Výroční zpráva 2016
GNSS Centrum Excellence si dovoluje představit své
aktivity z roku 2016. Stejně jako v předcházejícím roce je
vše popsáno ve „Výroční zprávě 2016“, která je dostupná
v elektronické verzi na webových stránkách GCE.
Velmi děkujeme všem zakládajícím, asociovaným členům
a partnerům za spolupráci a podporu.

Studie bezpečnosti zavedení IFR provozu na neřízených letištích v ČR
V první polovině roku 2017 byla plněna veřejná zakázka
ÚCL se zaměřením na umožnění bezpečného IFR provozu na neřízených letištích v ČR. Zakázku řešila rakouská
firma APAC se subkontraktory, kterými bylo španělské
ALG a Ústav letecké dopravy ČVUT v Praze. Zakázka byla
rozdělena na tři části a to Zpracování provozního konceptu (CONOPS) zavedení IFR postupů v ČR, Zpracování
obecné standardní studie bezpečnosti pro ČR a Zpracování obecného postupu vypracování bezpečnostních posouzení pro konkrétní letiště v ČR. Toto rozdělení tak mělo
sloužit pro zajištění všech podkladů pro umožnění státu
dát pevné rozhodnutí, jakým způsobem bude přistupovat
k problematice zavádění IFR provozu na neřízených letištích.

V současné době má výstupy zakázky u sebe Úřad pro civilní letectví (ÚCL), který aktivně komuni1
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Základem pro studii bylo uvažování typového letiště. Tím je neřízené letiště s přístrojovou dráhou a AFIS a to
takové, které splňuje kompletní legislativní požadavky dané Evropskou Unií. Vzhledem k zadání bylo hodnoceno hlavně prostředí takovéhoto letiště, zdali je dostatečné z pohledu bezpečnosti. Jak již bylo napsáno,
studie vyhodnotila možné zavedení přístrojových postupů jako bezpečné, avšak při splnění dvaceti šesti
specifických požadavků na bezpečnost, ke kterým byla přidána tři bezpečnostní doporučení.
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Studie přinesla velmi pozitivní závěry pro všechny podporovatele zavedení IFR postupů na neřízených letištích,
jelikož potvrzuje, že je to možné. Toto je obsaženo v celkem šesti výstupech zahrnujících studii proveditelnosti,
analýzu podobných řešení v EU, koncept provozu pro ČR, obecnou studii bezpečnosti a postup pro provádění
studií bezpečnosti na specifickém letišti.

kuje s Ministerstvem dopravy ČR a dalšími zainteresovanými organizacemi českého letectví a pracují na zajištění
zmíněných požadavků na bezpečnost. Dle informací z ÚCL by měly být závěry a výstupy studie spolu s postojem a postupem státních orgánů známy v nejbližší době.
Pozitivní výstupy studie jistě pomohou zavádění IFR postupů na letištích v ČR, a to ať už dlouholeté snaze
provozovatele Letiště Hradec Králové, GNSS Centru a Aerotaxi-OKR v projektu EGNOS Adoption CZ při
implementaci LPV přiblížení na letišti Mnichovo Hradiště, či dalším, kteří se pomalu hlásí.

Projekt CaBilAvi - RAiSG meeting Brusel
Na konci května hostila organizace EUROCONTROL již 12-té zasedání RNAV Approach Implementation
Support Group (RAiSG). Akce se zúčastnilo více než pět desítek odborníků z celé Evropy, kupř. 25 zástupců
různých poskytovatelů letově provozních služeb, zástupci národních leteckých úřadů, provozovatelé letadel
a letišť. Za GCE se účastnil Tomáš Duša a prezentoval výsledky projektu CaBilAvi. Prezentace zdůraznila potřebu vzdělávání pilotů v oblasti PBN, a zjištění a závěry z práce partnerů na jednotlivých balíčcích projektu. Odborné letecké společnosti byl rovněž představen výukový GNSS video seriál. V druhé části prezentace vystoupil
Marc Torres ze španělského PILDO Labs a vysvětlil výzvy, se kterými se potýkali při návrhu LPV přiblížení na tři
letiště – Mostar (Bosna a Hercegovina), Niš (Srbsko) a Tivat (Černá hora).
Další představené prezentace ukázaly celkový pohled na současný stav implementace EGNOS přibližovacích
procedur v Evropě, úroveň vybavení letadel vhodnou palubní avionikou, různé přístupy zavádění PBN postupů
v různých zemích a plány rozvoje systému EGNOS. Za zmínku stojí např. fakt, že 23 z 25 nejvýznamnějších
Evropských letišť má alespoň jednu proceduru APV a celkově 70% všech evropských letišť má nějakou proceduru s podporou vertikálního vedení letadla.
Účast na takovémto fóru je jedinečnou příležitostí pro výměnu zkušeností v problematice zavádění PBN postupů pro letadla a vrtulníky, které se GCE pak snaží proaktivně zavádět v českém prostředí.
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Na letišti v polských Katowicích proběhla 8. června 2017 akce
pod názvem „Airport breakfast“. Setkání bylo součástí evropského
projektu CaBilAvi a příprava probíhala ve spolupráci s partnerem
projektu spol. Kosmonauta, Letištěm Katowice, agenturou GSA
a Evropskou komisí. Hlavní cíl akce byl zaměřen na informování
letecké komunity v Polsku o výhodách využití GNSS navigace
v letecké dopravě s důrazem na využití LPV postupů, které byly
v Polsku poprvé schváleny a publikovány (několik dnů před konám akce) právě pro Letiště Katowice.

