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Plánovaný start dalších čtyř družic Galileo

Na 25.7.2018 je plánovaný start Evropského nosiče Ariane 

5 - mise VA244 se vzácným nákladem dalších čtyř družic 

Galileo. Družice Galileo číslo 23, 24, 25 & 26 momentál-

ně podstupují předletovou přípravu, tj. jsou společně umís-

těny na speciální dispenser který zajistí bezpečné vynesení 

na cílovou oběžnou dráhu ve výšce 23 222km, kde budou 

následně jeden po druhém umísťovány na cílové sloty na 

této dráze. Další detaily na stránce Arianespace zde. 

Projekt Určování absolutní a relativní polohy (URP4) 

V první polovině roku 2018 se formálně rozběhla práce na projektu URP4 - Určování absolutní a relativní po-

lohy v prostředí 4. průmyslové revoluce. Projekt byl podpořen ze strany Technologické agentury ČR a je veden 

společností Honeywell ve spolupráci s partnerem projektu FEL ČVUT. Hlavními úkoly na základě subdodavatel-

ské smlouvy pro GNSS Centrum Excellence budou: 

1. Sledovat a analyzovat vývoj využití GNSS technologií a aplikací v železniční infrastruktuře

2. Pomoci při přípravě scénářů a následném testování (ve spolupráci s VUZ, a.s.)

Cílem této aktivity bude provést činnosti související s přípravou ověření funkce nového prototypu GNSS zaří-

zení na trakčních jednotkách a na vozech. Jednotlivé činnosti se skládají z výběru nejvhodnější tratě (koridorové, 

nebo lokální), přípravy testovacích prostředků (lokomotivy a vozů), přípravy pozemních měřících bodů a palub-

ních záznamových zařízení. 

Zpracování Studie k realizaci zavedení provozu VFR noc a IFR na Letišti Přerov

V první polovině roku 2018 se tým GCE podílel na zpracování Studie k realizaci zavedení provozu VFR noc 

a IFR na letišti Přerov (LKPO) pro společnost LOM Praha, jejímž hlavním zpracovatelem byla partnerská 

firma Hypera, která k projektu přizvala i společnost Techniserv CZ. Jádrem studie byla analýza proveditelnosti 

zavedení vrtulníkového provozu na letišti v Přerově, včetně implementace GNSS technologií pro přiblížení, 

zavedení služby AFIS a kompletního vybavení letiště pro zavedení IFR provozu.

Jelikož GCE soustřeďuje experty na GNSS problematiku (nejen) v letectví, zpracoval tým GCE převážně 

části Studie zabývající se GNSS přibližovacími postupy, a to jak na dráhu – LPV Approach, tak na heli-

porty – Point-in-Space Approach (PinS). Analýza byla zaměřena zejména na zpracování srovnávacích 

tabulek současného a budoucího stavu tak, aby mohly být splněny veškeré kroky potřebné k dosa-
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žení certifikace IFR letiště, implementace IFR postupů a publikace GNSS přiblížení na RWY a heliporty. Hlavními 

důvody, proč byly doporučeny a navrženy GNSS postupy, jsou oproti konvenčním zařízením typu ILS či VOR/

DME zejména finanční úspora, vyšší bezpečnost a neustálá dostupnost bez ohledu na pozemní infrastrukturu 

a nutnost údržby.

EGNOS Adoption CZ se již překlopil do druhé poloviny

Projekt EGNOS Adoption CZ, který řeší konsorcium 

GNSS Centre of Excellence s DSA a.s., F AIR spol. s r.o., 

ŘLP ČR, s.p. a Aerotaxi-OKR, a.s., se letos překlopil do 

své druhé poloviny. Přelom let 2017 a 2018 znamenal 

ukončení prvních osmnácti měsíců úspěšného projektu, 

kde bylo dosud retrofitováno třináct kusů letecké techniky 

počínaje Cessnou 525 CitationJet přes klasické výcvikové 

Pipery a Cessny po dva simulátory Mechtronix, které se 

v současné době mohou pyšnit nálepkou „EGNOS-capa-

ble“. Zároveň stále postupují práce na přiblížení Point in 

Space pro heliport letecké záchranné služby v nemocnici 

Motol a LPV přiblížení pro letiště Mnichovo Hradiště. Jak se v průběhu řešení ukazuje, publikace přiblížení skýtá 

velká rizika, která, ač identifikovaná před projektem, brání rychlým implementacím těchto přiblížení. I přesto je 

však v plánu publikovat zmíněný PinS již začátkem roku 2019. A v části LPV přiblížení se konsorcium ve spolu-

práci s GSA snaží najít nejlepší cestu jak vzniklé překážky odstraňovat. Zároveň se řeší retrofit dvou posledních 

letounů, pro který je však zapotřebí doplnit dodatek ke smlouvě mezi konsorciem a GSA.

Z formálního pohledu je tak projekt z většiny tzv. „in-line“ se svým plánem, byla odevzdána průběžná zpráva 

k projektu a je stále řešen dodatek ke smlouvě, který umožní pokračovat v práci na projektu dále.

