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Vývoj systému GALILEO
Ve středu 25. července v 11:25 h GMT (13:25 h středoevropského

čet rapidně roste. Dnes vypuštěné družice zlepší globální pokrytí

času) odtartovala nosná raketa Ariane 5 z evropského kosmodro-

systému, přičemž ten dosáhne přesnosti už dnes široce uznávané

mu v Kourou (Francouzská Guayana). Mise s označením VA244

jako výjimečná.“

měla za cíl vynést družice Galileo s pořadovými čísly 23 až 26,
které zhruba po 3 a půl hodině letu umístila na své oběžné dráhy.
Díky tomu se konstelace systému Galileo rozrostla na 26 satelitů,
čímž dosáhla globálního pokrytí.
Družice jsou umístěny na svých cílových drahách ve výšce necelých 23 000 km nad Zemí. Momentálně probíhá šestiměsíční testování a validování těchto družic, které ověří, zdali jsou připraveny
k zařazení do operační konstelace systému Galileo. Do té doby
je v operační konstelaci plnohodnotně funkčních 18 družic, 4 v
úvodní validační fázi, 2 jsou v fázi testování, 1 záložní a 1 nefunkční.

Věděli jste?
od července 2018
je na oběžné dráze již 26 družic
Galileo

„Právě jsme se stali svědky dokončení první fáze vypouštění družic
Galileo, ale mnoho práce je ještě před námi. Dalších dvanáct družic
Galileo ze třetí série se nyní připravuje jako orbitální záloha a náhrada nejstarších družic systému, které byly vypuštěné v roce 2011. Jejich úkolem bude zajistit nepřetržitou činnost systému v budoucnu.“
„A v polovině následující dekády je připravovaná nová generace
družic Galileo. Ta se bude vyznačovat vyšší přesností i novými
službami. Díky tomu se Galileo stane permanentní součástí světa
globálních družicových navigačních systémů.“

„Galileo je historicky největší konstelace družic ESA, která navíc
byla vybudována velmi rychle. Plných 22 družic řady FOC (Full
Operational Capability) do ní bylo zařazeno za něco málo přes čtyři roky,“ připomíná generální ředitel ESA Johann-Dietrich Wörner.
Ředitel ESA pro navigaci Paul Verhoef k tomu dodává: „Systém
Galileo poskytuje svou úvodní službu celosvětově od 15. prosince
2016. Dodnes už má více než 100 miliónů uživatelů a jejich po-
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Cíle a poslání GNSS
Centra Excellence

GNSS Centrum Excellence, zájmové sdružení právnických osob
(dále jen GCE) bylo založeno v roce 2013 a jeho hlavní rolí je posilovat postavení ČR ve vývoji, testování a implementování GNSS

2.

Dílčími cíli Sdružení jsou:
oo

Geostationary Navigation Overlay Service) v ČR,

aplikací ve všech módech dopravy, propojovat vědecko-výzkumnou sféru s průmyslem a centralizace fragmentovaných aktivit.

oo

GCE se aktivně angažuje v průmyslových implementačních projektech, dále v oblasti založení českého ESA BIC inkubátoru a aktivně spolupracuje se zakládajícími členy: Řízení letového provozu,

oo

nologie,
oo

dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inodobě tvoří databázi produktů a projektů realizovaných českými
společnostmi v oblasti GNSS, jako základního prvku pro rozvoj
spolupráce, zvýšení efektivity vývoje a inovací a zlepšení inovačního potenciálu v ČR.
1.

Hlavní cíle GCE: podpora vývoje aplikací globálních navigač-

podpora image členů Sdružení jako inovativních společností, které vyvíjejí a implementují moderní tech-

a dálnic, tak rovněž s asociovanými členy a univerzitami. Spolupra-

vací ITS, a taktéž s Evropskou GNSS agenturou (GSA). A dlouho-

spolupráce s GSA (European GNSS Agency) se sídlem
v Praze,

České dráhy, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic
cuje s Ministerstvem dopravy, zejména s Odborem inteligentních

akcelerace využívání technologie EGNOS (European

podpora Zkušebního centra VUZ Velim jako centra
pro testování železničních aplikací GNSS,

oo

spolupráce s Ministerstvem dopravy v oblasti ITS (Inteligent Transport Systems) a PRS (Public Regulated
Services).

