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Jednání s čínskou asociací pro GNSS a LBS - GLAC

Dne 18. 4. na Ministerstvu dopravy ČR proběhlo setkání 

organizované GNSS Centrem Excellence s Čínskou dele-

gací GLAC (a jejími členy a partnery). Na setkání na české 

straně vystoupili zástupci státních organizací a asociací, 

které mají blízko k GNSS a LBS technologiím a aplikacím 

(MD ČR, CzechInvest, SŽDC).

Cílem setkání bylo seznámení s Čínskými partnery, před-

stavení českých subjektů a institucí a projednání okruhů 

možné spolupráce. GCE se v odpolední části jednání 

domluvili se zástupci GLAC na přípravě Memoranda 

o spolupráci, které by mělo obsahovat formu budoucí 

spolupráce v následujících oblastech:

• Organizační a informační 

1. Informováním o aktivitách v ČR a Číně s důrazem 

na nové technologie a aplikace v oblasti GNSS 

a LBS a jejich nasazování

2. Spoluprací a výměnou informací v otázkách 

spojených s certifikací a legislativou

3. Vytvořením platformy pro výměnu kontaktů 

a vyhledání partnerů pro budoucí projekty

• Obchodní a projektová

1. Poskytnutím nabídky služeb partnerům a členům obou organizací, které ulehčí vstup na trh konkrétních 

produktů a aplikací

2. Tvorbou a aktualizací databáze která pomůže rozšířit B2B rozhovory

• Akademická a výzkumná

1. Vzájemnou pomocí a předáním kontaktů mezi univerzitami, výzkumnými institucemi a odbornými 

pracovišti, zabývající se R&D v oblasti GNSS a LBS

2. Vytvořením platformy pro vznik projektových konsorcií a následnými jednáními s potenciálními 

investory a národními institucemi poskytující grantové a dotační financování

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
http://www.glac.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=51
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O průběhu příprav Memorand a dalších Česko-Čínských aktivitách Vás budeme dále informovat. 

Pokud máte zájem o bližší informace, tak nás prosím kontaktujte.

Železniční workshop projektu RHINOS

Ve dnech 23. a 24. března 2017 se v Praze uskutečnil 

workshop k závěrům evropského projektu RHINOS 

(Railway High Integrity Navigation Overlay System).

Dvoudenní jednání se konalo v prostorách agentury GSA, 

jejíž představitelé se jednání aktivně zúčastnili. Za českou 

stranu přivítal účastníky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan 

Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.  

Cílem projektu H2020 RHINOS bylo demonstrovat 

splnění vysokých požadavků na integritu bezpečnosti a spolehlivosti pro účely detekce virtuální balízy v rámci 

European Rail Traffic Management System (ERTMS) a European Train Control System (ETCS) na základě 

technologie EGNSS (EGNOS a Galileo). Na řešení projektu RHINOS spolupracují evropští odborníci s experty 

na integritu GNSS pro účely letectví ze Stanfordovy univerzity v USA. Své prezentace přednesli renomovaní 

odborníci jako např. prof. Per Enge (USA – Stanford University), Prof. Alessandro Neri (Itálie - RadioLabs), prof. 

Terry Moore (U.K. – University of Nottingham), Prof. Efim Rozenberg (Ruská Federace – RZD NIIAS), doc. Ing. 

Aleš Filip, CSc. (Univerzita Pardubice) a také představitelé evropských organizací a institucí jako GSA, UIC, ERA, 

UNIFE, ERTMS Users Group, apod. Bližší informaci o workshopu a finální program.

Organizačně byl celý program včetně video přenosu do Kanady zajištěn týmem GNSS Centra Excelence.

Výstupy projektu CaBilAvi se setkaly s velikým ohlasem

Rok 2017 je posledním rokem realizace projektu CaBilAvi a tudíž se jedná o nejzajímavější rok, kdy budou 

prezentovány všechny hlavní výstupy projektu. Některé se již podařilo připravit a zrealizovat a představit široké 

odborné ale i laické veřejnosti.

