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Padesát let Geodetické observatoﬁe Pecn˘
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Pecn˘ je mezi geodetickou veﬁejností jiÏ dlouhou dobu stejn˘m pojmem, jako pro astronomy Ondﬁejov, na jehoÏ katastru leÏí. Ukázalo se, Ïe tehdy ‰lo skuteãnû o moudré rozhodnutí vybudovat v tûsném kontaktu s astronomy observatoﬁ, která se stala Mekkou ãeskoslovensk˘ch geodetÛ.
Pﬁipomenu jen, Ïe v polovinû padesát˘ch let dvacátého století bylo toto resortní pracovi‰tû souãástí Geodetického a topografického ústavu. V ãervenci 2007 uplynulo jiÏ cel˘ch
padesát rokÛ od doby, kdy v dﬁevûn˘ch domcích na m˘tinû
na kopci Pecn˘ bylo zahájeno pravidelné astronomické pozorování s cílem zpﬁesnit na‰e znalosti o Zemi. Není moÏné,
abych popsal tehdej‰í práce pﬁesnûji neÏ mí pﬁedchÛdci, kteﬁí
v‰e zaÏili a zaznamenali pﬁi rozmanit˘ch pﬁíleÏitostech,
napﬁ. pﬁi více ãi ménû kulat˘ch v˘roãích Geodetické observatoﬁe Pecn˘. Proto pﬁipomenu jen skuteãnost, Ïe do V˘zkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) bylo zdej‰í pracovi‰tû, uÏ vãetnû centra
pro sledování umûl˘ch druÏic Zemû na nedaleké Skalce, pﬁevedeno v roce 1965.
V prÛbûhu doby se zcela pﬁirozenû zmûnily také druhy
a metody pozorování, provádûné na Pecném. Dnes zde jiÏ
nikdo nebude napﬁ. testovat astronomické universály pﬁed v˘jezdem na polní práce a po návratu z nich. Ve své dobû v‰ak
mûly takové ãinnosti a kvalitní zázemí zásadní v˘znam pro
rozvoj oboru a pro pﬁípravu ‰piãkov˘ch odborníkÛ a specialistÛ. Mezinárodní geofyzikální rok, kter˘ probíhal právû
v dobû, kdy byla observatoﬁ zprovoznûna, byl vhodn˘m impulsem. V‰e ostatní jiÏ byla jen cílenû soustﬁedûná práce v relativnû uzavﬁeném kolektivu lidí. A právû jejich jména, pﬁestoÏe je neuvedu, abych nikoho neopomnûl, a pﬁínos chci
pﬁipomenout. Na Pecném v‰ak nikdy ne‰lo jen o bádání ãi
vûdeckou disciplínu. ·lo o zpÛsob Ïivota, kter˘ byl chud˘ ãi
bohat˘, podle toho, co kdo v nûm hledal.
Mám za to, Ïe u nás není Ïádn˘ absolvent studia geodézie, kter˘ by nevûdûl, co Pecn˘ znamená. Pﬁeji si dokonce,
aby kaÏd˘ adept inÏen˘rského titulu alespoÀ jednou observatoﬁ nav‰tívil. Tradice i v˘znam tohoto pracovi‰tû si to za-
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slouÏí. Pokud je jednou ze základních úloh zemûmûﬁiãe lokalizovat terénní pﬁedmût a vyjádﬁit jednoznaãnû jeho polohu
v souﬁadnicích, pak by kaÏd˘ mûl mít i jasnou pﬁedstavu, kde
a ãím v‰e zaãíná.
Pravda, místo viditeln˘ch hvûzd v noci sledujeme nyní po
cel˘ den neviditelné signály umûl˘ch druÏic Zemû. Ale ono
tehdy také vût‰inou nebylo vidût pouh˘m okem na hvûzdy,
které procházely almukantarátem. Mûﬁíme pﬁesnû zmûny tíhového pole Zemû, které se nepﬁesnû zmûﬁit ani nedají, a pﬁitom se pohybujeme v prostﬁedí, ze kterého nemÛÏeme utéct.
A v ãase, takÏe ve‰keré v˘sledky musíme zaﬁadit i do tohoto
ãtvrtého rozmûru.
Pﬁi náv‰tûvû na Pecném, a chci k ní tímto vyzvat, se seznámíte s ãinnostmi, které jsou dnes zapojeny do dlouhodob˘ch národních i mezinárodních vûdeck˘ch programÛ. ¤ada
z nich probíhá v rámci V˘zkumného centra dynamiky Zemû,
které zde má svou základnu. MÛÏete si pﬁitom také prolistovat tamní kroniku a pﬁipomenout jména osob i osobností,
které byly na Pecném pﬁed Vámi.
MoÏná, Ïe k tomu bude vhodná pﬁíleÏitost, aÏ pﬁijdete testovat své aparatury na etalon polohy na Skalce, kde by mohlo
vzniknout nové moderní pracovi‰tû geovûd, aby i na‰e generace zanechala svÛj vklad pro budoucnost. Aby i skuteãnû
mladí odborníci, kteﬁí dnes na Pecném obsluhují moderní
a velmi pﬁesné aparatury a zaﬁízení, mûli pﬁíleÏitost roz‰íﬁit
znalosti lidstva o tom, jak se chová neklidná Zemû se sv˘mi
druÏicemi uprostﬁed vesmíru nebo alespoÀ ve Sluneãní soustavû.
VáÏím si toho, Ïe jsem mûl tu ãest a mohl pozvat odbornou veﬁejnost a souãasné i b˘valé pracovníky dne 18. záﬁí
2007 pﬁímo na Pecn˘ na krátké setkání pﬁi pﬁíleÏitosti oslav
padesáti let od zaloÏení observatoﬁe. Oslav se zúãastnilo
i ‰est z devíti dosavadních ﬁeditelÛ VÚGTK (obr. 1). Nejen
proto, Ïe ono odpoledne bylo velmi krátké, si pﬁipomeneme
uplynul˘ch padesát let na‰í souãasnosti i v tomto ãísle Geodetického a kartografického obzoru. Podrobnosti naleznete
také na webov˘ch stránkách VÚGTK, v.v.i.

Obr. 1 Zprava Ing. Miroslav Mik‰ovsk˘, CSc. (ﬁeditel v roce 1986), Ing. Miroslav Roule, CSc. (1990-1998),
Ing. Boﬁivoj Delong, CSc. (1972-1978), Ing. Václav Slaboch, CSc. (1998-2007), Ing. Franti‰ek Bene‰, CSc. (od roku 2007),
Ing. Hynek Kohl (1987-1990) – Ing. Jaroslav Kouba, CSc. (1978 – 1986) se omluvil (Foto Ing. M. Mik‰ovsk˘, CSc.)
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Pﬁíspûvek Geodetické observatoﬁe
Pecn˘ k observaãnímu systému
pro sledování Zemû
528

Abstrakt
Po struãném nástinu historie Geodetické observatoﬁe Pecn˘, která byla zaloÏena v roce 1957, je podána souhrnná informace
o souãasné ãinnosti observatoﬁe v kontextu hlavních smûrÛ souãasného základního geodetického v˘zkumu, reprezentovaného
globálním geodetick˘m observaãním systémem. Pozornost je zamûﬁena na observaãní systém v oblasti GNSS, v terestrické
gravimetrii a v pozorování fyzikálních vlivÛ prostﬁedí a dále na analytickou ãinnost v IGS (globální druÏicov˘ navigaãní
systém), EPN (permanentní siÈ evropského referenãního rámce) a IDS (mezinárodní sluÏba systému DORIS).

A Contribution of the Geodetic Observatory Pecn˘ to the Global Geodetic Observation System
Summary
On the occasion of its fifty-year anniversary a review of the present activities of the Geodetic Observatory Pecn˘ (GOP) is
given in context of the Global Geodetic Observation System (GGOS). A contribution of the GOP to several GGOS scientific
services is briefly summarized. Attention is paid to the GNSS observations within the EPN/IGS, to the EPN Data Center GOP,
EPN LAC GOP, to the analysis center of the International DORIS Service and to the ultra-rapid orbit computations for the
IGS. The observations of the gravimetric earth tides by spring and super-conducting gravimeters are mentioned as well as
repeated absolute gravity measurements at the Pecn˘ station and at other stations in the Czech Republic and in Slovakia. An
information on the measurements and processing of the environmental parameters using the water vapor radiometer and
meteorological and pedological sensors is given.

1. Úvod
Podle klasické Helmertovy definice z roku 1880, resp. 1884
je geodézie vûdou o mûﬁení a zobrazování zemského povrchu,
pﬁiãemÏ tzv. vy‰‰í geodézie se zab˘vá „urãováním ekvipotenciálních ploch a mûﬁením ãástí zemského povrchu pomocí horizontální projekce a v˘‰ek, vztaÏen˘ch k ekvipotenciálním
plochám“. V nové dobû byly projevovány mnohé snahy
o zpﬁesnûní této definice. V roce 1996 odstupující president
IAG W. Torge definoval geodézii jako vûdu „o mûﬁení zemského povrchu a vnûj‰ího tíhového pole vãetnû ãasov˘ch variací“ a v r. 2002 R. Rummel jako vûdu, která se zab˘vá „urãováním geometrického tvaru Zemû a jeho variací, orientace
Zemû v prostoru jako funkce ãasu a tíhového pole Zemû a jeho
variací“. Podle zatím poslední definice, kterou uvádí v roce
2003 odstupující president IAG F. Sans ve sborníku z 23. Valného shromáÏdûní IUGG/IAG, je geodézie vûdou, „jejímÏ
pﬁedmûtem jsou geometrické a fyzikální plochy zemského tûlesa; základní metodou je modelování pomocí rovnic pozorování, zahrnujících co nejvût‰í poãet fyzikálních efektÛ
identifikovateln˘ch specifick˘mi metodami pozorování a následné studium statistick˘ch vlastností reziduí; vûdeck˘mi
produkty jsou modely zkouman˘ch ploch (geometrie povrchu a tíhové pole Zemû) a jejich ãasové variace“.
AÈ jiÏ je míra v˘stiÏnosti uveden˘ch definic jakákoli, nemÛÏe b˘t sporu o tom, Ïe geodézie je vûdou, která má svÛj
pﬁedmût a metodu, resp. metodologii, jejímÏ základem jsou
pozorování. Tento charakter ﬁadí geodézii mezi vûdy pﬁírodní, empirické. O tom, zda se jedná o vûdu nebo technickou disciplínu, rozhoduje pouze míra komplexnosti, resp. abstrakce v pohledu na pﬁedmût a metodu poznání.
V souvislosti s v˘vojem mûﬁicí techniky a technologií se
vyvíjí také pﬁesnost geodetick˘ch pozorování, která dnes do-

sahuje úrovnû o tﬁi aÏ ãtyﬁi ﬁády vy‰‰í neÏ v pomûrnû dlouhém prvním období snah o ﬁe‰ení úloh globální geodézie od
konce 18. do konce 19. století. U pﬁíleÏitosti 50. v˘roãí zaloÏení Geodetické observatoﬁe (GO) Pecn˘ proto uvádíme
struãn˘ nástin v˘voje observaãní techniky a technologie na
tomto pracovi‰ti s dÛrazem na souãasn˘ stav rozvíjené metodologie a to v kontextu aktuálních nosn˘ch programÛ
oboru, iniciovan˘ch a koordinovan˘ch Mezinárodní asociací
geodézie a realizovan˘ch nejv˘znamnûj‰ími svûtov˘mi institucemi oboru. Nejv˘znamnûj‰ím programem je budování
globálního geodetického observaãního systému. PﬁipomeÀme, Ïe pojednání je zamûﬁeno pouze na experimentální
stránku oboru a zcela vûdomû pomíjí v˘znamné práce teoretické, zejména v matematické teorii fyzikální geodézie
a v modelování tíhového pole, které jsou rovnûÏ v oddûlení
geodézie a geodynamiky VÚGTK, jehoÏ souãástí je GO
Pecn˘, intenzivnû rozvíjeny.
2. Historie geodetického bodu Pecn˘
Vrch Pecn˘ se nachází pﬁibliÏnû 35 km jihov˘chodnû od
Prahy a jeho nadmoﬁská v˘‰ka je 546 metrÛ. V jeho tûsné
blízkosti je znám˘ areál Astronomického ústavu AV âR,
kter˘ vznikl z hvûzdárny zaloÏené J. J. Friãem v roce 1898.
J. J. Friã zaloÏil svou hvûzdárnu v tomto místû zejména pro
mimoﬁádnû vhodné podmínky pro optická pozorování.
Historie geodetického bodu Pecn˘ je pomûrnû dlouhá,
sahá do doby katastrální triangulace v první polovinû 19. století. V r. 1864 byla zﬁízena nová stabilizace v rámci vojenské triangulace 1. ﬁádu (1862-1898) a v roce 1867 zde byla
provedena pozorování v rámci stﬁedoevropského stupÀového
mûﬁení, k nûmuÏ dal podnût prusk˘ generál J. J. Baeyer. Za
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zmínku stojí, Ïe toto mûﬁení, které se pozdûji roz‰íﬁilo na evropské stupÀové mûﬁení, je prvním pﬁípadem vûdecky motivované mnohostranné mezinárodní spolupráce a o nûkolik
desetiletí pozdûji se stalo základem Mezinárodní asociace
geodézie, která je dnes souãástí Mezinárodní unie geodetické
a geofyzikální.
V roce 1889 zde provedl první astronomická a posléze tíhová mûﬁení rakousk˘ generál Robert Daublebsky von Sterneck, pﬁiãemÏ v prvním pﬁípadû pouÏil vlastní metodu urãení
zemûpisn˘ch souﬁadnic a ve druhém kyvadlov˘ pﬁístroj s koincidenãní registrací vlastní konstrukce. Ve tﬁicát˘ch letech
dvacátého století bylo v âeskoslovensku zahájeno budování
astronomicko-geodetické sítû, která mûla zlep‰it kvalitu Jednotné trigonometrické sítû katastrální. Historická stabilizace
trigonometrického bodu Pecn˘ z roku 1864 byla zmûnûna
v roce 1928, dal‰í pﬁestabilizace byla provedena v r. 1933
a koneãnû v roce 1936 byla na vrcholu Pecného zbudována
zdûná triangulaãní vûÏ a provedena nová stabilizace, která je
zde v nezmûnûné podobû dosud. V následujícím roce 1937
byla Vojensk˘m zemûpisn˘m ústavem provedena astronomická mûﬁení zemûpisné délky, ‰íﬁky a azimutu na bod Ládví.
Z bodu Pecn˘ byly jiÏ ve vojenské triangulaci a dále v základní trigonometrické (astronomicko-geodetické) síti mûﬁeny smûry na body Sadská, Vysoká, Melechov, Mezivraty,
Studen˘ vrch a Ládví.

