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Projekt EGNOS Adoption CZ

GNSS Centre of Excellence ve spolupráci s společnostmi 

ŘLP, s.p., DSA a.s., F-AIR spol. s r.o. a Aero-taxi OKR, a.s. 

(provozovatelem letiště Mnichovo Hradiště) podalo 

začátkem října grantový návrh do výzvy EGNOS Adoption 

in Aviation 2015 vyhlášené GSA na implementaci přiblížení 

využívajících EGNOS a retrofit avioniky schopné využívat 

EGNOS. Konkrétně je v projektu požádáno o dotaci na 

retrofit a upgrade avioniky Garmin G650, G750 a G1000 

pro letouny letecké školy F-AIR a letouny a vrtulníky 

letecké školy, provozovatele obchodní letecké dopravy 

a letecké záchranné služby DSA. Celkem jde o 15 letounů, 6 vrtulníků a dva FNPT II simulátory. Oblast 

zabývající se přiblížením zahrnuje přiblížení Point in Space pro letiště Václava Havla Praha, první svého druhu 

v ČR a LPV přiblížení na oba prahy dráhy 07/25 pro letiště Mnichovo Hradiště (LKMH). 

Vítězné projekty v programu Horizon2020 v oblasti železniční dopravy

V měsíce září byly vyhlášeny výsledky druhé výzvy 

grantového schématu Evropské komise Horizon 2020 

zaměřující se na využití GNSS. GCE, které se soustředilo 

na projekty v oblasti železniční dopravy, bylo zapojeno do 

tří návrhů, z nichž dva byly schváleny k financování. Jedná 

se o projekt RHINOS (Railway High Integrity Navigation 

Overlay Systém – za pomoci GNSS podpořit přesnou 

lokalizaci a tvorbu standartu pro železniční technologie na 

úrovni bezpečnostních standardů a to na bázi multikonstelace (GPS a Galileo) a modelu virtuální balízy) a projekt 

STARS (vytvořit univerzální přístup jak využít GNSS na železnici a to zejména v oblasti zabezpečovacích zařízení 

ERTMS). Oba projekty by měly začít v lednu 2016 se zapojením GCE jako subkontraktora pro dílčí úkoly.

Pracovní program Horizon2020 Space pro roky 2016 a 2017

Aby mohlo GNSS Centre of Excellence plnit své poslání je třeba se zaměřovat na budoucí možnosti 

výzkumu, vývoje, aplikací a rozšíření využití GNSS v České republice a Evropě. Proto jsou již v GCE 

analyzovány všechny možnosti pro roky 2016 a 2017. Jednou z nich je i program H2020 Space, který 

vešel ve své pracovní verzi ve známost v posledních dnech. Ten obsahuje oblasti Pozorování Země, 
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Podporu konkurenceschopnosti a nezávislosti a inovace evropského kosmického průmyslu a GNSS. Jelikož při 

přípravě evropských projektů je nezbytné začít měsíce dopředu, tak GCE již v těchto oblastech oslovilo možné 

partnery s návrhy spolupráce. Pokud máte zájem se zapojit či máte konkrétní nápad projektu, na který by jste 

rádi získali grantové prostředky ozvěte se nám na info@gnss-centre.cz

Safety konference 2015

Každým rokem hostí letiště Václava Havla Praha konferenci týkající se provozní bezpečnosti v letectví. Nejinak je 

tomu i tento rok, kdy termín konference připadl na čtvrtek 19. listopadu. Navíc je však letos program rozšířen 

i o „druhou bezpečnost“, jelikož se o den dříve v konferenčním sále Letiště Václava Havla Praha bude konat 

konference Air Transport Security 2015. Safety konference se aktivně zúčastní i GNSS Centre of Excellence 

s příspěvkem na téma „Využití EGNSS pro zvýšení bezpečnosti v letectví“. Registrace a další informace o konfe-

rencích naleznete na webových stránkách http://safsecprague.cz/ 

GSA bude hostit zástupce Evropského parlamentu

Agentura GSA bude 4. listopadu 2015 hostit zástupce 

Komise pro průmysl, výzkum a energii Evropského 

parlamentu (ITRE). Součástí akce budou i prezentace 

úspěšných projektů v oblasti zrychlování vývoje a využívání 

satelitních aplikací na evropském trhu. Jedním z oslovených 

je i GNSS Centre of Excellence, které bylo požádáno 

o přednesení projektu CaBilAvi přímo zaměřeného na 

šíření využití GNSS u koncových uživatelů. GCE samozřejmě souhlasilo a těší se na ukázání a podpoření šíření 

GNSS i do Evropského parlamentu.

Progres projektu CaBilAvi

Koncem září byl ukončen devátý měsíc řešení projektu CaBilAvi. Vzhledem k harmonogramu projektu tím také 

skončilo období, kdy bylo GNSS Centre of Excellence vedoucím odborným subjektem v projektu. Od této 

chvíle také bude odborná práce záviset na partnerech projektu a GCE se tak bude moci zcela soustředit na roli 

koordinátora. Všechny informace o CaBilAvi jsou na webových stránkách projektu: http://cabilavi.gnss-cen-

tre.cz/ 
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Další aktuality

• Systém Galileo – v pátek 11. září ve 2:08 UTC byly 

do vesmíru vyneseny družice Galileo 9 a Galileo 10. 

Oba satelity pak následně úspěšně prošly všemi 

zkouškami a 19., resp. 20. září se tak mohly připojit 

k postupně rostoucí flotile systému, kterou bude cílově 

tvořit celkem 30 satelitů. Více o nových satelitech 

Galileo zde. Krátké timelaps video zde.

• eKnot – 6.-8. října proběhl odborný workshop na 

téma Fundamenty satelitní navigace ve Varšavě další 

workhopy a akce je možné monitorovat zde

• Open days – ve dnech 9.-10. října otevřela Agentura 

GSA v Praze své brány veřejnosti – GSA Open days. 

Více o průběhu celé akce z médií zde, nebo na 

stránkách GSA

• Nupharo – GCE podepsalo Memorandum o spolu-

práci se Nupharo Park s výhledem na budoucí spolu-

práci s rozvojem technologií na bázi GNSS v ČR

• EGNOS Quarterly bulletin – bylo vydáno další číslo 

čtvrtletníku informující o aktuálním dění kolem systému 

EGNOS a jeho uživatelích. Nové číslo shrnuje závěry 

vrcholné události letošního roku – EGNOS Service 
Provision Workshop Copenhagen 2015 a je ke 

stažení zde
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