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 Úvod 
 

 Hlavní úlohou geodetické astronomie je ur�ování zem�pisných sou�adnic a azimut� na 
povrchu Zem� pomocí m��ení na kosmická t�lesa, p�edevším na hv�zdy. Tyto sou�adnice se 
proto nazývají astronomické. Další významnou úlohou je zprost�edkování veli�in a vztah�, 
které umožní definovat inerciální a terestrický systém a vztahy mezi nimi. 
 
 Astronomie je jednou z nejstarších v�d, kterou se lidstvo zabývá. B�hem svého dlou-
hého vývoje se rozd�lila do více podobor�, které se liší svými cíli a používanými metodami. 
�ada z nich spolu vzájemn� souvisí a mnohé se p�ímo podmi�ují. Mezi nejd�ležit�jší odv�tví 
pat�í: 
 
 Sférická astronomie, která je naukou o poloze t�les na nebeské sfé�e. Pomocí sfé-
rických sou�adnicových soustav jsou studovány polohy kosmických objekt� a jejich zm�ny v 
�ase a prostoru. Pat�í mezi nejstarší odv�tví astronomie a její znalost je nevyhnutelným p�ed-
pokladem pro práci v ostatních odv�tvích astronomie. 
 
 Astrometrie se zabývá ur�ováním poloh a pohyb� kosmických t�les a teorií vliv� 
m�nících jejich zdánlivou polohu na sfé�e. Významnou �ástí astrometrie tvo�í ur�ování astro-
nomických konstant. Podoborem astrometrie je i geodetická astronomie. 
 
 Praktická astronomie se zabývá metodami a p�ístroji, které se používají p�i ur�ování 
sou�adnic kosmických t�les na nebeské sfé�e a p�i ur�ování p�esného �asu. 
 
 Teoretická astronomie je souhrn matematických metod, kterými se ze zdánlivých 
pohyb� t�les ur�uje jejich dráha v prostoru. Na základ� teoretické mechaniky, teorie gravitace 
a pohybových rovnic provádí výpo�et polohy kosmických t�les pro libovolný okamžik. 
Sou�ástí teoretické astronomie je nebeská mechanika a astrodynamika. Zabývá se pohyby 
p�irozených i um�lých t�les v kosmickém prostoru a ur�ováním jejich reálných drah. 
 
 Astrofyzika studuje fyzikální vlastnosti hmoty ve vesmíru, ur�uje fyzikální parametry 
kosmických objekt�, jako jsou jasnost (hv�zdná velikost), teplota, struktura, magnetické a 
elektrické vlastnosti a pohyby t�les v radiálním sm�ru. Na základ� t�chto vlastností zkoumá 
fyzikální podstatu a chemické složení kosmických t�les a hmot. 
 
 Stelární astronomie se zabývá složením hv�zdného vesmíru, klasifikací hv�zd a 
studiem systém�, které hv�zdy vytvá�ejí. 
 
 Kosmogonie vysv�tluje vznik a vývoj kosmických t�les a jejich soustav na základ� 
astronomických poznatk�. 
 
 Kosmologie se zabývá strukturou a vývojem vesmíru v nejširších souvislostech. 
Vychází z poznatk� fyziky, zejména z teorie gravitace. Formuluje kosmologické modely 
vesmíru, které se snaží ov��ovat pomocí pozorování a poznatk� stelární astronomie a 
radioastronomie. 
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Profesionáln� se v �eské republice p�stuje astronomie zejména v Astronomickém ústavu 

Akademie v�d �R, který má své pracovišt� v Praze a observato� v Ond�ejov�, 30 km 
jihovýchodn� od Prahy. Významnými astronomickými pracovišti jsou také katedry �i ústavy 
astronomie na univerzitách v Praze, Brn� a Opav�. Nezanedbatelný p�ínos, zejména pro 
praktickou astronomii, p�edstavuje sí� lidových hv�zdáren, kde probíhají krom� výchovných 
program� i n�které v�decké programy. 
 
 Geodezie využívá k �ešení svých úloh výsledky pouze n�kterých odv�tví astronomie. 
Jsou to zejména poznatky z nebeské mechaniky, astrodynamiky, astrometrie, sférické a prak-
tické astronomie, které tvo�í základ pro geodetickou astronomii a kosmickou geodezii. Profe-
sionálním pracovišt�m, kde se cílen� p�stuje kosmická geodezie, je Geodetická observato� 
Pecný v Ond�ejov�, která je sou�ástí Výzkumného ústavu geodetického, topografického a 
kartografického ve Zdibech u Prahy. Dále je tato tématika p�stována v „Odd�lení galaxií a 
planetárních systém�“ a pracovní skupin� „Dynamika satelit�“ Astronomického ústavu AV 
�R a v r�zném rozsahu na katedrách �i ústavech vysokých škol, na kterých existují obory 
geodetického zam��ení. 
 