SA

„Airport Breakfast Katowice“

Setkání zahájila video-vstupem evropská komisařka Elżbieta Bieńkowska. Dále následovaly jednotlivé prezentace: za agenturu GSA Marta Krywanis; za Polské Řízení letové provozu (PANSA) vystoupili ředitel odboru
GNSS, Tomasz Wozniak a specialista na IFR procedury, Piotr Czesnik; za Mezinárodní letiště Katowice vystoupil
jeho ředitel, Pawel Wojda. Prezentace současného stavu a budoucího vývoje byla určena zejména pro leteckou
komunitu: dopravce, zástupce leteckých škol, aeroklubů a samozřejmě novináře. Asi nejpodstatnější informací
a závazkem ze strany Polského Řízení leteckého provozu (PANSA) bylo, že do roku 2020 by všechny letiště
řízena PANSA budou mít publikovány LPV přiblížení.
Jednotlivé prezentace a bližší informace je možné získat zde.

„Airport Breakfast Žilina“
V rámci projektu CaBilAvi jsme ve spolupráci s GSA a
Žilinskou univerzitou uspořádali akci „Airport Breakfast“,
která se konala 22.6. 2017 na letišti v Žilině na Slovensku.
Cílem bylo navázat na publikování LPV přiblížení s využitím
satelitní navigace, které bylo v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou agenturou GSA a LPS SR š.p., zavedeno na letištích Piešťany (únor 2017), Žilina (květen 2017)
a v roce 2017 bude zavedeno i na letišti Poprad.
V úvodu zazněla zdravice evropského komisaře a vice-prezidenta EK pana Maroše Šefčoviče. Na semináři
vystoupili zástupci Ministerstva dopravy a výstavby SR, Dopravného úradu, Letových prevádzkových služieb
SR, provozovatele letiště LZZI, Žilinské Univerzity i dalších provozovatelů využívající tento způsob navigace. Za
GSA a GCE prezentace přednesli Kamil Slavík a Tomáš Duša.
Na programu bylo představení evropského systému EGNOS a informování o možnostech grantové podpory
ze strany Evropské Komise, resp. GSA. Dále byla představena moderní LPV přiblížení, jejich výhody, přínosy
a také nové možnosti pro komerční provozovatele letadel včetně praktických zkušeností s využitím v průběhu
letu. Zajímavým doplněním byla výstavka vývoje navigačních přístrojů a také exkurze po letišti spojená s prezentací letadel vybavených pro LPV přiblížení. Další podrobnosti na webové stránce akce.
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GCE spolupracovalo na přípravě projektové žádosti do „Programu na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje EPSILON“. Lídrem projektu je společnost Honeywell a partnerem projektové žádosti je ČVUT, odborně zastoupená panem profesorem Vejražkou.
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Projekt Určování absolutní a relativní polohy (URP4)

Projekt “URP4” se zaměřuje na dosažení technologického průlomu v automatizaci výroby (Průmysl 4.0),
v dopravě (železnice, autonomní vozidla) a souvisejících lidských činnostech. K docílení konkurenceschopnosti
a bezpečnosti v těchto oborech je nutné přesně znát, monitorovat a řídit polohu a orientaci příslušných zařízení
a vozidel. Vzhledem k vysokým nárokům na přesnost a integritu lokalizačních řešení plynoucích z nasazení
v životně kritických aplikacích se ukazuje, že pouhé používání signálů z GNSS je již nedostačující. Ke splnění
požadavků je nutné použít sofistikovanější přístup a navigační řešení musí využívat fúzi dat z několika nezávislých
senzorů. Cílem projektu je výzkum a vývoj funkčního vzorku modulárního hybridního lokalizátoru schopného
docílit vysoké přesnosti a integrity. Modulární přístup řešení zajistí široké uplatnění v dopravě, logistice a výrobě
(Průmysl 4.0). Součástí projektu je i výzkum a vývoj modulu MEMS inerciální měřící jednotky a vývoj modulu
multikonstelačního GNSS přijímače s metodou EGNOS rozšíření. Implementace lokalizátoru vytvoří podmínky pro vyšší míru zavedení automatizace do dopravy, např. vnitropodnikové. Úspěšné řešení projektu tedy
povede k výraznému pokroku v automatizaci s pozitivním ekonomickým efektem na ČR. Ohledně finálního
vyhodnocení projektové žádosti ze strany TA ČR Vás budeme informovat, poté co obdržíme.