3. Geodetická observatoﬁ Pecn˘ 1957 – 1990
Podrobnosti o historii Geodetické Observatoﬁe Pecn˘ aÏ do
poãátku 90. let lze nalézt v publikacích [1–5]. Vznik observatoﬁe pﬁed padesáti lety byl iniciován poÏadavky, vypl˘vajícími z mezinárodní spolupráce geodetick˘ch sluÏeb státÛ
tehdej‰ího sovûtského bloku v souvislosti s pﬁipravovan˘m
souborn˘m vyrovnáním astronomicko-geodetick˘ch sítí
(AGS) a nivelaãních sítí tûchto státÛ. Pro zaji‰tûní správného
umístûní a orientace pﬁipravované Jednotné astronomickogeodetické sítû (JAGS) bylo doporuãeno zﬁídit „centrální astronomicko-geodetické body“ sítí úãastnick˘ch státÛ, mezi
nimiÏ by byly velmi pﬁesnû urãeny rozdíly astronomick˘ch
zemûpisn˘ch délek a které by dále trvale slouÏily jako srovnávací body pro v‰echny typy geodetick˘ch prací.
Ze tﬁí v úvahu pﬁicházejících základních trigonometrick˘ch bodÛ (Pecn˘, Brdo a Ládví) byl za centrální bod pro
ãeskoslovenskou AGS vybrán Pecn˘. V dobû vzniku observatoﬁe byl trigonometrick˘ bod Pecn˘ ve správû Geodetického a topografického ústavu v Praze (GTÚ), kter˘ byl ve
sjednocené ãeskoslovenské geodetické sluÏbû od roku 1954
povûﬁen budováním a správou geodetick˘ch základÛ státu.
Bod mûl mít pÛvodnû charakter stálého polního pracovi‰tû,
statut centrálního bodu AGS a srovnávacího bodu ãtyﬁ typÛ
dat – zemûpisn˘ch a rovinn˘ch souﬁadnic, v˘‰ek a tíhového
zrychlení. V záﬁí 1957 doporuãila geodeticko-topografická
sekce technickovûdecké rady Ústﬁední správy geodézie a kartografie nazvat pracovi‰tû oficiálnû Geodetická observatoﬁ
Pecn˘. Od roku 1965 je observatoﬁ souãástí V˘zkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického. Do
roku 1981 byla oddûlením geodetické astronomie a po slouãení s oddûlením teoretické geodézie je nyní souãástí oddûlení geodézie a geodynamiky.
Posláním observatoﬁe bylo zaji‰Èovat základní observaãní
práce vûdecko-v˘zkumného charakteru a také nûkteré geodetické práce technické a pedagogické. Jednalo se zejména
o práce geodetické astronomie (mûﬁení délkov˘ch rozdílÛ,
ãasová a ‰íﬁková sluÏba), gravimetrie, triangulace a polygo-
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nometrie, v˘‰ková mûﬁení (metody mûﬁení deformací, v˘zkum vertikální refrakce), testování geodetick˘ch pﬁístrojÛ,
práce na zku‰ebním polygonu a koneãnû v˘cvikové stﬁedisko
pro pracovníky geodetick˘ch institucí a studenty prÛmyslov˘ch a vysok˘ch ‰kol.
Zahájení prací na observatoﬁi bylo urychleno poÏadavkem
na úãast v simultánních astronomick˘ch pozorováních
v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku (MGR), kde
osmá tematická skupina zahrnovala mûﬁení zemûpisn˘ch
souﬁadnic za úãelem ovûﬁení hypotézy pohybu kontinentÛ
a zkoumání variací zemské rotace a pohybu pólu. Kromû toho
byla v roce 1957 vykonána mezinárodní mûﬁení rozdílÛ zemûpisn˘ch délek centrálních bodÛ AGS Pecn˘-Potsdam,
Pecn˘-Borowa Góra a v roce 1958 Pecn˘-Budapest.
Od 5. dubna 1957 probíhalo stálé pozorování zemûpisné
délky metodou prÛchodu hvûzd místním poledníkem pasáÏníkem Zeiss 100/1000 a v rámci MGR dále také pasáÏníkem
Secrétan 80/810. Souãasnû probíhala rovnûÏ pozorování star˘m Nu‰l-Friãov˘m cirkumzenitálem 54/690, která byla pro
nevyhovující v˘sledky pﬁeru‰ena a po instalaci nového typu
mikrometru pokraãovala do roku 1969. ·íﬁková sluÏba byla
zprvu zaloÏena na pasáÏníku Zeiss 100/1000 a od roku 1960
byl pouÏíván nov˘ vizuální zenitteleskop Zeiss 135/1750.
Po úspû‰ném dokonãení v˘voje nového cirkumzenitálu
VÚGTK 100/1000 byl pﬁístroj, kter˘ je konstruován pro souãasné urãování ‰íﬁky i délky Gaussovou metodou stejn˘ch
v˘‰ek, v roce 1970 nasazen do ãasové a ‰íﬁkové sluÏby, postupnû se stal hlavním a od poãátku 80. let jedin˘m pﬁístrojem astrometrick˘ch sluÏeb observatoﬁe. V˘sledky pozorování GO Pecn˘ byly zahrnovány do zpracování Mezinárodní
‰íﬁkové sluÏby (ILS), pozdûji Mezinárodní sluÏby pohybu
pólu (IPMS) a do roku 1987 rovnûÏ do Mezinárodní ãasové
sluÏby (BIH).
Pozorování cirkumzenitálem VÚGTK 100/1000 pokraãovala aÏ do konce 90. let, pﬁestoÏe, poãínaje rokem 1988, se
Mezinárodní ãasová sluÏba BIH zmûnila na Mezinárodní
sluÏbu rotace Zemû (IERS), zaloÏenou v˘luãnû na pozorováních kosmické geodézie. V˘sledky pozorování GO Pecn˘
byly po tomto datu pﬁedávány do Svûtového centra optické
astrometrie ·anghajské observatoﬁe Akademie vûd âLR
a také do Gosstandardu Ruské federace. Po nûkolik let byly
do observaãního programu zaﬁazovány radiové hvûzdy, pﬁiãemÏ smyslem této mezinárodní spolupráce bylo pﬁesné navázání radioastronomického souﬁadného systému CRS (mûﬁení VLBI) na klasick˘ systém optické astrometrie (FK5).
V roce 1998 nahradil Mezinárodní nebesk˘ referenãní rámec
(ICRF), zaloÏen˘ na polohách radiov˘ch zdrojÛ, optick˘
hvûzdn˘ katalog FK5.
V oblasti instrumentální gravimetrie byla ãinnost observatoﬁe zahájena v roce 1960 mûﬁením Fechnerov˘m ãtyﬁkyvadlov˘m pﬁístrojem. Dále byla pozornost vûnována zejména
dvûma problémÛm – vlivu vnûj‰í teploty na gravimetry a v˘poãtu pﬁesn˘ch slapov˘ch oprav gravimetrick˘ch mûﬁení.
Gravimetrická laboratoﬁ byla postupnû budována od zaloÏení
observatoﬁe ve sklepních místnostech hlavní budovy. V˘znamnou souãástí laboratoﬁe je termokomora pro teplotní
zkou‰ky gravimetrÛ (pﬁíp. dal‰ích geodetick˘ch pﬁístrojÛ),
která byla uvedena do provozu v roce 1966. Laboratoﬁ je dále
vybavena dvûma aparaturami pro cejchování gravimetrÛ náklonem.
Od roku 1970 je v nepﬁetrÏitém provozu gravimetrická slapová stanice Pecn˘, která byla pÛvodnû souãástí sítû slapov˘ch stanic státÛ v˘chodního bloku. Slapová pozorování byla
provádûna nejprve gravimetry Askania Gs11, pozdûji doplnûné kapacitním snímáním signálu, a od roku 1975 dokona-
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lej‰ím gravimetrem Askania Gs15 ã.228, kter˘ je majetkem
âVUT. V˘zkumné úsilí bylo zamûﬁeno pﬁedev‰ím na zaji‰tûní vysoké reálné pﬁesnosti parametrÛ slapov˘ch vln, zejména
na problém cejchování slapového záznamu. Komplexním
zpracováním mûﬁení byly získány parametry slapov˘ch vln,
které umoÏnily v˘poãet oprav gravimetrick˘ch mûﬁení s pﬁesností 1.10-8 ms-2. V˘sledky slapov˘ch mûﬁení umoÏÀují nejenom geodetické, ale také dal‰í geofyzikální a geodynamické
interpretace. Znaãné úsilí bylo po dvû desetiletí vûnováno nejenom cejchování záznamu, ale také vy‰etﬁování a sniÏování
vlivu pﬁístrojov˘ch chyb. Pﬁesto bylo na pﬁelomu 80. a 90. let
jasné, Ïe stávající pﬁístroje nemohou dosáhnout pﬁesnosti technicky dokonalej‰ích pﬁístrojÛ, které byly v té dobû nedosaÏitelné. Proto bylo nezbytné provést buìto zásadní inovaci,
anebo dlouholeté ﬁady mûﬁení ukonãit.
Observaãní metody kosmické geodézie byly rozvíjeny
prakticky od zaloÏení observatoﬁe v roce 1957, pﬁesnûji od
vypu‰tûní prvního Sputniku. Nejprve byly pouÏívány jednoduché prostﬁedky optické, od poãátku 60. let adaptované fotogrammetrické komory Rb a od poloviny ‰edesát˘ch let
velká automatizovaná vysoce svûtelná druÏicová fotokomora
SBG firmy Carl Zeiss Jena. Touto komorou byly urãeny geocentrické souﬁadnice stanice, které pﬁispûly také k tvorbû
modelu tíhového pole GRIM3. Krátkou, byÈ velmi úspû‰nou
epizodou bylo pokusné laserové sledování UDZ pomocí druÏicového laserového dálkomûru, vyvinutého na fakultû jaderného a fyzikálního inÏen˘rství âVUT a instalovaného na
komoru SBG, kdy se jako ãtvrtému pracovi‰ti na svûtû podaﬁilo získat odrazy od druÏicov˘ch reflektorÛ. Z finanãních
dÛvodÛ se v dal‰ím v˘voji ve VÚGTK nepokraãovalo. V letech 1977 – 1990 byla provádûna nejprve komorou SBG
a poté komorou AFU75 intenzivní pozorování velkého poãtu druÏic v rámci tzv. provozní sítû kosmické triangulace
(PSKT), coÏ byla kontinentální síÈ státÛ sovûtského bloku,
pokr˘vající oblast JAGS. Velké mnoÏství získaného observaãního materiálu nepﬁineslo v‰ak oãekávané zúroãení v podobû v˘raznû kvalitnûj‰ích geodetick˘ch parametrÛ. Práce
v dopplerovské kosmické geodézii se omezily na dvû mezinárodní kampanû v rámci PSKT v letech 1984 a 1987 ve spolupráci s geodetickou sluÏbou SSSR a na del‰í pozorovací
období v roce 1989 ve spolupráci s ASÚ AV âR. V té dobû
v‰ak jiÏ bylo zﬁejmé, Ïe v˘voj se bude ubírat jin˘m smûrem,
naznaãen˘m roz‰iﬁujícím se vyuÏitím globálního navigaãního druÏicového systému GPS.

4. Role pozorování v souãasné geodézii
Pro souãasnou spoleãnost je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích
existenãních problémÛ ochrana Ïivotního prostﬁedí. Plánování a realizace nezbytn˘ch opatﬁení v tomto smûru se neobejdou bez velkého mnoÏství dat a informací a proto jsou
jiÏ ﬁadu let budovány nejrÛznûj‰í monodisciplinární a interdisciplinární observaãní systémy Zemû a jejích ãástí. Budování tûchto systémÛ je umoÏnûno pﬁedev‰ím rychl˘m rozvojem pﬁístrojové a v˘poãetní techniky a komunikaãních
technologií, v geodézii stejnû jako v jin˘ch vûdních a technick˘ch oborech. Nejkomplexnûj‰ím observaãním systémem
je Globální systém systémÛ pozorování Zemû (GEOSS),
kter˘ zahrnuje observaãní systémy zamûﬁené na jednotlivé
parametry planety Zemû a jejího okolí.
Objektem vûdeckého zkoumání souãasné geodézie je
„systém Zemû“ (SZ), tj. komplex, jehoÏ jednotliv˘mi komponentami jsou pevná geosféra (jádro, plá‰È, zemská kÛra),
biosféra, hydrosféra, kryosféra (ledovce), oceány, troposféra,
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ionosféra, Slunce, Mûsíc, planety, kvazary. Poznamenejme,
Ïe tûlesa Sluneãní soustavy, resp. mimogalaktické radiové
zdroje (kvazary), jsou do SZ zahrnovány jako zdroje ovlivÀující planetu Zemi, nikoli jako vlastní objekty zkoumání (to
pﬁíslu‰í astronomii). TotéÏ platí o nûkter˘ch dal‰ích komponentách.
Jedním z nástrojÛ pro zkoumání SZ je Globální Geodetick˘ Observaãní Systém (GGOS). Tento systém má zabezpeãit pozorování procesÛ globálních deformací a pﬁesunÛ
hmot v systému Zemû. Geodetick˘mi parametry, urãovan˘mi
na základû pozorování globálního geodetického observaãního systému jsou geometrie a kinematika zemského povrchu, orientace a rotace Zemû, tíhové pole Zemû a jeho variace. Jedním ze spoleãensky v˘znamn˘ch cílÛ GGOS je
vytváﬁení rozhraní mezi geodetick˘mi vûdeck˘mi sluÏbami
a externími uÏivateli, kter˘mi jsou zejména dal‰í observaãní
systémy – GEOSS, evropsk˘ program GMES (globální monitorování pro Ïivotní prostﬁedí a bezpeãnost), Partnerství pro
integrovanou globální observaãní strategii (IGOS-P) ale také
mnoho aplikaãních oblastí monitorování infrastruktury a ﬁízení procesÛ.
PoÏadavky uÏivatelÛ na GGOS lze klasifikovat z hlediska
ãasové a prostorové rozli‰itelnosti, pﬁesnosti a vãasnosti poskytování produktÛ. V˘sledky geodetick˘ch pozorování globálního observaãního systému smûﬁují do tﬁí oblastí – pozorování Zemû pro udrÏiteln˘ rozvoj (v globálním aÏ místním
rozsahu a v ãasovém mûﬁítku od desítek minut po dlouhodobé pﬁedpovûdi), vûdecké aplikace (studium systému Zemû
v celé ãasové a prostorové ‰kále) a jiné (praktické) aplikace
(mûﬁení mal˘ch ãástí povrchu, oceánÛ, mapování, ﬁízení procesÛ, monitorování infrastruktury a okamÏit˘ch ekologick˘ch parametrÛ, navigace).
Vzhledem k rÛzn˘m metodám pozorování a anal˘zy v˘sledkÛ se geometrick˘ popis dûlí na urãování polohy bodÛ
a na reprezentaci ploch (zemsk˘ povrch, moﬁská hladina). Tíhové pole zahrnuje geoid a tíhové anomálie. GGOS by mûl
zajistit konzistenci v‰ech parametrÛ odvozovan˘ch z v˘sledkÛ geodetick˘ch pozorování a tím umoÏnit stanovení
charakteristik tﬁí zmínûn˘ch základních oblastí. Anal˘za ãasovû závisl˘ch parametrÛ povede ke spolehlivému popisu
procesÛ, probíhajících v systému Zemû.
GGOS je tedy systémem, kter˘ integruje rÛzné geodetické
observaãní techniky, modely a postupy. Integrace nespoãívá
pouze v kolokaci rÛzn˘ch pﬁístrojÛ na jednom stanovi‰ti, ale
znamená rovnûÏ kombinaci rÛzn˘ch typÛ pozorování pro odvození spoleãn˘ch parametrÛ. Tato kombinace je zaloÏena
na kompatibilním modelování a zpracování heterogenních
dat. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t tvorba mezinárodního referenãního
systému, resp. rámce ITRS, ITRF. Právû referenãní rámec je
dÛleÏit˘m integraãním ãinitelem GGOS.
Globální observaãní systém je realizován pﬁedev‰ím prostﬁednictvím mezinárodních vûdeck˘ch sluÏeb, sdruÏen˘ch
v Mezinárodní asociaci geodézie. Geometrie a kinematika
Zemû je monitorována metodami kosmické geodézie – GPS
(GNSS), SLR, VLBI, DORIS, pﬁiãemÏ observace a anal˘zy
jsou koordinovány mezinárodními sluÏbami – IGS (GNSS),
ILRS (laserová lokace druÏic), IVS (VLBI – dlouhozákladnová interferometrie), IDS (DORIS – dopplerovská orbitografie). Mezinárodní sluÏba tíhového pole (IGFS) koordinuje
sbûr dat a proces modelování tíhového pole a zahrnuje Mezinárodní gravimetrické byro (BGI), Mezinárodní centrum
pro zemské slapy (ICET), Mezinárodní sluÏbu pro geoid
(IGES) a Mezinárodní centrum pro modely Zemû (ICGEM).
Struktura mezinárodních sluÏeb je prakticky jednotná, sestává z centrálního byra, operaãních stanic, operaãních cen-
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ter, datov˘ch center a analytick˘ch center, pﬁíp. kombinaãních center. DÛleÏitou strategickou souãástí sluÏeb jsou komunikaãní pojítka pro datové pﬁenosy. V tomto smûru vût‰ina sluÏeb vyuÏívá internetového spojení, s v˘jimkou VLBI,
kde terabytové objemy dat vyÏadují jin˘ pﬁístup. Nejrozvûtvenûj‰í sluÏbou je IGS, coÏ vypl˘vá z poãtu operaãních stanic, kter˘ je o ﬁád a více vût‰í, neÏ v pﬁípadû ostatních sluÏeb. Hlavními charakteristikami geodetick˘ch vûdeck˘ch
sluÏeb je integrita, robustnost, spolehlivost a vãasnost poskytování jednotliv˘ch produktÛ uÏivatelÛm.
Z kombinací pozorování, koordinovan˘ch jednotliv˘mi
sluÏbami, vytváﬁí Mezinárodní sluÏba rotace Zemû (IERS)
mezinárodní nebesk˘ referenãní rámec (ICRF) a mezinárodní
terestrick˘ referenãní rámec (ITRF). Stejná pozorování jsou
vyuÏívána pro urãování parametrÛ rotace a orientace Zemû.
Geometrie hladiny oceánÛ a moﬁí jsou urãovány pomocí altimetrick˘ch druÏicov˘ch misí, pro zemsk˘ povrch je pouÏívána kombinace radaru INSAR a GPS. Globální tíhové pole
je modelováno z v˘sledkÛ mûﬁení druÏicov˘ch (gradiometrick˘ch a altimetrick˘ch) misí a leteck˘ch, námoﬁních a pozemních tíhov˘ch mûﬁení.
V souãasné dobû je nejvût‰ím nedostatkem pﬁi kombinaci
heterogenních dat nejednotné pouÏívání konstant, konvencí
a modelÛ. RovnûÏ parametry geometrie, orientace a rotace
Zemû a tíhového pole jsou pouze zﬁídkakdy kombinovány
pﬁi vytváﬁení standardních geodetick˘ch produktÛ. Typick˘m
pﬁíkladem dobﬁe zvládnuté kombinace geometrick˘ch a tíhov˘ch dat je urãování nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek geometrickou nivelací.