Asi s nejvíce pozitivním ohlasem se setkal výukový video seriál. Dvacetidílná série krátkých videí poutavým 

způsobem prezentuje možnosti využití GNSS v letectví. Jsou představovány přínosy pro piloty všeobecného 

letectví létajících jak podle pravidel letu za vidu (VFR), tak i podle pravidel přístrojového létaní (IFR). Systé-

my GNSS mají taktéž své limity a omezení, kterých si musí být piloti vědomi, aby předešli případným 

krizovým situacím při přehnaném spoléhání se na ně.

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
http://gnss-centre.cz/wp-content/uploads/2017/03/RHINOS_Final-workshop-program_EN0320.pdf
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Seriál je vysílán v české a anglické verzi prostřednictvím YouTube kanálu „GNSS 

Centrum CZ“ (česká verze) a kanálu „GNSS Centre of Excellence“ (anglická 

verze).

Videa jsou sdílená i přes Facebook – sledujte nás na: 

https://www.facebook.com/gnsscentrum.

Reakce na video seriál je možné nalézt v tištené, ale i elektronické verzi magazínu Flying Revue (http://www.

flying-revue.cz/gnss), nebo na webovém portálu skolenipilotu.cz (http://www.skolenipilotu.cz/dvd-druzicova-

navigace/).

Další aktivitou byla série zimních školení pro piloty a provozovatele. Ve spolupráci s Žilinskou Universitou v Ži-

lině proběhlo ve dnech 8. až 10. února zimní školení v Zuberci na Slovensku. Ve dnech 17., 18. a 24. února 

ve spolupráci s Aeroklubem České republiky proběhla tři školení v Zbraslavicích, Praze a Brně a na konec ve 

dnech 21. a 22. dubna proběhlo školení ve Španělsku v spolupráci s Aeroklubem Barcelona de Sabadell. V sou-

vislosti s tím byla připravena skripta pro účastníky, které jsou poskytnuta volně ke stažení na webu projektu.

Vyvrcholením prezentačních aktivit projektu byla účast na největším Evropském 

veletrhu všeobecného letectví AERO2017. Ve dnech 5. až 8. dubna se zástupci 

projektových partnerů spolu s GSA a ESSP setkali v německém městě Friedrichsha-

fen na společně připraveném a sdíleném stánku. Kromě prezentace systémů Galileo 

a EGNOS široké veřejnosti, jejich benefitů a výhod pro piloty a provozovatele letišť 

a nutnosti modernizace vzdělávání leteckého personálu byly každý den organizo-

vány bloky hodinových seminářů. Zde odznělo představení EGNSS, propagace 

výstupů projektu CaBilAvi a vždy jedna vyzvaná přednáška expertů z EASA, AOPA 

UK, ALSIM. Veletrh byl vynikající příležitostí pro navázání kontaktů s uživateli, piloty, výrobci avioniky a simu-

látorů, rovněž s nejrůznějšími leteckými školami, kterým byla nabídnuta možnost využívání výstupů projektu. 

Průběh jednotlivých dnů veletrhu a prezentované prezentace jsou ke stažení na webu projektu CaBilAvi (http://

cabilavi.gnss-centre.cz/news/all-news)

Zasedání koordinační rady ministra dopravy pro ITS

Dne 29.3.2017 proběhlo zasedání Koordinační rady ministra dopravy pro Inteligentní dopravní systémy, které 

je GCE členem. Na programu jednání byla hlavním bodem aktualizace Implementačního plánu k Akčnímu 

plánu rozvoje ITS v ČR do roku 2020. Jedná se o dokument, kterému předcházely dokumenty pod 

názvy Akční plán rozvoje ITS a Implementační plán rozvoje ITS. Hlavním účelem dokumentu, který byl 

