Úspěšné vypuštění čtyř satelitů Galileo
Dne 17.11.2016 proběhl další úspěšný start Evropského nosiče Ariane 5, avšak poprvé v historii byla vynesena
hned čtveřice satelitů Galileo současně. Tímto se zvýšil jejích počet na oběžné dráze již na 18. V následujících
dvou letech jsou plánovány další 2 starty Ariane 5, každý opět se čtveřicí satelitů.

První spuštění služeb Galileo – Galileo Initial Service
Dne 15.12.2016 oznámila Evropská Komise první oficiální
spuštění navigačních služeb Evropského satelitního navigačního systému Galileo (Declaration of Galileo Initial Services). Tímto se systém oficiálně posunul z testovací fáze do
funkčního provozního stavu. Uživatelé s kompatibilními
přijímači tak mohou využívat signál z družic Galileo v kombinaci se stávajícími systémy GPS, GLONASS a BeiDou.
Takováto multikonstalační navigační řešení umožňují lepší
příjem signálů i v geograficky komplikovaných územích
a místech s rozsáhlou výškovou zástavbou a zlepšit tak
přesnost určení polohy a času.
Toto je dobrá zpráva nejen pro uživatele, ale rovněž pro výrobce čipů, přijímačů, vývojáře aplikací a všechny
další, kteří budou prosperovat z lepší přesnosti, spolehlivosti, dostupnosti a pokrytí GNSS. Z uživatelského
hlediska bude nutné na zařízeních nahrát nové softwarové aktualizace a/nebo aktualizace firmware. Většina
výrobců toto poskytuje v rámci pravidelných aktualizací svých produktů pro své zákazníky.
Animace dostupnosti Galileo signálů při různém počtu funkčních satelitů zde:
www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2016/12/Galileo_coverage
Agentura GSA spustila webový portál, kde je možné vyhledat pro jednotlivé uživatelské oblasti čipsety, přijímače
a moduly, které již podporují Galileo. Portál je dostupný na adrese: www.usegalileo.eu
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Program Horizon2020 otevřel třetí kolo výzev se zaměřením na aplikace v satelitní navigaci. Výzva má již
tradiční čtyři oblasti zaměřené na dopravní aplikace, na aplikace pro profesionální i všeobecné využití a na
zvyšování povědomí a schopností v oblasti evropských navigačních systémů EGNOS a Galileo.
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Otevřené výzvy v programu H2020 se zaměřením na vesmírné projekty

První tři oblasti spadají pod tzv. projekty implementace s krytím 70% nákladů a poslední oblast pod podpůrné
projekty s krytím 100% nákladů. Celkem je připravena dotace ve výši 33 mil Euro a uzávěrka podávání projektů
je stanovena na 1. března 2017.
GCE se plánuje zapojit do podávání žádostí, pokud byste měli zájem se přidat, neváhejte nás po novém roce
kontaktovat. Čas se rychle krátí.
Podrobné informace k výzvám můžete nalézt na webu Evropské GNSS Agentury GSA: www.gsa.europa.eu/
newsroom/news nebo na webu Evropské komise: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html

Každoroční setkání české kosmické komunity - akce Space for Prague a Gate2Space
14. prosince 2016, v budově ČSOB Inspirace v Praze, se
uskutečnila výstava uměleckých děl se společným tématem
propojení pozemského života s vesmírnými technologiemi
a systémy. Pod záštitou hl. m. Prahy ji pořádala ESA BIC
Prague a UMTRH, umělecký trh neziskového spolku
Žijeme v centru. Výstava doprovodila řadu seminářů
a setkání na dané téma, včetně konference Space4Prague,
která shrnula první rok fungování pražského kosmického
inkubátoru ESA BIC Prague otevřeného letos v květnu.
© CzechInvest