5. Pﬁíspûvek Geodetické observatoﬁe Pecn˘ ke GGOS
Nosn˘m programem observatoﬁe je úãast v mezinárodních
vûdeck˘ch programech a sluÏbách. Po stránce observaãní to
umoÏnily pﬁístrojové inovace od poãátku 90. let, ale zejména
od roku 2000, kdy observatoﬁ spoleãnû se ãtyﬁmi dal‰ími kooperujícími institucemi získala po úspû‰ném absolvování veﬁejné soutûÏe o vytváﬁení center základního v˘zkumu v˘znamn˘ grant M·MT. Dal‰ími nezanedbateln˘mi pﬁíspûvky
byly granty EU ve 4., 5. a 6. rámcovém programu vûdeckotechnického rozvoje. Od roku 2005 se observatoﬁ tû‰í podpoﬁe dal‰ího grantu M·MT na práci centra základního v˘zkumu (projekt Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
âR LC506). Je tﬁeba ﬁíci, Ïe jiÏ samotná souãinnost s dal‰ími
institucemi (ASÚ AV âR, Fakulta stavební âVUT, ÚSMH
AV âR a v prvním období je‰tû PﬁF UK) v rámci centra základního v˘zkumu má interdisciplinární charakter a je
v dobré shodû s koncepcí GGOS.
V oblasti observaãní je GO Pecn˘ zapojena do Mezinárodní sluÏby GNSS (IGS), resp. EPN (permanentní síÈ
EUREF, která je kontinentálním zhu‰tûním sítû IGS) a gravimetrick˘m pozorováním pﬁispívá Mezinárodní sluÏbû tíhového pole – Mezinárodnímu centru zemsk˘ch slapÛ
(ICET) a Mezinárodnímu gravimetrickému byru (BGI).
V oblasti analytické je souãástí mezinárodních vûdeck˘ch
sluÏeb datové a analytické centrum EPN, analytické centrum DORIS a centrum pro v˘poãet ultrarychl˘ch drah IGS.
Dále se observatoﬁ úãastní ãi úãastnila nûkolika mezinárodních projektÛ jak observacemi, tak v˘poãty a anal˘zami –
EUREF-IP, EUREF-Troposféra, meteorologick˘ch programÛ COST716, TOUGH, E-GVAP (projekt EUMETNET
zamûﬁen˘ na GPS meteorologii), CERGOP-2 (geodynamika
Stﬁední Evropy), UNIGRACE (gravimetrické systémy Stﬁední a V˘chodní Evropy). Je dÛleÏité pﬁipomenout také projekt
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ECGN (Evropská kombinovaná geodetická síÈ), kter˘ je zamûﬁen na kombinaci pozorování v geometrickém a tíhovém
prostoru a pﬁedstavuje evropskou realizaci globálního observaãního systému GGOS.
Kromû toho observatoﬁ pracuje také v oblasti metrologie
a zku‰ebnictví. Pﬁed vyhlá‰ením je státní etalon tíhového
zrychlení a probíhá práce na vytvoﬁení státního etalonu polohy. Observatoﬁ má rovnûÏ zaﬁízení pro testování aparatur
GPS a dal‰ích geodetick˘ch pﬁístrojÛ. Následující pﬁehled
pﬁiná‰í nûkolik základních podrobností k jednotliv˘m ãinnostem.

6. Pozorování GNSS na GO Pecn˘
Pozorování GPS byla na GO Pecn˘ zahájena v roce 1991.
Z poãátku se jednalo o úãast v nûkolika mezinárodních
a národních kampaních, jako napﬁ. EUREF-EAST91,
CS-NULRAD ’92 a CS-BRD z roku 1993. Nûkolik kampaní
se uskuteãnilo ve spolupráci s geodetickou sluÏbou Slovenské republiky. Ve spolupráci s Ústavem geodézie VUT Brno
byly provádûny speciální experimenty pro zji‰tûní indikaãních moÏností metody GPS na stﬁednû dlouh˘ch základnách
a byly sledovány a analyzovány ãasové ﬁady mûﬁení základen mezi nûkter˘mi stﬁedoevropsk˘mi permanentními stanicemi.
Pravidelná ãinnost IGS byla oficiálnû zahájena 1. ledna
1994, je‰tû bez úãasti GO Pecn˘. Provoz permanentní GPS
stanice zde byl sice zahájen v záﬁí 1993 pozorováním pﬁijímaãem Trimble 4000SSE, technicky v‰ak nebyl zaji‰tûn pﬁenos dat. Pﬁedzpracování a pﬁenos dat byly postupnû automatizovány a v roce 1995 byla stanice pod oznaãením GOPE
zaﬁazena do sítû sledovacích stanic IGS. V roce 1996 byla
stanice zapojena i do Permanentní sítû EUREF (EPN –
EUREF Permanent Network). Automatizace datového pﬁenosu byla dále zdokonalována a od listopadu roku 1998 jsou
data odesílána kaÏdou celou hodinu.V roce 1999 sluÏba IGS
vyhlásila pilotní projekt pro zahájení koordinovan˘ch observací ruského navigaãního systému GLONASS, do kterého
se stanice GOPE zapojila v listopadu 1999. Stalo se tak po
instalaci pﬁijímaãe Ashtech Z18. Dal‰ím krokem v roz‰iﬁování poskytovan˘ch dat bylo v roce 2001 zapojení stanice do
pilotního projektu IGS LEO pro poskytování dat kaÏdou
ãtvrthodinu pro úãely zpracování GNSS dat z pﬁijímaãÛ na
palubách druÏic obíhajících na nízk˘ch drahách.
V‰echna dosud zmínûná data jsou odesílána do mezinárodních datov˘ch center ve formátu RINEX. Poskytováno je
nûkolik variant datov˘ch souborÛ – od denních s 30 sekundov˘m záznamem pﬁes hodinové s 30 sekundov˘m záznamem aÏ po patnáctiminutové soubory s intervalem záznamu
1 sekunda, které podporují nízko létající druÏicové mise.
V‰echny soubory obsahují data z navigaãních systémÛ GPS
i GLONASS.
Posledním v˘znamn˘m krokem v poskytování dat z permanentní GNSS stanice GOPE do mezinárodních sluÏeb je
odesílání dat v reálném ãase, které bylo zahájeno v roce 2003.
Data generovaná pﬁijímaãem ve formátu RTCM (formát Radio Technical Commision for Maritime Services – radiotechnická komise pro námoﬁní sluÏby) jsou posílána pomocí
protokolu NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol – síÈov˘ pﬁenos RTCM dat prostﬁednictvím Internet Protokolu) po internetu do centrálního poãítaãe – broadcasteru (distributoru) – odkud jsou, opût po Internetu,
ihned rozeslána v‰em aktuálnû pﬁipojen˘m autorizovan˘m
uÏivatelÛm. UÏivateli jsou jednak EPN (Permanentní síÈ
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Obr. 1 Monitorování kvantitativních parametrÛ hodinov˘ch souborÛ dat GPS v datovém centru GOP,
obrázek ukazuje znaãné mnoÏství chybûjících observací (tmavé oblasti) na stanici Poustka
charakteristické pro nesprávnû fungující pﬁijímaã, v obdobích s pln˘m poãtem oãekávávan˘ch
dat byl pouÏit jin˘ pﬁijímaã

EUREF) a Mezinárodní GNSS sluÏba (IGS), jednak uÏivatelé na národní úrovni.
Prostﬁednictvím sítû stanic VESOG, t.j. vûdecké a v˘zkumné sítû GNSS, provozované nûkolika akademick˘mi institucemi a koordinované GO Pecn˘, je stanice GOPE zapojena do národního systému pro urãování polohy –
CZEPOS, kter˘ je provozován Zemûmûﬁick˘m úﬁadem
v Praze a obsahuje 23 stanic umístûn˘ch na budovách Katastrálních úﬁadÛ a pracovi‰È a 4 stanice, které jsou souãástí
sítû VESOG.
Data ze stanice GOPE jsou v rámci IGS pouÏívána pro urãování pﬁesn˘ch drah druÏic navigaãních systémÛ GPS
a GLONASS a dal‰ích produktÛ, poskytovan˘ch IGS. Stanice GOPE je mezi vybran˘mi stanicemi, pomocí kter˘ch se
urãuje rychlost pohybu euroasijské desky v referenãním
systému ITRS2005, kter˘ definuje pﬁesné geocentrické souﬁadnice v‰ech stanic.V permanentní síti EUREF spoluvytváﬁí
stanice GOPE evropskou realizaci terestrického referenãního
souﬁadnicového systému ETRS.
6.1 V˘zkumná a experimentální síÈ GNSS VESOG
V˘zkumná a experimentální síÈ pro observace s GNSS –
VESOG – je síÈ GNSS stanic provozovaná nûkter˘mi vûdeck˘mi a akademick˘mi pracovi‰ti v âeské republice. Operaãní
centrum sítû VESOG, které zaji‰Èuje distribuci a kontrolu dat
ze stanic sítû, je umístûno na GO Pecn˘. SíÈ VESOG obsahuje v souãasnosti 6 stanic: GOPE, dvû stanice provozované
Vysokou ‰kolou báÀskou, Technickou univerzitou v Ostravû
– stanici VSBO a stanici LYSH, která je od roku 2005 umístûna na meteorologické stanici na Lysé hoﬁe, PLZE, zﬁízenou
v roce 2005 Fakultou aplikovan˘ch vûd Západoãeské univerzity v Plzni. V roce 2001 byla ve spolupráci GO Pecn˘
a Ústavu geodézie Stavební fakulty Vysokého uãení technického v Brnû zﬁízena druhá GNSS stanice EPN v âeské republice na Kladivovû observatoﬁi ÚG VUT. Tato stanice byla
na konci roku 2005 osazena nov˘m pﬁijímaãem Leica a zapojena do sítû CZEPOS a VESOG. Ve stejném roce byla také
zﬁízena dosud poslední GNSS stanice v síti VESOG – KUNZ.

Tato stanice je provozována pﬁímo GO Pecn˘ a je umístûna
na budovû hvûzdárny Astronomického spolku KunÏak.
Data ze stanic sítû VESOG jsou pouÏívána v analytickém
centru GOP spolu s dal‰ími stanicemi z âeské republiky i ze
zahraniãí k ﬁe‰ení troposférick˘ch parametrÛ pro GPS meteorologii a k urãování pﬁesn˘ch souﬁadnic stanic v referenãním systému a jejich zmûn v ãase. Data jsou dále distribuována do ostatních sítí permanentních stanic – téÏ do jiÏ
zmínûného CZEPOS.
6.2 Datové centrum GOP
Datové centrum na GO Pecn˘ (ftp://ftp.pecny.cz/LDC) je od
poãátku motivováno zv˘‰ením kvality distribuce dat a produktÛ (nejen vlastních) v reÏimu blízkém reálnému ãasu (tzv.
near real-time, NRT). Centrum proto realizuje pﬁedev‰ím pﬁenos dat GPS v souborech po jednotliv˘ch hodinách a navíc
produktÛ umoÏÀujících zpracovávat data s minimálním zpoÏdûním (ﬁádu hodin). ShromáÏdûná data i produkty jsou primárnû vyuÏívány jak analytick˘m centrem GOP (urãování
pﬁesn˘ch troposférick˘ch zpoÏdûní z GPS ãi urãování pﬁesn˘ch ultra-rychl˘ch drah druÏic), tak slouÏí pﬁes ftp pﬁístup
i dal‰ím analytick˘m centrÛm.
Veﬁejn˘ pﬁístup do datového centra GOP byl umoÏnûn
v ﬁíjnu roku 2001 a od roku 2002 je datové centrum oficiálnû zaãlenûno v EPN. PÛvodní datové centrum [6] bylo kompletnû reimplementováno v roce 2004, kdy byl pomocí skriptovacího jazyka PERL vytvoﬁen efektivní a zároveÀ robustní
systém zaji‰Èující ve‰kerou organizaci pﬁenosÛ dat. Souãasn˘
systém vznikl podstatnou redukcí redundancí systému pÛvodního pﬁi zachování minimálnû stejné dostupnosti dat [7].
Operaãní chod datového centra je rutinnû monitorován na
webov˘ch stránkách http://www.pecny.cz/gop/ vãetnû mapy
zaãlenûn˘ch stanic, zpoÏdûní v dostupnosti datov˘ch souborÛ a sledování jejich kvantitativních parametrÛ, jak je patrné z obr. 1 a 2.
Od roku 2006 je kromû klasického pﬁenosu dat pomocí
protokolu ftp vyuÏíván rovnûÏ pﬁísun v podobû datového toku
v reálném ãase s 1s záznamem. UloÏením a konverzí jsou
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Obr. 2 Monitorování dostupnosti hodinov˘ch souborÛ Evropsk˘ch stanic s vyznaãením
ãasov˘ch opoÏdûní dat