v minulém roce schválen na úrovni Vlády ČR, je předložit ucelený plán rozvoje ITS v ČR, a to tak, 

a by mohlo dojít k synergii jednotlivých módů (silničních, železničních, vodních a leteckých), dále aby 
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http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
https://www.youtube.com/channel/UCnUvA_kNR8FUAEi306WzbFA
https://www.youtube.com/channel/UCnUvA_kNR8FUAEi306WzbFA
https://www.youtube.com/channel/UCiGTf_K48xEGx-MzGBPxUIA
https://www.facebook.com/gnsscentrum
http://www.flying-revue.cz/gnss
http://www.flying-revue.cz/gnss
http://www.skolenipilotu.cz/dvd-druzicova-navigace/
http://www.skolenipilotu.cz/dvd-druzicova-navigace/
http://cabilavi.gnss-centre.cz/documentation-useful-links?p_p_id=110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX_redirect=http%3A%2F%2Fcabilavi.gnss-centre.cz%2Fdocumentation-useful-links%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3&_110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX_fileEntryId=133542
http://cabilavi.gnss-centre.cz/documentation-useful-links?p_p_id=110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX_redirect=http%3A%2F%2Fcabilavi.gnss-centre.cz%2Fdocumentation-useful-links%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3&_110_INSTANCE_6svr39mMQ4QX_fileEntryId=133542
http://cabilavi.gnss-centre.cz/news/all-news
http://cabilavi.gnss-centre.cz/news/all-news
https://www.youtube.com/channel/UCnUvA_kNR8FUAEi306WzbFA
https://www.facebook.com/gnsscentrum
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mohla proběhnout diskuse i s řadou dalších institucí a organizací, které by mohly a v řadě případně měly spo-

lupracovat na přípravě jednotlivých projektů, se kterými po jejich vytvoření rovněž pracují, nebo na ně navazují 

(Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, atd.). Na programu jednání byla prezentována aktualizace Akčního plánu, 

dle podkladů od jednotlivých infrastrukturních správců. 

Dalšími body programu jednání Koordinační rady byly:

1. Zpráva o stavu implementace nařízení Evropské komise v oblasti ITS

2. Aktuální stav projektů CROCODILE 2, eCall - I_HeERO, CARTRE

3. Podpora v rámci specifického cíle 2.3 OPD - podpora ITS ve městech a podpora ITS na dálnicích a silnicích I. třídy

4. Datově propojená vozidla, kooperativní systémy ITS

5. Vytvoření platformy pro (plně) autonomní vozidla

6. Infrastruktura prostorových dat v dopravě

Dalším významným bodem jednání z pohledu využívání GNSS bylo otevření možnosti zapojit se do pracovní 

skupiny pod názvem: Platforma pro autonomní vozidla. Pro zahájení provozu autonomních vozidel v běžném 

silničním provozu existují překážky jak technického rázu, tak především schází legislativní rámec upravující 

provoz autonomních silničních vozidel. 

Nezastupitelná role veřejného sektoru spočívá ve stanovení zásad, které budou uplatňovány při provozu zmí-

něných vozidel, zejména ve vztahu ke zkušebnímu provozu a ke schvalování technické způsobilosti autonom-

ních silničních vozidel. Z výše uvedených důvodů byla tato problematika právě bodem jednání Koordinační rady 

ITS, která navrhla vytvořit následující pracovní skupiny, jejichž úkolem bude z hlediska působnosti každé pracov-

ní skupiny popsat současný stav problematiky autonomních vozidel a navrhnout vizi a priority této oblasti:

PS1 – Právní aspekty

PS2 – Společenské a etické otázky

PS3 – Technologie autonomního řízení

PS4 – Dopravní, digitální infrastruktura, bezpečnost a prostorová data

PS5 – Pilotní ověřování a posuzování shody

Pokud máte zájem se zapojit do jedná z výše uvedených pracovních skupin, nebo získat více informací o aktua-

lizaci Implementačního plánu rozvoje ITS v ČR, tak nás prosím kontaktujte: info@gnss-centre.cz 