Společnost NG Aviation

•

Mobilní aplikace Triphood

•

Mobilní aplikace TuddyTuddy

•

Big Terra pro zefektivnění afrického zemědělství

•

InsightART pro ověřování uměleckých děl
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Výrobce nejmodernějších kol Festka
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Na konferenci vystoupil vedoucí kanceláře Technology
Transfer Programme Evropské kosmické agentury (ESA) Frank Salzgeber, vládní zmocněnec pro spolupráci
s Evropskou agenturou pro družicovou navigaci GSA Karel Dobeš a náměstek primátorky hlavního města Prahy
Petr Dolínek, který převzal nad celou akcí SPACE4PRAGUE záštitu. Karel Kučera, generální ředitel agentury
CzechInvest, která je operátorem projektu ESA BIC Prague, na konferenci představil první české start-upy,
které budou s podporou pražského inkubátoru Evropské kosmické agentury hledat využití kosmických technologií v běžném životě:

Více v tiskové zprávě CzechInvest:
http://czechinvest.org/do-prazskeho-kosmickeho-inkubatoru-miri-prvnich-6-start-upu
Další doprovodná akce byla Gate2Space 2016. Letošním podtitulem, jejíž druhý ročník se uskutečnil ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Inženýrskou akademií, bylo „Zapojení českých subjektů do kosmických aktivit“.
V první části byly představeny prezentace např. zástupců Ministerstva dopravy ČR, kteří představili výsledky
jednání na úrovni Evropské kosmické agentury v Lucernu, na kterém se Česká republika rozhodla připojit k celé
řadě povinných, ale hlavně volitelných programů, a to s výhledem na další čtyři roky. Na akci rovněž vystoupil
ředil GCE, Pavel Dobeš, s příspěvkem o průběhu a výsledcích dvou projektů z leteckého segmentu – CaBilAvi
a EGNOS Adoption CZ. Akce rovněž nabídla tzv. „Speed Networking“, ve které své aktivity představili navzájem zástupci podnikatelů z oblasti kosmických technologií.
Vybrané prezentace z akce: http://www.tc.cz/cs/novinky/prezentace-z-akce-gate2space

Setkání odborníků na rentgenovou astronomii AXRO 2016
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Došlo i k představení českých projektů minidružice VZLUSAT a účasti na raketovém experimentu NASA,
rovněž nových družicových projektů ESA s českou účastí. Organizátory pracovního setkání AXRO,
konaného pod záštitou rektora ČVUT Petra Konvalinky, byly AsÚ AV ČR, ČVUT v Praze a minister-

SA

Mezi 5. až 8. prosincem 2016 proběhlo již podeváté
v Praze mezinárodní setkání odborníků na rentgenovou
astronomii AXRO 2016. Diskutovali o současných i plánovaných družicích Evropské kosmické agentury (ESA). Cílem
je připravovat využití nejnovějších technologií pro budoucí
rentgenové družice. Na programu bylo 34 přednášek,
mezi kterými byla i přednáška Reného Hudce, vedoucího
skupiny Astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení
Astronomického ústavu Akademie věd (AsÚ AV ČR), který
představil nové a netradiční možnosti pro uspořádání
optiky pozorující oblasti rentgenového záření, založené
na inspiraci ze zvířecí říše. Ředitel AsÚ Vladimír Karas se ve
svém příspěvku zabýval tématem černých děr a doprovodných jevů v jejich blízkosti. John Nousek z Penn State
univerzity v USA, jeden z celosvětově nejuznávanějších
© VZLU
odborníků v oboru, se věnoval aktuálnímu tématu detekce
gravitačních vln a zdrojů neutrin pomocí družice SWIFT,
jejíž činnost řídí a se kterou spolupracují i robotické dalekohledy na hvězdárně v Ondřejově.

stvo dopravy. Konference se zúčastnilo cca 50 odborníků z 11 zemí světa včetně Spojených států a Japonska.
Program konference: http://axro.cz/program/
Abstrakty jednotlivých příspěvků: http://axro.cz/abstracts/