získávány standardní hodinové soubory ve formátu RINEX,
jejichÏ dostupnost je ﬁádu nûkolika sekund po poslední observaci ve srovnání s 2 – 40 minutov˘m prodlením u souborÛ, získávan˘ch standardní cestou (ftp). Snahou nyní je
zprovoznit pﬁísun dat v reálném ãase také pro stanice EUREF,
poskytované prozatím v rÛzn˘ch formátech s vyuÏitím pﬁenosového protokolu NTRIP [8].
V záﬁí 2007 shromaÏìuje datové centrum GOP data z cca
160 ãesk˘ch, evropsk˘ch i globálních stanic GPS a objem dat
i produktÛ pﬁedstavuje zhruba 6 GB mûsíãnû. V del‰ím období
jsou uchovávány pouze produkty. PÛvodní hodinové soubory
jsou pro vybrané stanice sluãovány do souborÛ denních a mimo
ãeské stanice potom s urãit˘m zpoÏdûním odstranûny.
6.3 Data a produkty v reálném ãase – EUREF-IP
a RTIGS
Stále Ïádanûj‰í a pouÏívanûj‰í jsou pﬁenosy dat GPS v reálném ãase pomocí volného internetu. Této problematice se jiÏ
ﬁadu let vûnují EUREF a IGS, konkrétnû v projektech
EUREF-IP, resp. IGS RTWG. Projekt EUREF-IP, viz
http://www.epncb.oma.be/organisation/projects/euref_IP/,
definoval pﬁenosov˘ protokol NTRIP a tﬁi základní prvky
distribuce dat pﬁes internet – server, klient a tzv. caster (di-

stributor), kter˘ zde tvoﬁí jak˘si meziprvek v architektuﬁe server-klient. Servery mohou poskytovat data jedinému casteru,
z nûhoÏ je lze distribuovat znaãnému poãtu registrovan˘ch
klientÛ. Data jsou vût‰inou ve standardnû pﬁijatém formátu
zpráv RTCM [9], ale mohou obsahovat libovoln˘ jin˘ formát, pﬁípadnû i pro nové produkty.
Pracovní skupina IGS pro operace v reálném ãase
(http://www.igsrt.net/) vytvoﬁila v podstatû podobn˘ systém
jako EUREF-IP co se t˘ãe stavebních prvkÛ, ale pouÏila
kromû vlastního pﬁenosového protokolu i velmi specifick˘
formát dat, coÏ je v souãasné dobû napﬁíklad limitem pro pﬁenos dat ze systému GLONASS. Tyto jiÏ zavedené systémy,
které dnes umoÏnují pﬁístup k datÛm v dostateãném globálním pokrytí, smûﬁují dal‰í pozornost k regionálním a pﬁedev‰ím globálním produktÛm, mezi nûÏ zejména poãítáme
pﬁesné dráhy druÏic a korekce hodin na druÏicích. Tyto produkty mají v˘znamnû usnadnit autonomní a pﬁitom pomûrnû
konzistentí zpÛsob urãení polohy pﬁijímaãe na povrchu Zemû
ãi v jeho blízkosti nebo parametry atmosféry, korekce hodin
pﬁijímaãe a dal‰í. Pﬁínos lze oãekávat zejména v urãování
tûchto parametrÛ v odlehl˘ch ãi jinak slabû pokryt˘ch místech a nebo zásadnû zjednodu‰it v˘poãetní proces jejich urãení v reálném ãase nebo pﬁímo v pﬁijímaãi. Lze oãekávat
absolutní pﬁesnost autonomnû urãené polohy okolo 1dm v kinematickém reÏimu.
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Obr. 3 Stﬁední kvadratické chyby a systematické odchylky pro jednotlivé stanice z porovnání
troposférick˘ch parametrÛ (ZTD, zenith total delay) urãen˘ch z ﬁe‰ení 1 hodinu (NRT)
po odmûﬁen˘ch datech vÛãi ﬁe‰ení pﬁesnému

Na jaﬁe 2007 byl v BKG Frankfurt am Main v rámci projektu EUREF-IP implementován první pokus urãovat pﬁesné
korekce hodin na druÏicích v oblasti Evropy a distribuovat
je spolu s pﬁesn˘mi dráhami GPS v pﬁedbûÏném formátu pomocí technologie NTRIP. Tento produkt jiÏ pﬁímo podporuje
aplikaci metody autonomního pﬁesného urãování polohy
bodu (PPP) v reálném ãase a první zku‰enosti byly prezentovány v [10].
Na observatoﬁi Pecn˘ je pro stanici GOPE poskytován
datov˘ tok v reálném ãase ve formátu RTCM jiÏ od roku
2003. Obsahuje kódové i fázové observace pro GPS
i GLONASS. Po zaãlenûní stanice GOPE do národní sítû
CZEPOS spolu s nezbytn˘m zaloÏením NTRIP-casteru na
GOPE bylo tﬁeba smûﬁovat originální datov˘ tok do dvou
cílÛ. Problém byl vyﬁe‰en cílením dat z GOPE na vlastní caster a jeho pﬁeposíláním do EUREF-IP. Kromû stanice GOPE
jsou na NTRIP-casteru pﬁístupné datové toky RTCM z dal‰ích pûti stanic sítû VESOG (http://www.pecny.cz/vesog/)
sdílené buì v síti CZEPOS (http://www.cuzk.cz/) nebo pro
experimentální úãely. Koncem roku 2005 byl kromû NTRIP
zprovoznûn také klient RTIGS (Archiver), kter˘ umoÏÀuje
pﬁísun dat v reálném ãase ze sítû IGS a jejich ukládání do hodinov˘ch souborÛ ve specifickém binárním formátu.
V roce 2007 byl ﬁe‰en zpÛsob distribuce pﬁesn˘ch drah
druÏic pro aplikace v reálném ãase. Byla otestována metoda
urãování koeficientÛ polynomick˘ch funkcí pro komponenty
X, Y, Z polohy druÏice v terestrickém systému a jejich distribuce pomocí NTRIP serveru [11]. Koeficienty jsou poãítány z IGS ultra-rychlého produktu, jsou platné 1 hodinu, pﬁiãemÏ jsou vÏdy vysílány koeficienty pro dvû navazující
hodiny. Takto poskytované údaje o drahách druÏic jsou reprodukovatelné s milimetrovou pﬁesností, zatímco nároky na
pﬁenos jsou velmi nízké.
6.4 GPS a meteorologie
Spolupráce mezi geodety a meteorology poãíná v Evropû rokem 1996 projekty WAVEFRONT a MAGIC
(http://www.acri.fr/magic). Cílem tûchto prvních projektÛ bylo
testování kvality urãení obsahu vodních par (IWV) v troposféﬁe
ze zpracování dat GPS (odvozením ze zenitov˘ch troposféric-

k˘ch zpoÏdûní signálu, ZTD) a jejich porovnání s observacemi z radiosond a radiometru vodních par (WVR). Projekt
COST-716 (http://www.oso.chalmers.se/~kge/cost716.html)
realizoval peãlivou srovnávací kampaÀ urãení ZTD z GPS v reÏimu, kter˘ lze aplikovat v malém zpoÏdûní od reálného ãasu
a posléze v roce 2001 bylo zahájeno rutinní urãování parametrÛ
ZTD v reÏimu NRT [8].
Ke konci roku 2000 se k projektu pﬁipojila GO Pecn˘ a to
jiÏ s velmi dobr˘mi zku‰enostmi z oblasti pﬁesného urãování ZTD ve sloÏit˘ch podmínkách ãasového zpoÏdûní
pouhé hodiny [13, 14]. V obou kampaních bylo analytické
centrum GOP dokonce mezi prvními pﬁispûvateli do kampanû. Metoda urãování ZTD pomocí GPS byla v GOP vyvinuta v roce 1999, vyuÏívala Bernsk˘ software GPS [15],
dvojitû diferencované observace, vysoce efektivní zpracování hodinov˘ch dat spolu s kombinováním dílãích v˘sledkÛ na úrovni normálních rovnic. Metoda byla pozdûji
vzorem pro dal‰í analytická centra a nynûj‰í analytické
centrum Holandské Královské Meteorologické Instituce
dokonce vyuÏívá plnû systém zpracování jim poskytnut˘
z GOP. Metoda zpracování byla podrobnûji popsána napﬁ.
v [16], [17].
Dal‰í projekt TOUGH (http://tough.dmi.dk) vûnoval zv˘‰ené úsilí jak vylep‰ování poskytovan˘ch hodnot ZTD
z GPS, tak pﬁedev‰ím jejich uplatnûní v asimilaci do numerick˘ch modelÛ poãasí s testováním pﬁínosu pro krátkodobou pﬁedpovûì poãasí. Bûhem projektu TOUGH, na kterém
se AC GOP rovnûÏ velmi aktivnû podílelo, bylo dosaÏeno jiÏ
dostateãné stability v˘sledkÛ ZTD v rutinním reÏimu se
stﬁední kvadratickou chybou 4–7 mm v ZTD – viz obr. 3 –
(cca 1 mm IWV) ve srování s finálními v˘sledky z GPS a cca
1–2 mm IWV pro vybrané radiosondy [16]. Srovnání s radiosondami se ukázalo stále problematické, ale hlavnû z dÛvodu nedostatku kvalitních observací z radiosond v blízkém
okolí stanice GPS.
Po ukonãení projektu TOUGH bylo vyuÏití ZTD z GPS
v numerick˘ch modelech poãasí v operaãním reÏimu stále
nejednoznaãné, a proto byl iniciován souãasn˘ projekt EGVAP (http://egvap.dmi.dk). Jedná se ãistû o projekt sdruÏení meteorologick˘ch institucí (EUMETNET), v rámci nûhoÏ funguje také expertní skupina pro GPS. Zde je také
aktivnû zapojen i zástupce z analytického centra GOP.
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Obr. 4 Porovnání parametrÛ troposféry – (Precipitated Water Vapor, PWV) z GPS a Water Vapor
Radiometer (WVR) observací na GOPE a z radiosond vypou‰tûn˘ch v âHMI v Praze-Libu‰i
(vzdálenost 40km, v˘‰ka – 243m )

V rámci pracovní skupiny jsou nadále vylep‰ovány strategie
ﬁe‰ení GPS, zavádûn monitorovací systém, definovány standardy pro zpracování i pﬁenos dat, sledováno zlep‰ení pokrytí urãit˘ch oblastí apod. Bylo vybráno cca 15 v˘znamn˘ch stanic, které mají v blízkosti alternativní techniku pro
mûﬁení vodních par v atmosféﬁe. Jejich zpracování je vyÏadováno v‰emi analytick˘mi centry. Jsou proto peãlivû monitorovány systematické odchylky v ZTD u jednotliv˘ch analytick˘ch center a na základû jejich porovnání urãen opravn˘
faktor dodan˘ch formálních chyb. Mezi vybrané stanice patﬁí
také stanice GOPE díky blízk˘m observacím radiosondy
v Praze-Libu‰i a novû instalovanému radiometru vodních par
(WVR) pﬁímo vedle antény GPS na GO Pecn˘. Obr. 4 pﬁedstavuje porovnání takto nezávisle urãen˘ch parametrÛ na
GOPE.
SíÈ evropsk˘ch stanic, poskytujících ZTD, se z pÛvodních
nûkolika desítek v roce 2001 rozrostla na cca 700 (záﬁí 2007)
a poãet analytick˘ch center se zv˘‰il z pÛvodních 2 na
11–13. Analytické centrum GOP zpracovává nyní 80 stanic
v Evropû, z ãehoÏ 30 se nachází v âeské republice.
6.5 Urãování ultra-rychl˘ch drah druÏic GPS
Hlavním motivem v˘voje zpracování globální sítû na GOP
v reÏimu NRT byly aktivity na poli pﬁesného urãování troposféry pro aplikaci v meteorologii. Metoda totiÏ závisí na
pﬁesn˘ch informacích o polohách druÏic GPS v reálném
ãase a je tudíÏ tﬁeba vyuÏít predikci pﬁesn˘ch drah. V roce
2000 zaãala sluÏba IGS poskytovat tzv. ultra-rychlé dráhy
druÏic, a to z poãátku dvakrát v jednom dni. Kvalita nebyla
nejlep‰í, protoÏe pﬁispívalo pouze nûkolik analytick˘ch
center.
Tyto nedostatky a silná potﬁeba pﬁesn˘ch drah v AC GOP
vedla v roce 2000 k vyvinutí vlastní metody urãování drah

druÏic s vyuÏitím upraveného Bernského software V4.2, hodinov˘ch dat GPS a zprvu ﬁe‰ením pro kaÏdou hodinu [18].
Dráhy druÏic takto sice byly poskytovány jiÏ rutinnû, av‰ak
kvalita a robustnost ﬁe‰ení stále nebyly zcela uspokojivé.
Bûhem roku 2001 byla proto implementována vylep‰ená
metoda s vyuÏitím upravené beta verze Bernského GPS
software 5.0. Po peãlivém testování ze strany IGS byl produkt GO Pecn˘ pﬁijat, coÏ se oficiálnû stalo aÏ v prosinci 2003. Od ledna 2004 tak GOP pravidelnû 2 (pozdûji 4) dennû pﬁispívá do kombinace ultra-rychl˘ch drah druÏic IGS (obr. 5).
Metoda vyvinutá na GOP je vzhledem k ostatním analytick˘m centrÛm unikátní, coÏ by také mûlo pﬁispût k robustnosti kombinovaného produktu IGS. AC GOP bylo
první, které pﬁedstavilo produkt ultra-rychl˘ch drah druÏic
s vyuÏitím Bernského GPS software. Tato metoda poskytovala dráhy druÏic s pﬁesností 12 cm pro urãenou polohu druÏice a 24 cm pro prvních 12 hodin polohy predikované [19].
Metoda byla dále zlep‰ena na jaﬁe 2006 a novû reimplementována pomocí jiÏ oficiální verze Bernského GPS software 5.0. Aplikací ﬁady nov˘ch prvkÛ zpracování, které jsou
popsány ve [20], bylo dosaÏeno pﬁibliÏnû dvojnásobného
zpﬁesnûní v‰ech urãovan˘ch parametrÛ. Poloha druÏice je
nyní poskytována s pﬁesností 6 cm a 12 cm pro urãenou a predikovanou ãást produktu. Po dal‰ím zefektivnûní procesu
zpracování lze urãovat dráhy druÏic aÏ s hodinovou periodou obnovy.
6.6 Analytické centrum EPN na GO Pecn˘
Podrobné informace o Permanentní síti EUREF (EPN) lze
nalézt na webové stránce centrálního byra EPN, viz
http://epncb.oma.be. EPN je sítí více neÏ 200 permanentních
stanic GNSS, které na Evropském kontinentu pﬁedstavují
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Obr. 5 Srovnání pﬁesnosti ultra-rychl˘ch drah GPS z jednotliv˘ch analytick˘ch center IGS vÛãi
kombinovanému ﬁe‰ení, pﬁesnost je znázornûna klouzav˘m váhovan˘m prÛmûrem pﬁes v‰echny
druÏice a jim pﬁidûlené kódy pﬁesnosti

Tab. 1 SluÏby a produkty analytického centra GOP v rámci permanentní sítû EUREF (EPN)
SluÏba/produkt

od

Umístûní v datov˘ch centrech

¤e‰ení podsítû EUREF pro EPN, postprocessing

ftp://igs.ifag.de/EUREF/CLUSTERS/[wwww]
ftp://www.pecny.cz/LDC/prod_GOP/[wwww]

T˘denní ﬁe‰ení, formát SINEX

1. 1996

GOP[wwww]7.SNX

Denní troposférick˘ SINEX

1. 1996

GOP[wwww][d].TRO

Denní ﬁe‰ení, formát SINEX

2. 2007

GOP[wwww][d].SNX

zhu‰tûní globální sítû IGS a realizují podstatnou ãást evropského referenãního systému ETRS89 (v poslední realizaci
89/05). EPN je dále sluÏbou, která poskytuje data ze spolupracujících stanic a produkty – souﬁadnice stanic, ãasové ﬁady
a dal‰í. DÛleÏitou souãástí struktury EPN jsou kromû operaãních stanic také lokální analytická centra, jejichÏ prostﬁednictvím je realizován princip distribuovaného zpracování EPN, zaji‰Èujícího spolehlivost a robustnost v˘sledn˘ch
produktÛ. Tato analytická centra zpracovávají pﬁidûlené ãásti
sítû EPN (tzv. subsítû – obr. 6) a zasílají dílãí ﬁe‰ení do kombinaãního centra. Subsítû jsou navrÏeny tak, Ïe kaÏdou stanici zpracovávají nejménû tﬁi analytická centra; dílãí ﬁe‰ení
musí splÀovat podmínky uvedené v metodick˘ch pokynech
pro analytická centra. Aktuální metodika pro zpracování subsítí EPN je dÛleÏit˘m zdrojem informací pro zpracování
GNSS sítí s vysokou pﬁesností.