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
mailto:info%40gnss-centre.cz?subject=Dotaz%20koordina%C4%8Dn%C3%AD%20rada%20ITS
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Progres projektu EGNOS Adoption CZ

Tříletý projekt EGNOS Adoption CZ vedený GNSS Centrem Excelence a částečně financovaný agenturou 

GSA nabírá na obrátkách ve všech čtyřech osách – retrofitu avioniky letounů, retrofitu simulátorů, publikaci PinS 

a publikaci LPV. 

Koncem března bylo dokončeno třetí čtvrtletí projektu a již je proveden retrofit šesti letounů z celkových tři-

nácti u partnerů projektu DSA a F AIR. Taktéž retrofity simulátorů jsou již ve fázi dodávání potřebných zařízení, 

tedy těsně před zástavbou. Podobně rychlý progres se týká postupu přiblížení PinS plánovaného pro letiště 

Václava Havla Praha, jelikož je již postup navržen a odkomunikován se všemi zainteresovanými stranami.

V poslední části projektu, která řeší implementaci přiblížení LPV na letiště Mnichovo Hradiště (LKMH) se v 

posledních měsících čekalo na výsledky obecné studie bezpečnosti týkající se právě provozu IFR na neřízených 

letištích v ČR, kterou zadal Úřad pro civilní letectví. Studii vypracovalo konsorcium pod vedením rakouské 

firmy APAC. Ač ještě nejsou známé oficiální stanoviska ÚCL a MDČR, tak lze konstatovat, že studie nepovažuje 

hodnocený způsob provozu za nebezpečný, což je pro malá letiště výborná zpráva.

Mezičas čekání na výsledky studie vyplňuje vytváření jasného plánu – roadmapy – co vše je nutné pro letiště 

LKMH splnit, aby na něm mohlo být LPV publikováno, přičemž drtivá většina se týká požadavků stanovených 

Leteckým předpisem L14.

Aktuálně se tak projekt jeví jako skvěle vymyšlený, jelikož všechny práce probíhají dle harmonogramu a některé 

i s časovým předstihem. Taktéž se již projevuje impakt projektu EGNOS Adoption CZ a zároveň projektu 

CaBilAvi na povědomí odborné letecké veřejnosti po celé Evropě.

Nový projekt H2020 - INOWA

Koncem února podalo konsorcium pod vedením GNSS 

Centrem Excelence do výzvy Evropské komice Galileo 2017 

projekt INOWA, Instrument Navigation On inland WAter-

ways. Projekt je zaměřen na vytvoření navigačního zařízení 

s vysokou přesností a vysoce přesných mapových podkladů 

a ověření jejich využití pro vnitrozemskou vodní plavbu. 

Konsorcium projektu je složeno z koordinátora GCE a partneři jsou tři univerzity České vysoké učení technic-

ké v Praze, Žilinská univerzita v Žilině a Námořní univerzita ve Štětíně a dále společnost VARS Brno. Tím 

jsou postihnuty všechny oblasti projektu od odbornosti s GNSS, návrhu GNSS zařízení, přes zkušenosti 

s vnitrozemskou plavbou a vytváření předpisových požadavků až po tvorbu mapových podkladů.
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Projekt INOWA je podpořen Ministerstvem dopravy Slovenské republiky, Ředitelstvím vodních cest ČR 

a polským Ministerstvem pro námořní a vnitrozemskou plavbu.

Vytvořením projektu INOWA se naplňuje záměr GCE rozšiřovat svoje působení na všechny módy dopravy.

Seminář o možnosti sledování nežádoucích deformací v dopravní infrastruktuře

24.4. proběhl na MD ČR seminář zaměřený na proveditelnost sledování nežádoucích pohybů a deformací 

dopravních infrastruktur prostřednictvím radiové interferometrie, tedy pomocí satelitních snímků družit Sentinel. 