GSA Open Days
Dne 2. a 3. prosince proběhly Dny Otevřených dveří 2016 agentury GSA (GSA Open days 2016) v Praze.
Akci navštívilo přes 2 500 lidí, kteří měli možnost se seznámit s činnostmi agentury GSA a zejména s výhodami
systémů Galileo a EGNOS. Podtitulem letošní akce bylo „Travel from Space to Business“ a návštěvníci si mohli
vyzkoušet virtuální realitu (a hledat satelity na orbitě kolem Země), dále letecký simulátor, či vyzkoušet interaktivní znalostní test. Součástí akce byla i sestava přednášek a jednu z nich na téma EGNOS a jeho využití v letecké
dopravě měli i zástupci GCE. Agentura GSA slaví již čtyři roky od otevření v České republice a za tu dobu již
zřízení sídla vyneslo ČR 800 miliónů Kč.
Články o akci v médiích: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/jeste-presnejsi-nez-gps-prazske-sidlo-systemu-galileo-uz-ces/r~d1cc088ab62b11e6b026002590604f2e/?redirected=1482135773

Zajímavé aplikace – IdeaPoly
Řízení letového provozu zahajuje v lednu 2017 pilotní
provoz aplikace Ideapoly pro řízení inovací. Ideapoly
umožňují plné zapojení zaměstnanců do inovačního dění
ve firmě. Volbou témat dochází k plošnému sběru nápadů
od různorodé skupiny účastníků.

:E
e©
ag
im

Do prediktivního trhu lze zapojit zaměstnance, zákazníky, partnery i dodavatele. Kolektivní inteligence je jedním
z hlavních faktorů celkové kvality inovací. Prediktivní trhy porážejí standardní výzkumné metody díky mechanice, která odpovídá reálnému chování lidí.
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Účastníci investují přidělené virtuální prostředky do akcií
nápadů, u kterých předpokládají nejvyšší přínos. To je něco
úplně jiného než odpovídat na otázku “který nápad se mi
líbí”. Dochází tak k velmi přesné predikci úspěšnosti nápadů.
Nejlepší investor a autor vítězného nápadu získávají odměnu.

Ideapoly podporují vybudování inovačních ekosystémů, které dlouhodobě fungují. Nápady tak rostou
od původní myšlenky až k úspěšné realizaci.
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Další aktuality
Presentace GNSS Centre of Excellence na Studentské konferenci „What’s New in AEROSPACE?“ - Ve
dnech 29.-30.11.2016 se zástupci GCE zúčastnili konference, která prezentovala studentské vědecko-výzkumné aktivity na ČVUT na poli letectví a kosmonautiky, úkoly řešené jednotlivými pracovními skupinami
ČVUT a studijní obory v této oblasti. V rámci prvního konferenčního dne vystoupil Ing. Tomáš Duša s
příspěvkem „Vývoj EGNSS a aktuální projekty“, pozornost věnoval průběžným výsledkům projetu CaBilAvi
a zmínil postup v EGNOS adoption CZ.

•

Dne 23. a 24. 11. 2016 proběhla na Letišti Václava Havla v Praze konference „Safety a Security Praha
2016“. Jedná se o již tradiční konferenci zaměřenou na ochranu před protiprávními činy a na provozní
bezpečnost v civilním letectví, kterou organizují Letiště Praha, a. s. a Vysoká škola obchodní v Praze. Na
konferenci vystoupil se svou prezentací rovněž ředitel GCE, Pavel Dobeš, kde popsal využití a výhody
systému EGNOS a využití GNSS aplikací v letectví. Více o konferenci: http://safsecprague.cz/

•

Agentura GSA hostila ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 11. zasedání pracovní skupiny EUROCONTROLU (RNAV Approach implementation Support Group – RAiSG). První den byl věnován sdílení mezinárodních zkušeností v projektech grantového schématu GSA – EGNOS Adoption in Aviation a druhý den byl
veden jako standardní RAiSG jednání. Akce se účastnilo více jak stovka expertů z celé Evropy. Zástupci GCE
navázali mnoho nových kontaktů pro spolupráci nejen na projektech CaBilAvi a EGNOS Adoption CZ.
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