Na GO Pecn˘ pracuje lokální analytické centrum EPN
GOP od roku 1997. Stránky analytického centra jsou na adrese http://www.pecny.cz /GOP. Organizace a aktivity centra
jsou popsány napﬁíklad v [21], zde bude podána pouze
struãná informace o posledních trendech ve zpracování EPN
a o zpracování pozorování systému permanentních GNSS
stanic v âR, oznaãovaném jako kampaÀ CZECH.
Náplní práce analytického centra je nûkolik sluÏeb (urãování parametrÛ troposféry, ﬁe‰ení pﬁesn˘ch a predikovan˘ch
drah druÏic zasílan˘ch do kombinace IGS a dal‰í). Zpracování subsítû EPN probíhá nejdel‰í dobu, jiÏ jedenáct˘ rok.
Od GPS t˘dne 1400 (26.11.2006) EPN modernizovala postup svého souﬁadnicového zpracování. V souãasnosti probíhá v˘poãet s nov˘m nastavením parametrÛ, reflektujícím
v˘voj v oblasti modelÛ pro zpracování ﬁe‰ení GNSS tak, aby
dal‰í v˘razná zmûna parametrÛ zpracování nebyla v blízké
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Obr. 6 Rozmístûní stanic permanentní sítû EUREF, zpracovávan˘ch analytick˘m
centrem EUREF LAC GOP

budoucnosti nutná. V dÛsledku tûchto modernizací do‰lo po
t˘dnu 1400 k v˘raznému posunu v souﬁadnicích v‰ech stanic (posuny souﬁadnic v ﬁádu mm ve vodorovném smûru a aÏ
desítek mm ve v˘‰ce). Hlavní podíl na této diskontinuitû má
zavedení nového referenãního rámce a zmûna modelu fázov˘ch center. UÏivatelé EPN musí tyto zmûny ve sv˘ch ﬁe‰eních, pﬁipojen˘ch na stanice sítû EPN, zohlednit. ¤e‰ení
jednotliv˘ch analytick˘ch center i nadále spoãívá ve zpracování diferencovan˘ch mûﬁení, provádûn˘ch po jednotliv˘ch dnech formou postprocessingu a odesílan˘ch k t˘denní
kombinaci. Roz‰íﬁením je nov˘ produkt denních ﬁe‰ení
a moÏnost zpracovávat data také v reÏimu NRT.
Nûkolik v˘razn˘ch zmûn prodûlalo vlastní nastavení parametrÛ zpracování. âást zmûn nastavení je povinná a byla
provedena v‰emi analytick˘mi centry. Dal‰í zmûny, jejichÏ
realizaci nebylo moÏno zajistit ve v‰ech analytick˘ch centrech, byly deklarovány jako povolené.
Základní povinné zmûny parametrÛ zpracování EPN od
t˘dne 1400 jsou následující:
• zavedení absolutního modelu fázov˘ch center,
• rozli‰ení fázov˘ch center pro antény s rÛzn˘mi kryty,
• vlastní ﬁe‰ení sítû v systému IGS05, následné pﬁipojení
kombinace na novou realizaci souﬁadnicového systému
ITRF2005 a transformace do ETRF89/05,
• zavedení modelu pro zatûÏovací efekt oceánsk˘ch slapÛ
FES2004.

Povolené zmûny jsou:
• zavedení troposférick˘ch gradientÛ a sníÏení elevaãní
masky aÏ na 3 stupnû,
• zaãlenûní zpracování signálu ze systému GLONASS.
V dÛsledku zmínûn˘ch modernizací do‰lo po t˘dnu 1400
k v˘raznému posunu v souﬁadnicích v‰ech stanic (posuny
souﬁadnic v ﬁádu mm ve vodorovném smûru a aÏ desítek mm
ve v˘‰ce). Hlavní podíl na této diskontinuitû má zavedení nového referenãního rámce a zmûna modelu fázov˘ch center.
Otázka zavedení absolutního modelu variací fázov˘ch center v síti GNSS stanic byla jiÏ ﬁe‰ena v [22]. UÏivatel, kter˘
hodlá realizovat modernizace ve zpracování EPN ve svém
ﬁe‰ení, mÛÏe narazit na problém korektního zavedení urãité
zmûny. Této problematice a praktick˘m doporuãením bude
vûnováno zvlá‰tní pojednání.
Analytické centrum GOP se v souãasné dobû podílí na nûkolika projektech mimo rámec EPN a ﬁe‰ení subsítû EUREF
zahrnující pﬁibliÏnû 45 stanic je tak jen malou ãástí jeho aktivit. Od roku 2005 byly souãasnû zpracovávány také dostupné permanentní stanice na území âeské republiky, zejména stanice sítí VESOG http://pecny.asu.cas.cz/vesog
a CZEPOS http://czepos.cuzk.cz, které byly z odesílaného
ﬁe‰ení eliminovány. Koncem roku 2006 bylo souãasnû zpracováváno více neÏ 90 stanic. V únoru 2007 bylo rutinní zpracovávání analytického centra doplnûno o v˘poãty denních
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Obr. 7 Permanentní stanice zpracovávané v rámci kampanû CZECH; nejsou zobrazeny
pﬁipojovací stanice IGS ani souãasnû zpracovávané stanice EPN mimo âR

ﬁe‰ení podsítû EPN a v bﬁeznu 2007 bylo ﬁe‰ení stanic, které
nejsou souãástí EPN vyãlenûno do oddûleného zpracování
kampanû CZECH.
Produkty, kter˘mi LAC GOP pﬁispívá do EPN, shrnuje
tab. 1. Tyto produkty jsou odesílány jednak do kombinaãního
centra EPN, jednak do datového centra GOP. Kromû tûchto
produktÛ realizuje analytické centrum obdobné zpracování
stanic na území âeské Republiky, oznaãované jako kampaÀ
CZECH.
6.7 Projekt CZECH
Projekt CZECH je obdobou zpracování subsítû EPN. Jejím
cílem je prÛbûÏné ﬁe‰ení souﬁadnic permanentních stanic
GNSS na území âR s dlouhodob˘m cílem urãení pﬁesn˘ch
souﬁadnic tûchto stanic v ITRF a ETRF, a pﬁípadnû sledování
stability tûchto stanic. Zpracování je obdobné ﬁe‰ení podsítû
EPN. Formou postprocessingu jsou zpracovávána denní mûﬁení, která jsou dále sluãována do t˘denních kombinací pro
jednotlivé GPS t˘dny.
¤e‰ení je pﬁipojeno na referenãní rámec ITRF 2005 metodou volného navázání na ‰est opûrn˘ch stanic ITRS.
Vlastní ﬁe‰ení tedy není deformováno souﬁadnicemi opûrn˘ch bodÛ.
V projektu CZECH jsou zpracovávány následující stanice
(obr. 7):
• stanice sítû VESOG (6 stanic)

• vlastní stanice sítû CZEPOS (23 stanic, dal‰í 4 stanice doplÀující síÈ CZEPOS jsou primárnû souãástí sítû VESOG)
• stanice sítû Ústavu struktury a mechaniky hornin GeoNAS
(http://geonas.irsm.asc.cz), které jsou souãasnû v EPN
(5 stanic).
• 6 stanic sítû TOPNet firmy GEODIS Brno
(http://www.geodis.cz)
• 19 stanic EPN do vzdálenosti 300 km od hranic âR.
K ukotvení na referenãní rámec ITRF 2005 pouÏívá
CZECH ‰est IGS stanic (BOR1, JOZE, PENC, POTS, WTZR
a ãeská GOPE). Do projektu CZECH mohou b˘t zapojeny
dal‰í permanentní stanice na území âR, pokud budou k dispozici patﬁiãná data. Produktem jsou denní a t˘denní ﬁe‰ení
ve formátu SINEX, normální rovnice (v interním formátu
Bernese) a soubory souﬁadnic v systémech ITRF 2005
a ETRF-89/05.
Soubory jsou odesílány do místního datového centra
GOP. Informaci o stavu zpracování a umístûní v˘sledkÛ v LDC GOP lze získat na www stránce
http://pecny.asu.cas.cz/GOP/Analysis/eur_availability.php.
Projekt CZECH je zpracováván od GPS t˘dne 1417, stejnû
jako probíhá zpracování subsítû EPN. Dále postupnû probíhá
zpracování star‰ích dat s cílem o dosaÏení souvislého ﬁe‰ení
aÏ do GPS t˘dne 1318 (10. 4. 2005), kdy byly do tehdej‰ího
ﬁe‰ení podsítû EPN pﬁidány první stanice sítû CZEPOS. Tím
bude dosaÏeno konzistentního ﬁe‰ení ãesk˘ch stanic od zaãátku zprovozÀování sítû CZEPOS. Do tohoto dlouhodobého
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ﬁe‰ení mohou b˘t také dodateãnû pﬁipojeny stanice, jejichÏ
data nebyla v dobû bûÏného zpracování podsítû EPN zpracovávána (napﬁíklad jiÏ tehdy provozované stanice sítû
TOPNet). PﬁedbûÏn˘ test stability stanic GNSS na území âR
pomocí kampanû CZECH je popsán v [23].

7. Analytické centrum DORIS na GO Pecn˘
DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositionning
Integrated by Satellite) je jednou z technik kosmické geodézie, která je zaloÏena na mûﬁení dopplerovského posunu signálu pozemních radiomajákÛ, s pﬁijímaãi signálÛ umístûn˘mi
na druÏicích. Systém má dnes za sebou témûﬁ dvacet let v˘voje, bûhem kterého v˘znamnû pﬁispûl zejména ke zv˘‰ení
pﬁesnosti urãování drah altimetrick˘ch druÏic a byl pﬁijat
vedle GPS, SLR a VLBI jako ãtvrtá technika IERS (International Earth Rotation Service) pro vytváﬁení mezinárodního referenãního rámce ITRF. V souãasné dobû se rozvíjí
mezinárodní sluÏba DORIS (IDS) [24], [25]. DORIS [26]
byl navrÏen francouzskou kosmickou agenturou CNES
v roce 1982 jako optimální podpÛrn˘ systém oceanografického altimetrického experimentu Poseidon, slouÏící k pﬁesnému urãení dráhy druÏice. Pozdûji byl tento experiment
slouãen s projektem NASA TOPEX v misi TOPEX/Poseidon [27], která byla zahájena o deset let pozdûji. DORIS byl
instalován na sérii druÏic SPOT, a dále na druÏicích Envisat
a Jason-1. Na podzim roku 2005 do‰lo v dÛsledku neúspû‰ného startu nosné rakety ke zniãení dlouho oãekávaného nového satelitu Cryosat. V blízké budoucnosti je plánováno vypu‰tûní dal‰í altimetrické druÏice s DORIS anténou, Jason-2.
Ve v˘voji sítû radiomajákÛ do‰lo k v˘raznému pokroku.
Nastupující tﬁetí generace je jiÏ vyvinuta i pro moÏné pouÏití pro vy‰‰í dráhy druÏic, upou‰tí se od pÛvodní strategie
stejné nominální frekvence pro v‰echny radiomajáky. Jen nûkolik takzvan˘ch ﬁídících radiomajákÛ je napojeno na atomové hodiny. SlouÏí k synchronizaci chodu druÏicov˘ch hodin s atomov˘m ãasem TAI. V souãasné dobû je souãástí
systému témûﬁ 60 radiomajákÛ [28].
Prakticky v‰echny v˘znamné aktivity v oblasti systému
DORIS za‰tiÈuje mezinárodní sluÏba IDS [29]. ¤ídícím orgánem celé organizace je v˘konná rada, koordinující ve‰kerou ãinnost, od budování a obnovy pozemních stanic, pﬁes
plánování nov˘ch druÏicov˘ch misí, aÏ po provoz datov˘ch
center a anal˘zu dat. Právû anal˘za dat pﬁedstavuje v˘znamnou souãást celé sluÏby.
Data ze systému DORIS jsou zpracovávána v analytick˘ch
centrech, která pﬁedstavují mimoﬁádnû dÛleÏitou souãást celé
sluÏby. Pro souãasnou ãinnost IDS je klíãov˘ provoz dvou
nejv˘znamnûj‰ích analytick˘ch center LCA (LEGOS/CLS
Analysis center) [30] a IGN (Institut Géographique National) [31], zab˘vajících se rutinním zpracováním dat a produkcí ãasov˘ch ﬁad urãovan˘ch souﬁadnic pozemních stanic,
pﬁesn˘ch drah druÏic, souﬁadnic pólu zemské rotace, variací
geocentra a dal‰ích veliãin a pracujících na rozdílné softwarové platformû.
V souãasné dobû je v rámci t˘denních ﬁe‰ení zpracována
kampaÀ obsahující ve‰kerá mûﬁení systému DORIS od poãátku roku 2005 aÏ po souãasnost. Ve spolupráci s IDS, analytick˘m koordinátorem a analytick˘m centrem LCA je provádûn podrobn˘ rozbor dosaÏené pﬁesnosti, zejména v oblasti
urãovan˘ch souﬁadnic radiomajákÛ a jejich transformaãních
parametrÛ vzhledem k souﬁadnicím ITRF (International Terestrial Reference Frame), souﬁadnic pólu zemské osy rotace
a kvality urãovan˘ch drah druÏic. Koneãné zhodnocení této
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kampanû ze strany IDS bude spojeno s posouzením Ïádosti
o pﬁijetí dosud experimentálního analytického centra GOPE
mezi analytická centra rutinnû zpracovávající data v rámci
IDS a podílející se skrze celkové kombinace sv˘ch jednotliv˘ch ﬁe‰ení na oficiálních produktech. Nûkteré dosaÏené v˘sledky jsou ilustrovány na obr. 8, 9 a 10.