Zástupci GCE se semináře účastnili a komunikují danou problematiky a její využití se správci jak silniční tak že-

lezniční infrastruktury. Program akce na webu CzechSpacePortal.cz, kde by se měly objevit i prezentace z akce.

Rubrika - zajímavé GNSS aplikace 
Oficiální spuštění nové služby Galileo nazvané pátrání a záchrana (Search&Rescue - SAR)

Šestý duben je označen jako světový den „Beacon Awa-

reness Day“ nebo také „Den 406“. Proč 406? 406MHz je 

frekvence na které vysílají všechny automatické záchranné 

radiomajáky svou polohu v případě nouze. Vysílání na 

této frekvenci je monitorováno satelity, které toto vysílaní 

přenášejí do záchranného centra spolu s určením polohy 

vysílaného signálu. Tento den připomíná všem uživatelů 

záchranných majáků potřebu jejich ročního přezkoušení, 

výměny baterií a zaregistrování v databázi COSPAS-SARSAT.

Letos byl tento den také využit k oficiálnímu zahájení 
služby pátraní a záchrany, kterou poskytuje nový evrop-

ský satelitní navigační systém Galileo. Služba Galileo SAR je Evropským příspěvkem do globálního bezpečnostní-

ho systému COSPAR-SARSAT.

Věděli jste že:

• Transpondér SAR na palubě Galileo satelitu váží 6 kg, které mohou představovat hranici mezi životem a smrtí

• Za poslední 3 roky se pomocí satelitní služby SAR podařilo zachránit v průměru šest životů denně

• Satelity Galileo přenáší každé nouzové volání z jakéhokoliv radiomajáku SARSAT bezplatně a bez 

nutnosti registrace
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Evropská soutěž o nejlepší aplikaci družicové navigace - ESNC 2017

Letošní ročník soutěže o nejlepší nápady na aplikace systémů družicové navigace „European Satellite Navigation 

Competition (ESNC) je zahájen, termín pro registrace nápadů je do 30.6. 2017.

Podmínkou k přihlášení již do 14.ročníku soutěže je, aby navrhovaný nápad využíval systémy GNSS. Přihlásit se 

může téměř kdokoli a soutěž je vhodná i pro podnikatele, zejména začínající firmy. 

Vítězové hlavních cen kromě finanční odměny získají možnost využít technické, podnikatelské a právní poraden-

ství pro realizaci svých business plánů a využít síť evropských inkubátorů. Hlavní vítěz za ČR dále postoupí do 

evropského finále soutěže. Vítězové českého regionálního kola získají možnost využít nabídky služeb CzechIn-

vestu a VZLÚ. 

Oficiální web soutěže: http://www.esnc.info, registrace https://login.esnc.eu/

Další aktuality

• 20. března 2017 navštívil prostory GNSS centra Excelence na letišti Václava Havla Praha Ing. Ján Breja, 
předseda Dopravného úradu Slovenské republiky. Cílem setkání bylo jednání o vzájemné spolupráci v 

oblasti GNSS aplikací v oborech letectví a železnice, kde je o aplikace satelitních aplikací rostoucí zájem. 

Další setkání se připravuje na 2. čtvrtletí tohoto roku s místem konání v Bratislavě. 

• 1. března 2017 se na pozvání Centra leteckého výcviku (CLV) v uskutečnilo jednání na letišti v Pardu-
bicích. Zástupci GCE informovali o aktuálních možnostech GNSS aplikací v letectví a CLV projevilo zájem 

o navázání na výsledky projektu EGNOS Adoption CZ. Při příležitosti návštěvy pardubického letiště došlo i 

na jednání s Ing. Hanou Šmejkalovou, ředitelkou letiště Pardubice. Diskutovalo se o rozvojovém plánu a 

možnostech zavedení LPV přiblížení pro oba prahy dráhy.
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