Helicopter Show a Rally Show
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Páteční program Helicopter Show se nesl ve znamení
tradičního programu pro odbornou veřejnost i školy. „Profesionálové z řad složek IZS mohli diskutovat nad tématy
spojenými s leteckou záchrannou službou, pro hasiče
bylo navíc letos připraveno certifikované školení pro zásah
na letišti. V odpoledních hodinách nechyběl ani praktický
výcvik leteckých záchranářů se zaměřením na speciální letecké činnosti v LZS a navádění vrtulníku pozemními
signály. Naopak v odpoledních hodinách proškolili odborní pracovníci děti v oblasti prevence, dodržování
bezpečnosti a záchraně lidských životů včetně samotné resuscitace. Hasiči a piloti vrtulníku navíc ukázali,
jak to funguje při jejich společném zásahu,“ řekl za organizátora Helicopter Show Daniel Tuček.
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Hradec Králové – Druhý květnový víkend znovu přilákal desetitisíce návštěvníků na Královéhradecké letiště díky spojení
silných strojů a profesionálů na zemi i ve vzduchu. Nejlepší
jezdci i nejzkušenější piloti předvedli své umění ve dnech 12.
a 13. května 2017 v rámci nejrozsáhlejší letecké a motoristické show v České republice. Největším lákadlem byla akrobacie v podání akrobatického vrtulníku BÖ105, vystoupení Petra
Kopfsteina se strojem extra 330, tradiční hromadná nehoda
se zásahem všech záchranných složek nebo letová ukázka
polské vojenské jednotky s vrtulníkem W3A Sokol.

Diváci zhlédli letovou i statickou ukázku více než 60 strojů, mezi kterými byli například vrtulníky Robinson
R-44, Cabri G2, MD-500E, Ranabot CH77, armádní W3A Sokol a Mi171, stroje Mi2 a Mi17 od LOM Praha
nebo letouny L29 Delfín, Zlín Z50LS. I přes nepřízeň počasí, která akci chvílemi provázela, se jednalo o velmi
povedený ročník a před organizátory tak stojí opravdu velká výzva pro následující ročník.
Více informací na webu akcí: www.helicoptershow.cz a www.rallyshow.cz

Zasedání Správní rady GCE
Dne 29. června 2017 proběhla Správní rada GNSS Centra. Na programu jednání byla diskuse o stavu probíhajících projektů (CaBilAvi, EGNOS Adoption CZ, RHINOS, STARS, Detekce nezákonného rušení signálu
GNSS atd.), stejně tak jako předložení plánu prací na druhou polovinu roku 2017. V současné době očekáváme vyhodnocení předložených projektových žádostí, na kterých je GCE v různých rolích zapojeno (partner/
subdodavatel): Projekt Určování absolutní a relativní polohy v prostředí 4. průmyslové revoluce“ a „Vytvoření
celoevropského Copernicus BICu“. V průběhu července jsme obdrželi zamítavé stanovisko od Evropské
komise/agentury GSA s ohledem na III. Výzvu H2020 k projektu INOWA. Správní rada na svém jednání rovněž
schválila návrh textu Memoranda o spolupráci s Čínskou asociací GNSS a LBS – GLAC.

•

GSA pořádá ve dnech 3-4.10. v Aténách další výroční EGNOS workshop, na programu budou mj.
prezentace o implementaci EGNOS na A320neos dopravce Easy jet, zkušenosti z provozu vrtulníků (PinS),
výhody pro všeobecné letectví, možnosti využití pro pozemní a vodní dopravu.

•

Pozvánka na konferenci New Trends in Civil Aviation 2017. Asociovaný partner GNSS Centra, České
vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, konkrétně Ústav letecké dopravy pořádá ve dnech 7. a 8.
prosince 2017 již 19. ročník mezinárodní vědecké konference „New Trends in Civil Aviation 2017“. Jak je
z názvu patrné, konference je zaměřena na nové trendy v civilním letectví a vše co s letectvím souvisí.
Více informací o konferenci najdete na webových stránkách http://ntca.fd.cvut.cz.
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GCE je členem pracovní skupiny pro podporu využívání surových navigačních dat (RAW measurements)
v běžných veřejných aplikacích s využitím chytrých telefonů s platformou Android. Tuto skupinu (GNSS RAW
measurements Task Force) vede agentura GSA a jejími členy je třicítka GNSS expertů z celé Evropy.

e©

•

ag

Projekt CaBilAvi se chýlí ke svému závěru. U té příležitosti se ve dnech 13. a 14. září 2017 v Praze
uskuteční workshop k závěrům tohoto evropského projektu.
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Další aktuality
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