8. Gravimetrie na Geodetické observatoﬁi Pecn˘
Studium tíhového pole Zemû a jeho variací je v˘znamné nejenom z hlediska ﬁe‰ení jedné ze základních úloh geodézie,
ale je také v˘znamn˘m nástrojem pro poznání pﬁesunÛ hmot
v zemském tûlese a dynamického chování planety Zemû. DÛleÏit˘m pokrokem v tomto smûru jsou souãasné druÏicové
gradientometrické mise (CHAMP, GRACE), které umoÏÀují
operativní tvorbu ãasov˘ch ﬁad modelÛ gravitaãního pole,
které jsou velmi pﬁesné zejména pokud jde o stﬁednû a dlouhovlnnou sloÏku harmonického rozvoje pole. Studium lokálních vlastností a velmi subtilních jevÛ, doprovázejících
pﬁesuny hmot v zemském tûlese, atmosféﬁe a hydrosféﬁe, je
stále doménou pﬁesné pozemní gravimetrie. Kontinuální sledování periodick˘ch a neperiodick˘ch variací tíhového pole
je kromû toho nezbytné pro tvorbu elastick˘ch modelÛ Zemû,
které jsou dále vyuÏívány pro korekci v‰ech pozorování kosmické geodézie a v‰ech gravimetrick˘ch mûﬁení. Tíhové pole
Zemû je sloÏeno z gravitaãního pole zemského tûlesa a pole
odstﬁedivé síly zemské rotace. Pﬁi popisu tíhového pole se
pouÏívá geocentrick˘ souﬁadn˘ systém spojen˘ s rotující
Zemí, jehoÏ osa rotace je definovaná polohou pólu IERS. Tíhové pole je nejãastûji popisováno skalární fyzikální veliãinou – tíhov˘m potenciálem W [m2 s-2], jehoÏ hodnota je
v bodû na zemském povrchu rovna souãtu gravitaãního potenciálu a potenciálu odstﬁedivé síly.

8.1 Pozorování zemsk˘ch slapÛ
ProtoÏe hodnotu tíhového potenciálu nelze pﬁímo mûﬁit, je
pﬁedmûtem gravimetrick˘ch mûﬁení tíhové zrychlení g, resp.
jeho velikost [m s-2], které je gradientem potenciálu tíhového
pole g = grad W.
Tíhové zrychlení je mûﬁeno relativními a absolutními gravimetry [34, 35]. Relativními gravimetry se mûﬁí rozdíly tíhového zrychlení v prostoru a v ãase, zatímco pomocí absolutních gravimetrÛ se mûﬁí plná hodnota tíhového zrychlení.
Tíhové zrychlení na povrchu Zemû dosahuje hodnot v rozmezí 9,76-9,83 m s-2. Pro ﬁe‰ení tvaru Zemû je nutné urãit
je s pﬁesností asi 10-5 m s-2. Pﬁi budování terestrick˘ch gravimetrick˘ch sítí je tedy nezbytné uvaÏovat v relacích pﬁesnosti 10-6 m s-2, coÏ jiÏ nutnû vede k potﬁebû sledovat promûnlivé slapové síly z gravitaãního pÛsobení Mûsíce
a Slunce [36]. Slapová zrychlení musí b˘t z gravimetrick˘ch
mûﬁení odstranûna, jelikoÏ pole slapov˘ch sil dle definice nepatﬁí do tíhového pole a je tedy ru‰ivou silou. Právû sledování vertikální sloÏky slapového zrychlení bylo základním
kamenem gravimetrick˘ch prací na GO Pecn˘ od roku 1960
[37]. JelikoÏ slapové síly vyvolávají visko-elastické deformace Zemû, slapová mûﬁení (zmûny zrychlení volného pádu,
smûru tíÏnice, napûtí …) obsahují informaci o deformaãních
parametrech Zemû vyjádﬁiteln˘ch v podobû kombinací Loveov˘ch ãísel. GO Pecn˘ v tomto smûru spolupracuje s Mezinárodním centrem pro zemské slapy (ICET). Slapová pozorování v mezinárodním kontextu pﬁispívají k tvorbû
a ovûﬁování matematick˘ch modelÛ Zemû, pevninsk˘ch
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Obr. 8 Stﬁední souﬁadnicové rozdíly t˘denních ﬁe‰ení
jednotliv˘ch analytick˘ch center
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Obr. 9 Opakovatelnost t˘denních ﬁe‰ení
jednotliv˘ch analytick˘ch center IDS

Obr. 10 Rozdíly mezi urãen˘mi souﬁadnicemi pólu z ﬁe‰ení jednotliv˘ch analytick˘ch center IDS a modelem

a oceánsk˘ch slapÛ, které nacházejí své vyuÏití i v souãasn˘ch nejmodernûj‰ích metodách druÏicové geodézie. Aktuální pozorování vertikální sloÏky slapového zrychlení pomocí supravodiv˘ch gravimetrÛ, jejichÏ pﬁesnost je lep‰í neÏ
10-9 m s-2 (1 nm s-2) umoÏnila roz‰íﬁení spektra aplikace primárnû slapov˘ch mûﬁení jednak do vy‰‰ích frekvencí
v pásmu vlastních kmitÛ Zemû (aÏ 0,2 mHz) [38] a do niÏ‰ích frekvencí v podobû sledování sezónních variací tíhového
zrychlení hydrologického pÛvodu a také zmûn odstﬁedivého
zrychlení v dÛsledku pohybu pólÛ [39].
Na GO Pecn˘ byly od roku 1970 pro sledování slapov˘ch
variací pouÏívány relativní pruÏinové gravimetry typu
Askania [37]. PruÏinové gravimetry obecnû urãují rozdíl tíhového zrychlení ze zmûny polohy testovacího tûlesa o urãité hmotnosti, které je zavû‰eno na pruÏinû a jehoÏ polohu
vÛãi konstrukci gravimetru mÛÏeme velmi pﬁesnû urãovat.
Vedle co nejpﬁesnûj‰ího urãování polohy testovacího tûlesa
je klíãovou úlohou slapov˘ch mûﬁení kalibrace gravimetrÛ
a urãení ãasového zpoÏdûní registraãního záznamu. Pod pojmem kalibrace gravimetrÛ, rozumíme stanovení pomûru
mezi jednotkou zrychlení a registrovanou hodnotou „protaÏení pruÏiny“. Tento termín je uveden v uvozovkách, protoÏe
v moderních slapov˘ch gravimetrech je v˘hradnû pouÏito
tzv. zpûtnovazebního obvodu, kdy je pomocí kompenzaãní
síly (elektromagnetická nebo elektrostatická) udrÏováno testovací tûleso v konstantní „nulové“ poloze. Zmûna zrychlení
je vyjádﬁena zmûnou kompenzaãní síly. âasové zpoÏdûní registrovaného záznamu vÛãi skuteãnému slapovému pÛsobení
je zpÛsobeno fyzikálními vlastnostmi pruÏiny a tlumením
(filtrací) signálu gravimetru ve snaze získat co nejkvalitnûj‰í
rozli‰ení signálu.
Nejv˘znamnûj‰ím slapov˘m gravimetrem na GO Pecn˘
byl aÏ do roku 2007 gravimetr Askania Gs15 ã. 228, kter˘ je

majetkem âVUT v Praze. Tento pﬁístroj je v provozu jiÏ od
roku 1975 a právû na nûm je moÏné demonstrovat jednotlivé
etapy v˘voje registrace, jejichÏ milníky byly metody kalibrace, zmûna registrace z analogové na digitální a v˘voj
zpûtnovazebního obvodu [37, 42, 43]. V prÛbûhu více neÏ
30-leté observace tímto pﬁístrojem bylo dosaÏeno aÏ desetinásobného zv˘‰ení pﬁesnosti, kterou lze v souãasnosti charakterizovat pﬁesností hodinové ordináty na úrovni lep‰í neÏ
1 nm s-2. Tato vysoká pﬁesnost, odpovídající dokonce i supravodiv˘m gravimetrÛm, je ov‰em relevantní pouze pro ãasové období do 2 aÏ 3 dnÛ. Sledování dlouhoperiodick˘ch
nebo sekulárních variací tíhového zrychlení je znemoÏnûno
v dÛsledku tzv. chodu gravimetru. V roce 1994 byl na stanici instalován druh˘ pruÏinov˘ gravimetr LaCoste-Romberg G ã. 137, kter˘ byl zapÛjãen National Imaginery and
Mapping Agency z USA. Po jeho doplnûní elektromagnetickou zpûtnou vazbou v roce 2000 má podobnou pﬁesnost
mûﬁení jako gravimetr Askania Gs15 ã. 228 [44]. Oba zmínûné gravimetry jsou vyobrazeny na obr. 11.
Pﬁi staniãním pouÏití pruÏinov˘ch gravimetrÛ bylo na GO
Pecn˘ dosahováno aÏ stonásobnû vy‰‰í pﬁesnosti, neÏ pﬁi jejich vyuÏití v terénu (hlavní zdroj chyb je samotn˘ transport
pﬁístroje a jeho otﬁesy). Tento fakt znamenal potﬁebu zab˘vat
se detailnû jednak peãlivou kalibrací gravimetrÛ a jednak vlivy
vnûj‰ího prostﬁedí (teplota, vlhkost, magnetizmus) na pouÏité
pﬁístroje. Experimentální urãování vlivu magnetického pole na
pruÏinov˘ gravimetr ZLS B-20 je ilustrováno na obr. 12. Laboratorní zkou‰ky na GO Pecn˘ prokázaly potﬁebu stabilizace
teploty na slapové stanici s pﬁesností 0,1°C a relativní vlhkosti
vzduchu okolo 2 % [44]. V˘sledky laboratorních experimentÛ
jsou dÛleÏité i pro gravimetrická mûﬁení v terénu. Testování
relativních pruÏinov˘ch gravimetrÛ se tím stalo dÛleÏitou ãástí
gravimetrick˘ch prací na GO Pecn˘.
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Obr. 11 Gravimetry Askania Gs15 ã. 228 (v pozadí) a LaCoste-Romberg G ã. 137 na slapové stanici
Pecn˘, vpravo je vidût schéma gravimetru LaCoste-Romberg

Obr. 12 Experimentální zji‰tûní citlivosti relativního gravimetru ZLS Burris B-20 na zmûny
magnetického pole (1 Gal=10 nm s-2)

V˘znamn˘ pokrok ve sledování slapov˘ch variací na GO
Pecn˘ nastal v únoru 2007, kdy byl na slapové stanici
instalován supravodiv˘ gravimetr OSG ã. 50 firmy GWR
Instruments, Inc. z USA [34, 45], viz obr. 13. Tento gravimetr je obdobnû jako pruÏinov˘ gravimetr relativním pﬁístrojem, pracující ov‰em na jiném principu. Testovací tûleso
– dutá koule – je podepíráno „pruÏinou“, kterou tvoﬁí magnetické pole dvou cívek, kter˘mi protéká konstantní elektrick˘ proud. Cívky jsou, stejnû jako testovací tûleso, vyrobené z niobia a zchlazené na teplotu varu helia (4,2 K). Pﬁi
této teplotû je niobium supravodivé a elektrickému proudu
neklade Ïádn˘ odpor. Proud protéká nemûnnou rychlostí
a vytváﬁí vysoce konstantní magnetické pole. V testovacím
tûlese, které plave v magnetickém poli cívek, se indukuje také
supravodiv˘ proud. Velikostí proudu v cívkách lze nastavit
pruÏnost takto vytvoﬁené „neviditelné pruÏiny“. Cel˘ systém

je doplnûn elektromagnetickou zpûtnou vazbou. Systém je
ponoﬁen v devarové nádobû s kapaln˘m heliem. Pomocí termostatu a topn˘ch spirál je udrÏována stálá teplota systému
s pﬁesností nûkolika K. To zpÛsobuje vﬁení a odpaﬁování
helia, které je na vrcholu devarovy nádoby opût zchlazováno
a zkapalÀováno.
Mûﬁicí systém supravodivého gravimetru má velmi mal˘
a pravideln˘ chod. Pﬁesnost mûﬁení minutového vzorku je asi
1 nm s-2. Díky malému chodu a vysokému rozli‰ení signálu
je frekvenãní pásmo zaznamenávan˘ch geofyzikálních jevÛ
‰ir‰í a kvalitnûj‰í neÏ u pruÏinov˘ch gravimetrÛ – poãínaje
vlastními kmity Zemû do dlouhoperiodick˘ch jevÛ (pohyb
pólu, dlouhoperiodické slapy, hydrologické jevy). Záznam
mûﬁení supravodiv˘m gravimetrem OSG ã. 50 spolu s mûﬁením absolutním gravimetrem FG5 ã. 215 a mûﬁením pÛdní
vlhkosti ukazuje obr. 14.
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Obr. 13 Supravodiv˘ gravimetr OSG ã. 50 na GO Pecn˘
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n˘mi geofyzikálními procesy uvnitﬁ Zemû a geodynamick˘mi jevy na zemském povrchu. Potenciál této metody nejnázornûji vystihuje srovnání zmûny tíhového zrychlení se
zmûnou v˘‰ky, kterou lze popsat koeficientem pﬁibliÏnû
2–4 nm s-2/mm. Rázem se dostáváme do oblasti pﬁesnosti ﬁádovû nûkolika milimetrÛ a to v‰e bez jakéhokoliv relativního
vztahu namûﬁen˘ch v˘sledkÛ k jin˘m mûﬁením (jak je tomu
u aplikace GPS). Tíhové zrychlení v daném místû je hodnota,
která nezávisle na jin˘ch mûﬁeních reprezentuje aktuální stav
tvaru a rozloÏení hmot Zemû.
První mûﬁení bylo na GO Pecn˘ provedeno rusk˘m gravimetrem GABL v roce 1978 za úãelem budování referenãních stanic gravimetrické sítû âSSR. Za velk˘ úspûch
lze povaÏovat, Ïe do roku 2000 bylo na stanici provedeno
13 absolutních mûﬁení pomocí sedmi gravimetrÛ. Z prostﬁedkÛ V˘zkumného centra dynamiky Zemû byl v roce
2001 poﬁízen absolutní balistick˘ gravimetr FG5 ã. 215
firmy Micro-g Solutions, Inc. z USA, (obr. 15). Gravimetry
typu FG5 jsou nejpﬁesnûj‰ími absolutními gravimetry souãasnosti a dosahují pﬁesnosti aÏ 10 nm s-2. Tíhové zrychlení
je urãováno z rychlosti pádu volného tûlesa ve vakuu. Mûﬁenou veliãinou je ãas, za kter˘ pﬁi volném pádu pﬁekoná tûleso n-násobek vlnové délky svûtla laseru z interferometru.
Vzdálenost je mûﬁena interferometricky. Testovací tûleso,
které padá ve vakuované pádové komoﬁe, je tvoﬁeno koutov˘m odraÏeãem, blíÏe viz [40].
Absolutní mûﬁení slouÏí jednak ke kalibraci záznamu relativních pruÏinov˘ch a supravodiv˘ch gravimetrÛ, dále ke
sledování vûkov˘ch zmûn tíhového zrychlení, které mohou
b˘t zpÛsobeny geodynamick˘mi pohyby a také ke sledování
roãních zmûn tíhového zrychlení, které jsou zpÛsobeny zejména hydrologick˘mi vlivy.
Absolutním gravimetrem FG5 ã. 215 GO Pecn˘ byla zamûﬁena síÈ absolutních gravimetrick˘ch bodÛ v âR (celkem 15 bodÛ) a také ãást gravimetrické sítû na Slovensku
a v Maìarsku. Gravimetr se také kaÏdoroãnû zúãastÀuje mezinárodních srovnávacích mûﬁení, jejichÏ v˘sledky jsou smûrodatné pﬁi detekci pﬁípadn˘ch systematick˘ch chyb gravimetrÛ. Absolutní gravimetrie souãasnosti je v˘znamná
i v oboru metrologie pﬁi zvaÏované nové definici jednotky
kilogram na základû fyzikálních konstant.