Příprava projektového návrhu do výzvy ESA

GCE připravuje návrh projektu do programu NAVigation Innovation Support Programme (NAVISP) Evropské 

kosmické agentury (ESA). Projekt s názvem „Znalostní báze zranitelnosti GNSS v České republice“ řeší proble-

matiku zranitelnosti GNSS a nezákonného rušení. Cílem navrhovaného projektu je vytvoření komplexního 

přehledu uživatelů a správců infrastruktury, který využívají signál GNSS a pro které znamená jeho výpadek 

(nebo rušení) závažný (bezpečnostní) problém. Dalším cílem je na míru navrhnout protiopatření pro 

takovéto uživatele za účelem zvýšení odolnosti vůči hrozbám nezákonného rušení.

Při přípravě první části projektové žádosti (tzv. outline proposal) aktivně komunikujeme s potenci-

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
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álními partnery v projektu (kupř. s asociovaným členem 

CGI, nebo britskou NSL), a rovněž koordinujeme kroky 

se zástupci národní delegace v ESA z Ministerstva dopravy 

a zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informač-

ní bezpečnost (NÚKIB).

Nedílnou součástí projektu bude i reálné testování odol-

nosti uživatelských systémů vůči rušení a dlouhodobé 

měření výskytu rušivých signálu kolem uživatelské infra-

struktury. V případě zájmu o účast na takovémto testování, 

nebo měření se na nás neváhejte obrátit.

Rubrika - zajímavé GNSS aplikace

Nová aplikace EGNOS pro chytré telefony – pokud 

chcete mít velice jednoduchý a interaktivní přístup ke všem 

informacím týkajícím se EGNOS doporučujeme stáhnout 

aplikaci EGNOS. Získáte okamžitý a přímý přístup k 

oficiálním dokumentům všech služeb EGNOS (mj. Service 

Definition Documents, Service Notices, veřejné zprávy), 

detaily o okamžité výkonnosti systému a další podpůrné 

materiály. Aplikace vám umožní okamžitě kontaktovat 

zákaznickou linku EGNOS a vyřešit vaše aktuální otázky, 

nebo problémy se systémem. Aplikace je vyvinutá pro 

platformu Android a iOS a můžete stahovat zde v Play 

Store respektive v App Store.

Další aktuality

• S platností od 31.3.2018 mají všechna nově vyrobená osobní a nákladní vozidla do 3,5t v EU povinnou 

výbavu automatickým systémem tísňového volání eCall. Systém má pomoci detekovat dopravní nehody 

a zajistit bezprostřední informování o havárii, prostřednictvím automaticky generovaného hovoru na linku 

tísňového volání 112. Více informací se například dozvíte na stránce aktualit GSA nebo v krátkém videu 

zde.

• GCE rozšiřuje své znalosti v oblasti zranitelnosti GNSS na odborném mezinárodním fóru. Náš 

kolega Tomáš Duša byl účastníkem profesionálního tréningu GNSS na Politecnico di Torino. 

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.essp.egnosapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.essp.egnosapp
https://itunes.apple.com/us/app/egnos/id1346540596?l=es&ls=1&mt=8
https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/ecall-emergency-alert-system-launched
https://youtu.be/A3c4--CFsA0
https://youtu.be/A3c4--CFsA0
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Během tří dnů, dva profesoři z Politecnico di Torino a jeden z ENAC, rozebrali velice detailně problematiku 

zranitelnosti GNSS a její eliminaci.

• Czech Space Year 2018 – rok 2018 je oficiálním českým kosmickým rokem. 

Letos slaví Česká republika několik kulatých kosmických výročí jako 10 let vstupu 

do ESA, 40 let od letu Vladimíra Remka a 40 let od vypuštění první české dru-

žice Magion 1. Czech Space Year byl vyhlášen Ministerstvem dopravy společně 

s agenturou CzechInvest, kosmickým inkubátorem ESA BIC Prague a dalšími 

partnery. Během celého roku se bude konat řada zajímavých událostí napříč 

celou Českou republikou, které budou zakončeny týdnem nabitým kosmickými 

aktivitami pod názvem Czech Space Week (12.11. – 16.11.). Více info na 

speciálním webu akce: http://www.czechspaceyear.com

• Česka pobočka společnosti CGI dokončuje projekt Kategorizace hrozeb otevřené službě systému Gali-
leo a opatření k jejich zmírnění, podporovaný z Programu bezpečnostního výzkumu MV ČR. Výstupem 

projektu je analýza této problematiky, která v závěru navrhuje konkrétní návrh možných opatření a dále 

certifikovaná metodika s popsaným přístupem k testování přístrojů GNSS proti těmto hrozbám.

• Nové vydání EGNOS Bulletin (číslo 26, Q2 2018) přináší nejaktuálnější informace o implementaci EG-

NOS v Evropě a novinkách pro leteckou, vodní dopravu a zeměměřické aplikace. Ke stažení na stránkách 

EGNOS User portálu zde: https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/news-events/egnos-

bulletin 

• Horizon 2020 – poslední kolo výzev. Evropská komise 

vyhlásila harmonogram pro poslední kolo výzev na předklá-

dání projektových návrhů v oblasti space a družicové naviga-

ce. Výzva bude otevřená dne 16.10.2018 s deadlinem pro 

předkládání projektových návrhů dne 5.3.2019. GCE hledá 
partnery do projektového konsorcia v této výzvě. V případě 

zájmu nás neváhejte kontaktovat.

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
http://www.czechspaceyear.com
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/news-events/egnos-bulletin
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/news-events/egnos-bulletin
http://www.czechspaceyear.com

