméně 
5 metrů za 5 sekund. 

Vzdělávací pořady objednávejte snadno a rychle 
na www.hvezdarna.cz/objednavky anebo telefonicky 
na 541 321 287 (v pracovní dny od 7.30 do 15.30, vyjma 
prázdnin). Další informace na www.hvezdarna.cz/skoly 
Pokud potřebujete poradit, rezervaci změnit či zrušit, 
anebo se cestou k nám někde zdržíte, pak nás prosím 
ihned telefonicky kontaktuje na čísle 541 321 287.  
Pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc.

Most performances in the hall of the Digitarium 
are simultaneously projected in English. Ask the 
receptionist.

Objednejte si bezplatné zprávy  
na www.hvezdarna.cz/zpravodaj, olajkujte nás  
na Facebooku @hvezdarna.brno, klikněte  
na Instagram @hvezdarna.brno, doporučte nás  
na TripAdvisory anebo se rovnou obraťte  
na reditel@hvezdarna.cz (telefonicky na 541 321 287).

www.hvezdarna.cz
www.facebook.com/Hvezdarna.Brno

+420 541 321 287
Kraví hora 2, Brno 616 00

Pozor, ulice Údolní je až do léta 2019 dlouhodobě 
neprůjezdná! Počítejte proto s výrazně pomalejším 
průjezdem městem Brnem. Nejjednodušší bude, když 
na zastávce Obilní trh přestoupíte z klasické tramvaje 
č. 4 na autobus X4. Totéž lze udělat na Komenského 
náměstí (u Červeného kostela) nebo křižovatce Údolní /  
Úvoz, avšak tady musíte popojít… Autobus X4 vás zaveze 
až na náměstí Míru. Ještě rychlejší je linka 68, která jede 
ze zastávky Šumavská přes Tábor opět na náměstí Míru. 

Jedete k nám vlastním vozem nebo autobusem? Pak je 
nejlepší přijet od ulice Tábor po Mučednické až na ná-
městí Míru. Směrem od centra města budete kličko-
vat přes Tvrdého, Žlutý kopec i příčné prahy na ulici 
Lerchova. A navíc! Centrum je permanentně ucpané! 

Za chování žáků je po celou dobu zodpovědný pe-
dagogický doprovod. V celé budově je zákaz kouření, 
do sálů nenoste jídlo ani pití. Vyjma vodicích psů není 
dovolen vstup zvířatům. Mobilní telefony ruší ostatní. 
K dispozici máte Wi-Fi připojení zdarma. Prakticky 
celá budova je bezbariérová, v případě nutnosti 
požádejte o asistenci v pokladně. Pro vaši bezpečnost 
jsou všechny prostory monitorovány kamerovým 
systémem. Pro soukromé účely si fotografujte dle 
libosti. S výjimkou digitária a pozorovatelny, kde rušíte 
projekci. Naše samoobslužná šatna je pro vás připra-
vena zdarma. V otevíracích hodinách u nás zakou-
píte netradiční suvenýry, plakáty, hračky i odborné 
publikace. Určitě nám nebude vadit, když si v našich 
prostorách vybalíte svoje svačiny. K dispozici jsou 
také automaty na studené i teplé nápoje, stejně jako 
jednoduché občerstvení. V okolí najdete několik velmi 
dobrých i velmi špatných restaurací.

JAK SI REZERVOVAT MÍSTO?

ENGLISH ONLY

MLUVTE S NÁMI O VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

JAK TO U NÁS CHODÍ?

Na náměstí Míru anebo na odstavné ploše u koupa-
liště Rekreačně sportovního areálu Kraví hora zapar-
kujete i s autobusem. Jak od tramvajové zastávky, tak 
z parkoviště je to asi pět minut chůze ke Hvězdárně 
a planetáriu Brno.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou 
organizací statutárního města Brna.

JAKÉ JE VSTUPNÉ NA VZDĚLÁVACÍ POŘADY?