8.2 Absolutní tíhová mûﬁení na GO Pecn˘
Doposud popisovaná gravimetrická mûﬁení v podobû slapov˘ch pozorování, jsou aplikací tzv. relativní gravimetrie
(mûﬁí se zmûna tíhového zrychlení v ãase nebo v prostoru).
Pro stanovení jednotného celosvûtového referenãního rámce
gravimetrick˘ch sítí jsou nezbytná absolutní mûﬁení tíhového
zrychlení.
V˘voj pﬁesn˘ch absolutních balistick˘ch gravimetrÛ (nejdﬁíve pouze laboratorních a pak i pﬁenosn˘ch) probíhal zejména ve Francii, USA, SSSR, Japonsku a Itálii. Nejpﬁesnûj‰ími absolutními balistick˘m gravimetry jsou v souãasnosti gravimetry FG5 [40], které jsou v˘sledkem témûﬁ
40 let v˘zkumu zapoãatého prof. Fallerem z University of
Colorado [41] a jsou vyrábûny firmou Micro-g Solutions.
Pﬁesnost gravimetrÛ FG5 je 10-8 m s-2 [40], coÏ znamená, Ïe
bûhem 50-tiletého v˘voje absolutních balistick˘ch gravimetrÛ do‰lo ke zv˘‰ení pﬁesnosti v urãení tíhového zrychlení
o tﬁi ﬁády. Toto prudké zv˘‰ení pﬁesnosti samozﬁejmû vyÏaduje velmi peãlivé zavádûní korekcí a to zejména slapov˘ch,
které musí mít pﬁesnost lep‰í neÏ samotná pﬁesnost absolutních mûﬁení. Vysoká pﬁesnost umoÏÀuje vyuÏití absolutních
gravimetrÛ pro sledování geodynamick˘ch jevÛ zpÛsobe-

8.3 Kombinace v˘sledkÛ absolutního
a supravodivého gravimetru
Nejmodernûj‰í technika v oblasti gravimetrie v podobû absolutního gravimetru FG5 ã. 215 a supravodivého gravimetru OSG ã. 50, ﬁadí GO Pecn˘ v oblasti instrumentální
gravimetrie mezi nejlépe vybavené svûtové observatoﬁe.
Oba pﬁístroje mají svÛj velk˘ v˘znam zejména v oblasti
geodézie, geofyziky a metrologie. Vzájemná kombinace
mûﬁení obou pﬁístrojÛ na jedné stanici umoÏÀuje kvalitativní posun získan˘ch v˘sledkÛ ve srovnání s mûﬁením jedním pﬁístrojem (obr. 16). Problematická kalibrace a chod
(sice mal˘ ale pﬁi dlouholetém mûﬁení jiÏ v˘znamn˘) supravodivého gravimetru je nejspolehlivûji ﬁe‰ena opakovan˘mi absolutními mûﬁeními na stanici. Naopak, pomocí supravodivého gravimetru mohou b˘t odhaleny systematické
chyby absolutního gravimetru, ke kter˘m mÛÏe dojít pﬁi
opravû pﬁístroje, nebo pﬁi nesprávném nastavení jednotliv˘ch komponent gravimetru. Kombinace v˘sledkÛ gravimetrÛ FG5 ã. 215 a OSG ã. 50 dovoluje komplexnû ﬁe‰it
zmûny tíhového zrychlení s pﬁesností lep‰í neÏ 10 nm s-2
v období desítek let.
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Obr. 14 Zmûna tíhového zrychlení zaznamenaná supravodiv˘m gravimetrem OSG ã. 50 a absolutním
gravimetrem FG5 ã. 215 (zavedeny korekce ze slapov˘ch variací, pohybu pólu a tlaku vzduchu),
na obrázku jsou uvedena mûﬁení pÛdní vlhkosti v hloubce 60 cm a 80 cm pod povrchem

Obr. 15 Absolutní gravimetr FG5 ã. 215

9. Sledování fyzikálních parametrÛ prostﬁedí
Zvy‰ující se pﬁesnost mûﬁení kosmické geodézie a gravimetrie klade zv˘‰ené nároky na znalost parametrÛ okolního
prostﬁedí – jak atmosféry, tak pedosféry. Vedle základních
parametrÛ pﬁízemní atmosféry, kter˘mi jsou teplota, relativní

vlhkost vzduchu a atmosférick˘ tlak, ovlivÀuje zejména v˘sledky gravimetrick˘ch pozorování rozloÏení promûnného
obsahu vody v pÛdû.
V˘‰ka hladiny podzemní vody je sledována ve staré neãerpané studni, cca 50 m od slapové stanice, od roku 1988.
Tlakové ãidlo mûﬁí hydrostatick˘ tlak vodního sloupce, pﬁesnost mûﬁení je 1 cm, ale záznam je provádûn na 1 mm.
Základní parametry atmosféry jsou sledovány na observatoﬁi od roku 1996, od roku 1999 jsou meteorologická data
odesílána spolu s daty z pﬁijímaãe GNSS do datov˘ch center. Údaje je moÏno pouÏívat pﬁi modelování troposférick˘ch
parametrÛ pﬁi zpracování mûﬁení GPS a pﬁi GPS meteorologii. Tlak vzduchu je základním meteorologick˘m parametrem pouÏívan˘m pﬁi odstraÀování vlivu anomálních
atmosférick˘ch hmot v mûﬁeném tíhovém zrychlení. V souãasnosti je pouÏívána sada ãidel umístûná v upravené meteorologické budce na stﬁe‰e hlavní budovy vedle antény
GNSS. Pﬁesnost mûﬁení teploty je 0,3 °C, relativní vlhkost je
urãována s pﬁesností 3 % a tlak vzduchu je mûﬁen s pﬁesností
0,4 hPa.
Voda v pÛdû je dále sledována pomocí mûﬁení úhrnÛ sráÏek. Automatick˘ sráÏkomûr byl instalován v roce 2002.
SráÏkomûr je vybaven vytápûním, takÏe mûﬁí i vodní obsah
pevn˘ch sráÏek (snûhu a ledu). Mûﬁení je provádûno s pﬁesností 0,1 mm sráÏek. V témÏe roce byla také instalována ãidla
vlhkosti pÛdy. Jsou umístûna stejnû jako sráÏkomûr na mûﬁicím pozemku 30 m od hlavní budovy. Celkem ‰est ãidel je
umístûno v rÛzn˘ch hloubkách – 0,1; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 m vodorovnû a jedno ãidlo svisle v hloubce 0,8 m. Pﬁesnost mûﬁení zmûn vlhkosti pÛdy je 1%.
V roce 2002 byla na GO Pecn˘ instalována mobilní klimatologická stanice Pﬁírodovûdecké fakulky Univerzity Karlovy v Praze. Vedle základních meteorologick˘ch veliãin ve
2 metrech nad zemí mûﬁí pﬁízemní teplotu, rychlost a smûr
vûtru ve v˘‰ce 10 m nad zemí, úhrn sráÏek a indikaci sráÏek.
V roce 2003 byla stanice roz‰íﬁena o mûﬁení teplot pÛdy
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Obr. 16 Sezónní variace tíhového zrychlení (1 Gal=10 nm s-2) patrná z opakovaného mûﬁení
absolutního gravimetru (zavedeny korekce ze slapov˘ch variací, pohybu pólu a tlaku vzduchu), na obrázku
jsou uvedena mûﬁení pÛdní vlhkosti v hloubce 60 cm a 80 cm pod povrchem

v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm a o mûﬁení sluneãního
svitu (globální a difuzní radiace a radiaãní bilance). âidla
mobilní klimatologické stanice jsou vût‰inou pﬁesnûj‰í
a slouÏí k ovûﬁování ãidel instalovan˘ch v meteorologické
budce a na mûﬁicím pozemku.
V roce 2006 byl na stﬁe‰e hlavní budovy u antény GNSS
instalován radiometr TP/WVP-3000 ã. 3025 firmy Radiometrics, Inc. z USA. Pﬁístroj mûﬁí radiové záﬁení vyzaﬁované
molekulami kyslíku, vodní páry a vody v atmosféﬁe. Mûﬁení
provádí na 12 frekvencích (7 pro vodní páru a 5 pro kyslík).
Souãasnû jsou mûﬁeny základní meteorologické parametry
a teplota dolní základny oblaãnosti pomocí infraãerveného
teplomûru. Z mûﬁení intenzity záﬁení, jehoÏ spektrální rozloÏení závisí na mnoÏství a v˘‰ce vyzaﬁujících molekul, jsou
pﬁi zpracování pomocí algoritmÛ neuronov˘ch sítí získány
profily teploty, relativní vlhkosti a obsahu kapalné vody v atmosféﬁe aÏ do v˘‰ky 10 km. Souãasnû je urãena v˘‰ka dolní
základny oblaãnosti. Radiometr mÛÏe urãovat jednak svisl˘
profil, jednak profily vodní páry ve smûrech, ze kter˘ch vysílají druÏice navigaãního systému GPS NAVSTAR – tzv.
‰ikmé profily. Mûﬁení radiometru jsou pouÏívána k verifikaci
v˘sledkÛ GPS meteorologie. ·ikmé profily slouÏí také k ovûﬁování modelÛ troposféry.
âidla pro mûﬁení základních meteorologick˘ch parametrÛ
– teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu jsou instalována také na
kaÏdé stanici sítû VESOG. Na stanici KunÏak, kde jsou sledovány zmûny tíhového zrychlení pomocí absolutního gravimetru, byl v letech 2006 a 2007 instalován vedle základní
sady meteorologick˘ch ãidel téÏ sráÏkomûr pro mûﬁení úhrnÛ
sráÏek, tlakové ãidlo pro sledování v˘‰ky hladiny vody v blízkém vrtu a tﬁi ãidla vlhkosti pÛdy, která mûﬁí vlhkost v hloubkách 0,1, 0,5 a 0,9 m.

10. Technické zázemí správy dat na GO Pecn˘
Poﬁizování dat a jejich distribuci si v souãasnosti nelze pﬁedstavit bez v˘konn˘ch poãítaãÛ, poãítaãov˘ch sítí a pﬁipojení
k Internetu.
KaÏdá observaãní technika observatoﬁe pouÏívá záznam
na poãítaã, kter˘ musí b˘t pﬁedev‰ím spolehliv˘. Na GO
Pecn˘ je proto soustﬁedûno vût‰í mnoÏství poãítaãÛ. Ty nejv˘konnûj‰í s nejvût‰ími úloÏn˘mi prostory a vysokou v˘poãetní rychlostí jsou pouÏívány pro ukládání dat a pro v˘poãty související se zpracováním dat. Hlavní v˘poãetní
cluster je tvoﬁen 7 poãítaãi, které mají dohromady 23 procesorov˘ch jader, 10 GB RAM a 1,2 TB úloÏného prostoru na pevn˘ch discích. S pﬁihlédnutím k pomûrnû velkému pﬁíkonu je nutné jejich umístûní v klimatizované místnosti.
Lokální poãítaãová síÈ propojuje v‰echny poãítaãe pomocí
nûkolika pﬁepínaãÛ. Do lokální poãítaãové sítû je zahrnuta
i brána do Internetu. Spojení do Internetu je realizováno
dvûma cestami – jednak do vûdecké sítû CESNET optick˘m
kabelem do Astronomického ústavu AV âR, v.v.i. odkud je
realizováno mikrovlnné spojení do uzlu v Praze-Krãi. Druh˘
spoj je metalick˘ – pomocí technologie ADSL je realizováno
spojení k poskytovateli internetov˘ch sluÏeb GTS Novera.
Obû spojení mají kapacitu 4 Mbps, spojení pﬁes ADSL má
smûr z observatoﬁe omezen na 512 kbps.
Jeden z poãítaãÛ GO Pecn˘ je umístûn u poskytovatele internetov˘ch sluÏeb IGNUM v Praze. Je to pronajat˘ server,
na kterém je provozován broadcaster pro rozesílání dat v reálném ãase. Jeho umístûní na Internetu blízko páteﬁe sítû je
v˘hodné z hlediska krat‰ích odezev a zmen‰ení zatíÏení pﬁipojení Internetu na GO Pecn˘.
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Je‰tû dÛleÏitûj‰ím systémem je zálohování dodávek elektrického proudu. Krátkodob˘ v˘padek dodávek je pokryt záloÏními zdroji UPS (Uninteruptible Power Supply). Del‰í
v˘padek je pﬁeklenut dodávkou elektrické energie z benzínového motorgenerátoru o v˘konu 6,5 kW. Takto jsou zálohovány pﬁístroje a poãítaãe zaji‰Èující observace, poãítaãová
síÈ, pﬁipojení do Internetu a poãítaãov˘ cluster.

11. Testovací základna pro GPS
S rozvojem techniky GPS a jejím zvût‰ujícím se nasazením
v zemûmûﬁické praxi se objevila potﬁeba testovat postupy mûﬁení a funkci GPS pﬁijímaãÛ a antén. Proto v letech 1999
a 2000 byla na pracovi‰ti Skalka vybudována testovací základna pro GPS. Skládá se ze tﬁí ãástí: vnitﬁní základny tvoﬁené pûti pilíﬁi s nucen˘mi centracemi jejichÏ vzájemná vzdálenost je od 50 do 200 m, vnûj‰í základny tvoﬁené pûti
„bûÏn˘mi“ stabilizacemi geodetick˘ch bodÛ umístûné 100 m
aÏ 11 km od vnitﬁní základny a navazovací základny, kterou
tvoﬁí zejména permanentní GNSS stanice GOPE. Základna
byla zamûﬁována opakovanû – ãtyﬁikrát metodami GPS a tﬁikrát klasick˘m mûﬁením úhlÛ, délek a v˘‰ek velmi pﬁesnou
nivelací.

12. Závûr
PﬁedloÏené pojednání je struãn˘m shrnutím aktivit geodetické observatoﬁe Pecn˘ v rámci budování globálního geodetického observaãního systému. Tyto aktivity budou v nejbliÏ‰í budoucnosti dále roz‰íﬁeny o studium koseismick˘ch
a postseismick˘ch jevÛ, vãetnû vlastních kmitÛ Zemû, ve
velmi pﬁesném tíhovém mûﬁení. Bude to umoÏnûno díky
zprovoznûní tﬁísloÏkového zvlá‰È ‰irokopásmového seismometru, jehoÏ instalace do 65 m hlubokého vrtu probíhá v listopadu 2007. Dal‰í inovace pﬁinesou experimentální práce
v oblasti ãasu a frekvence s vyuÏitím atomov˘ch cesiov˘ch
hodin Symmetricom a vodíkového maseru. Observatoﬁ se tak
zapojí do souãinnosti IGS a Mezinárodního úﬁadu pro míry
a váhy v oblasti udrÏování a ‰íﬁení ãasu a kromû toho podstatnû zkvalitní podíl na urãování velmi pﬁesn˘ch drah navigaãních druÏic a korekcích palubních hodin. Supravodiv˘
gravimetr GWR na GO Pecn˘ bude zapojen do Globálního
geodynamického projektu, koordinovaného IAG a zamûﬁeného na autonomní indikaci pﬁesunÛ hmot v zemském tûlese.
Radiometr vodních par TP/WVP-3000 bude dále vyuÏíván
k tvorbû zlep‰en˘ch troposférick˘ch modelÛ pro korekce pozorování kosmické geodézie a kromû toho bude pﬁispívat
k tvorbû numerick˘ch meteorologick˘ch modelÛ a pro dal‰í
aplikace, napﬁ. v radioelektronice. Pokraãovat bude soustavná ãinnost v rámci Evropské kombinované geodetické
sítû (ECGN), jejímÏ cílem je vytvoﬁit spoleãn˘ referenãní rámec pro pozorování v geometrickém a tíhovém prostoru
a sledování jeho stability na úrovni pﬁesnosti 10-9 v globálním mûﬁítku a na evropském kontinentu. Tato síÈ je rovnûÏ
jedním z elementÛ globálního systému GGOS v Evropû.
V‰echny pﬁístrojové inovace byly umoÏnûny díky existenci V˘zkumného centra dynamiky Zemû se sídlem na Geodetické observatoﬁi Pecn˘, které vzniklo s podporou grantÛ
M·MT LN00A005 a LC506.
Autoﬁi velmi oceÀují finanãní podporu M·MT, poskytnutou
v rámci projektÛ LC506 a ME711, bez které by nebylo moÏné
dosáhnout v˘sledkÛ popsan˘ch v tomto pojednání.
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OSOBNÍ ZPRÁVY
V˘roãí 100 let od narození prof. Josefa
Böhma, DrSc.
92 : Böhm : 528

Josef Böhm se narodil 21. srpna
1907 jako syn po‰tovního úﬁedníka v Opavû. Jeho matka byla
vzdálenou pﬁíbuznou v˘znaãného geodeta a kartografa prof.
Karla Koﬁistky. V rodinû byly
ãtyﬁi dûti, a proto si musel jiÏ jako student reálného gymnázia
v Opavû opatﬁovat prostﬁedky na
studium kondicemi. Gymnázium
absolvoval s vyznamenáním; vynikal zejména v matematice, fyzice a dal‰ích pﬁírodních vûdách.
Posluchaãem zemûmûﬁického inÏen˘rství âeského vysokého uãení technického (âVUT)
v Praze byl v letech 1926 aÏ
1929, ‰kolu ukonãil s vyznamenáním. Velk˘ zájem u nûho
vzbuzovaly odborné teoretické discipliny – matematická kartografie, vy‰‰í geodézie a vyrovnávací poãet. Bûhem studia na sebe upozornil prof. Franti‰ka Fialu, kter˘ mu nabídl místo asistenta. Mlad˘
absolvent v‰ak nabídku nepﬁijal, více ho lákala praktická ãinnost
pﬁi terénních geodetick˘ch pracích. Po ukonãení studia na âVUT
vykonával vojenskou sluÏbu u dûlostﬁelectva, kde také prodûlal v˘cvik ve vojenské fotogrammetrii.
Po ukonãení vojenské sluÏby byla první jeho praxe (1931) u Katastrálního mûﬁického úﬁadu ve Fr˘valdovû (dne‰ním Jeseníku). Hornat˘ okres vyhovoval jeho sportovnímu zaloÏení a práce, v tehdej‰ím pﬁeváÏnû nûmeckém prostﬁedí, pﬁispûla ke zdokonalení jeho
znalostí nûmeckého jazyka. Následovalo pût let v˘konné mûﬁické
sluÏby u Katastrálního úﬁadu v Opavû (do roku 1937) pﬁi podrobném mapování Hluãínska a Ostravska.
V roce 1935 obhájil na âVUT doktorskou disertaãní práci, jejím
tématem bylo studium geodetické kﬁivky v konformním zobrazení.
Rok 1935 byl také poãátkem jeho publikaãní práce v odborn˘ch
geodetick˘ch ãasopisech.
Pﬁi obhajobû své doktorské práce vzbudil Ing. Böhm zájem pﬁítomného Ing. Josefa Kﬁováka, pﬁednosty Triangulaãní kanceláﬁe Ministerstva financí v Praze. V roce 1937 byl Ing. Böhm do této kanceláﬁe pﬁeloÏen a pracoval zde osm let do roku 1945. Tuto svou
ãinnost v terénu pﬁi budování geodetick˘ch základÛ na‰eho státu povaÏoval za nej‰Èastnûj‰í období svého Ïivota.
Práce v triangulaãní kanceláﬁi pﬁiná‰ela ﬁadu podnûtÛ a nutila
Ing. Böhma k teoretickému studiu a vedla i k jeho odbornému rÛstu. Ihned v prvním roce byl povûﬁen vyrovnáním trigonometrické
sítû I. ﬁádu, pﬁi kterém zavedl pﬁesnûj‰í a ekonomiãtûj‰í v˘poãetní
postup v rovinném zobrazení tehdej‰í âSR a vypracoval metodiku
transformací souﬁadnic. V dal‰ím roce mu bylo uloÏeno vybudování nového oddûlení nivelace – osobnû pak zamûﬁil poﬁad I. ﬁádu
nivelaãní sítû Praha – âeské Budûjovice. Dále vykonával mûﬁení
na ﬁadû bodÛ základní trigonometrické sítû a posléze byl jmenován vedoucím oddûlení pro budování nové astronomicko-geodetické sítû.
V letech 1942 aÏ 1943 vybudoval srovnávací základnu v praÏské
oboﬁe Hvûzda, která dlouhá léta slouÏí jako délkov˘ etalon pro
geodetická mûﬁení. Osobnû vedl mûﬁení geodetick˘ch základen u Podûbrad a v Postupimi.
Pﬁi sv˘ch mûﬁeních v terénu si Ing. Böhm bedlivû v‰ímal vlivu
terénu a atmosférick˘ch pomûrÛ jako systematick˘ch faktorÛ pÛsobících na mûﬁení. Ke kaÏdé technické zprávû pﬁipojoval podrobnou anal˘zu pÛsobení tûchto faktorÛ na v˘sledky mûﬁení. JiÏ
tehdy do‰el k názoru – tehdy velmi modernímu – Ïe podstata mûﬁení je pﬁedev‰ím fyzikální a statistická. Uvûdomoval si, Ïe nestaãí pouze rutinní zpracování mûﬁení, ale Ïe jsou nutné teoretické
rozbory s vyuÏitím matematické statistiky k vypracování optimální metody mûﬁení pro dosaÏení nejvy‰‰í moÏné pﬁesnosti v˘sledkÛ. Své poznatky o budování základní trigonometrické sítû
pravidelnû publikoval a pﬁedná‰el v rámci tehdej‰ího Spolku inÏen˘rÛ a architektÛ.
V roce 1945, po znovuotevﬁení vysok˘ch ‰kol, byl poÏádán
o zorganizování geodetického studia na Vysoké ‰kole technické
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(V·T) v Brnû – tento úkol zdárnû a rychle splnil. V roce 1946 byl
jmenován profesorem pro obor vy‰‰í geodézie a matematické kartografie. V téÏe dobû obhájil na âVUT v Praze habilitaãní práci
na téma „Zákony pﬁená‰ení mûﬁick˘ch chyb v trigonometrick˘ch
sítích“.
Na V·T v Brnû pÛsobil ‰est let (do roku 1951) jako vedoucí katedry geodézie, kartografie a topografie. V letech 1947 a 1948 uskuteãnil ﬁadu studijních cest do Itálie, Francie, ·v˘carska, skandinávsk˘ch zemí a Polska, kde navázal cenné osobní kontakty s pﬁedními
evropsk˘mi geodety. V následujícím období vûnoval mnoho úsilí
psaní uãebních textÛ. Jeho „Vyrovnávací poãet“ z roku 1948 obsahoval – snad jako první ve svûtû – korelaãní anal˘zu. Velk˘ zájem
vzbudily i jeho dal‰í skripta „Vy‰‰í geodézie“ a „Matematická kartografie“, monografie o pﬁesné nivelaci, transformaci souﬁadnic
a metronomii.
Personální a technické zabezpeãení geodetického oboru na V·T
v Brnû vedlo k rozhodnutí Ministerstva ‰kolství zru‰it geodetické
studium v Praze a soustﬁedit je pro ãeské zemû v Brnû. K realizaci
tohoto rozhodnutí v‰ak nedo‰lo, naopak v roce 1951 byla – s v˘jimkou Stavební fakulty – zru‰ena V·T v Brnû a její pracovi‰tû se
stala základem pro vybudování Vojenské technické akademie (VTA).
Na osobní Ïádost gen. Bohumíra Lomského – tehdej‰ího velitele VTA
– byl povûﬁen prof. Böhm organizací a vedením katedry geodézie,
kartografie a topografie na této ‰kole. Byla to nejvût‰í katedra na
VTA, zahrnovala i astronomickou observatoﬁ, geodetickou a fotogrammetrickou laboratoﬁ a kartoreprodukãní oddûlení se 60 uãiteli
a zamûstnanci. Civilní v˘uka zemûmûﬁick˘ch inÏen˘rÛ byla obnovena v Praze na Vysoké ‰kole speciálních nauk (V·SN). Po dvou letech byla v˘uka zemûmûﬁického inÏen˘rství na V·SN zru‰ena a zﬁí-
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zena samostatná Zemûmûﬁická fakulta (1953 aÏ 1959), na kterou pﬁe‰el prof. Böhm z VTA do funkce dûkana.
Souãasnû s funkcí dûkana byl povûﬁen i vedením katedry kartografie, pozdûji pak i vy‰‰í geodézie. V dobû svého pÛsobení ve funkci
dûkana se zaslouÏil o oboustrannû uÏiteãné spojení ‰koly s praxí. Zemûmûﬁická fakulta poﬁádala semináﬁe o nov˘ch pﬁístrojích a metodách mûﬁení, praxe pomáhala s pﬁístrojov˘m vybavením ‰koly. V té
dobû byly zﬁízeny a vybaveny geodetické laboratoﬁe a laboratoﬁ kartoreprodukce, které slouÏily nejen v˘uce, ale také vûdecké práci pracovníkÛ ‰koly i praxe.
Funkci dûkana vykonával nepﬁetrÏitû ‰est let – do roku 1959, kdy
do‰lo ke slouãení s Fakultou inÏen˘rského stavitelství a Fakultou architektury a pozemního inÏen˘rství ve Stavební fakultu.
V nové struktuﬁe Stavební fakulty byl zﬁízen smûr Geodézie a kartografie se ãtyﬁmi katedrami. Prof. Böhm byl povûﬁen vedením katedry vy‰‰í geodézie a vûnoval se dal‰í vûdecké práci. Zamûﬁil se
pﬁedev‰ím na teorii mûﬁení s uplatnûním statistick˘ch metod, coÏ
byla prÛkopnická práce bez domácích nebo zahraniãních pﬁedloh.
Jeho dvoudílné skriptum (1958 aÏ 1959) a celostátní uãebnice (1964)
„Vyrovnávací poãet“ byly urãeny nejen studentÛm, ale dávaly studijní materiál a podnûty mnoha zaãínajícím vûdeck˘m pracovníkÛm.
Svoje my‰lenky formuloval do ﬁady referátÛ na vûdeck˘ch konferencích, v ﬁadû ãlánkÛ v na‰ich i mezinárodních ãasopisech. Po celou dobu svého pÛsobení se snaÏil prohloubit spolupráci ‰koly s pﬁedními zahraniãními partnery. Spolupracoval s pﬁedními zahraniãními
odborníky (prof. H. Peschel, prof. F. G. Koãetov, prof. A. A. Izotov,
prof. K. Rinner, prof. C. Kamela) a byl zván k pﬁedná‰kám na zahraniãních vysok˘ch ‰kolách.
Zhodnocení jeho vûdecké ãinnosti vyústilo v roce v roce 1955
v dosaÏení hodnosti doktora vûd. ObdrÏel vyznamenání „Za vynikající práci“, zlatou Felberovu medaili a dal‰í ãestná uznání od rÛzn˘ch ‰kol a v˘zkumn˘ch ústavÛ.
Prof. Böhm plnil i mnohé funkce mimo ‰kolu. Byl dlouholet˘m
ãlenem Vûdecké rady fakulty, ãlenem Vûdecké rady Ústavu merania
SAV, ãlenem redakãní rady ãasopisu Geodetick˘ a kartografick˘ obzor, pﬁedsedou geodetické sekce Národního geodetického a geofyzikálního komitétu pﬁi âSAV, pﬁedsedou komise pro státní závûreãné
zkou‰ky a obhajoby vûdeck˘ch disertací, ãlenem vûdeck˘ch rad ﬁady
v˘zkumn˘ch ústavÛ. Zapojil se intensivnû i do mezinárodní geodetické spolupráce v rámci komise KAPG.
Ve vûku 65 let, v roce 1972, ode‰el prof. Böhm na zaslouÏen˘ odpoãinek, zÛstal v‰ak nadále externím ãlenem katedry. Úãastnil se na
nov˘ch vydáních skript, oponoval disertaãní a v˘zkumné práce , lektoroval odborné ãlánky a vedl diplomové práce.
Osobní profil a popis veﬁejné ãinnosti prof. Böhma by nebyl úpln˘
bez zmínky o jeho sportovní a tûlov˘chovné ãinnosti (obr. 1). Sám
pokládal tuto ãinnost za velice v˘znamnou, pomáhala mu obnovovat du‰evní síly pﬁi enormním pracovním vypûtí zejména pak pﬁi vysilující a nevdûãné funkci dûkana.
Jako student zaloÏil v Opavû první plaveck˘ klub a po létech
mu SK Slovan Opava udûlil ãestné uznání „zakladatel ãeského
plavectví na Opavsku“. Pﬁi studijních cestách v cizinû si neopomenul odskoãit na vrchol Mont Blanku, Monte Rose, Matterhornu,
probûhnout norské ledovce, sestoupit do kráteru Etny. V pûtapadesáti letech obdrÏel od Federace alpinismu v Moskvû diplom
a odznak za v˘stup na Kazbek (5040m). Své 68. narozeniny oslavil druh˘m v˘stupem na vrchol Mont Blanku. Vedl na fakultû kanoistick˘ oddíl, pﬁiãemÏ jako padesátilet˘ stál na tﬁetím stupni vítûzÛ v celostátním kanoistickém maratonu Budûjovice-Praha.
Roku 1962 se zúãastnil s vybran˘m druÏstvem Matematicko-fyzikální fakulty UK dálkového pochodu (560 km) na Duklu. V roce
1965 zvítûzil na mezinárodním mistrovství tehdej‰í NDR v orientaãním bûhu v kategorii seniorÛ. V˘ãet jeho sportovních aktiv
by byl je‰tû dlouh˘ a za tûlov˘chovnou práci dostal ﬁadu ãestn˘ch
uznání.
Prof. Böhm vykonal mnoho usilovné a zásluÏné práce pro rozvoj ãeskoslovenské geodézie a kartografie. Cenné jsou jeho vûdecké práce, vysoká úroveÀ uãebnic a jeho poctiv˘ pﬁístup pﬁi v˘chovû mladé zemûmûﬁické generace. Zemﬁel 19. srpna 1993
v nedoÏit˘ch 86 letech v Praze. Ke stému v˘roãí od narozenin
prof. Böhma uspoﬁádala katedra vy‰‰í geodézie v ãervnu 2007
slavnostní zasedání vûnované vzpomínce na jeho práci, trendÛm
v oblasti vy‰‰í geodézie a vyrovnávacího poãtu a v˘voji vysokého
‰kolství.
Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
katedra vy‰‰í geodézie FSv âVUT v Praze

Obr. 1 Prof. Böhm jako sportovec
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Dou‰a, J. a j.: Pﬁíspûvek Geodetické observatoﬁe Pecn˘ ...

Geodetická observatoﬁ Pecn˘ a hlavní budova observatoﬁe

Pohled na vrchol Pecného (546 m n.m., 35 km jihov˘chodnû od Prahy), kde je umístûna
Geodetická observatoﬁ Pecn˘; vlevo vûÏ trigonometrického bodu, observaãní domky pro
astrometrické pﬁístroje a vpravo stoÏár mobilní klimatologické stanice
(text a foto J. Kosteleck˘)

Hlavní budova Geodetické observatoﬁe Pecn˘; na vestavûn˘ch pilíﬁích je umístûna anténa permanentní
stanice GNSS (GOPE) spolu s radiometrem vodních par, meteorologick˘mi ãidly a dal‰ími anténami GNSS;
ve sklepû budovy je umístûna gravimetrická laboratoﬁ a slapová stanice s gravimetry
(text a foto J. Kosteleck˘)