Ze Stanov jednoznačně vyplývá, že Sdružení je nezisková organizace a své činnosti neprovádí za účelem dosažení zisku.

ních satelitních systémů, vývoj nových technologií pro oblast
letectví, silniční a železniční dopravy, podpora vědy, výzkumu a vývoje.
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Zakládající členové
ESA - J. H uart, 2014

V roce 2018 byly řádnými/zakládajícími členy organizace, které
svým předmětem činnosti pokrývají tři módy dopravy, a to jmenovitě: leteckou, železniční a silniční:
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oo

Řízení letového provozu, s.p.

oo

České dráhy, a.s.

oo

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

oo

Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace

výroční
zpráva za rok

Asociovaní členové
GCE v roce 2014 zakotvilo ve svých stanovách institut asociovaného členství a to pro tři druhy společností/institucí: pro malé
a střední podniky (MSP), velké podniky a akademické a výzkumné
instituce. Hlavním cílem bylo vytvořit platformu, která umožní hledat odpovědi na reálné potřeby na bázi vědeckých a výzkumných
kapacit, dohromady se stávajícími produkty podnikatelské sféry
podnikající v oblasti GNSS.

3.

Akademické a výzkumné instituce:
oo

České vysoké učení technické v Praze

oo

Žilinská Univerzita v Žilině

oo

Univerzita Pardubice

oo

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Mezi asociovanými členy v roce 2018 byly:
1.

2.

Velké podniky:
oo

Letiště Praha, a. s.

oo

CGI IT Czech Republic s.r.o.

oo

Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

Malé a střední podniky:
oo

Techniserv, spol. s r.o.

oo

WheelTug PLC

oo

Výskumný ústav dopravný, a. s.
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Orgány GCE
Věděli jste?
družice Galileo
váží 730kg a má
spotřebu 1900W

Mezi hlavní orgány GCE patří „Členská rada sdružení“, kde jsou statutární zástupci zákládajících členů. V roce 2018 to jmenovitě byli:
oo

Ing. Jan Klas - generální ředitel ŘLP

oo

Ing. Miroslav Kupec - předseda představenstva ČD

oo

Ing. Jan Kroupa, FEng. - generální ředitel ŘSD

oo

Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel SŽDC

oo

Mgr. Pavel Dobeš - ředitel GCE (ředitel je členem
Správní rady dle Stanov)

Posledním orgánem GCE je výkonná pozice ředitele. Tu v roce 2018
zastával Mgr. Pavel Dobeš, který má mandát výkonu pozice ředitele
od roku 2013 na dobu 5 let.

Dalším orgánem sdružení je „Správní rada sdružení“, která se schází
v kratších intervalech a probírá pracovní plány, plánování a strategie,
včetně přijímají nových asociovaných členů a plní další úkoly vyplýva-

V

ěděli jste?
družice Galileo
obíhají Zemi ve
výšce 23 222km
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jící ze Stanov sdružení:
V roce 2018 byli členy Správní rady:
oo

Ing. Luboš Hlinovský – za ŘLP

oo

Ing. Antonín Blažek – za ČD/VUZ

oo

Ing. Mgr. Radek Čech - za SŽDC

oo

Bc. František Sedláček – za ŘSD

výroční
zpráva za rok

Zaměstnanci GCE

Vydávání Newsletterů

V roce 2018 GCE zaměstnalo 4 odborníky na částečné úvazky v

GCE i v roce 2018 pokračovalo v tradici pravidelného vydávání in-

oblasti GNSS technologií a aplikací, kteří se v průběhu roku zabý-

formačního Newsletteru - GCE News, který se tak dohromady s

vali, jak činností na projektech EGNOS Adoption CZ, Systém pro

webovými stránkami GCE (www.gnss-centre.cz) staly hlavními in-

odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strate-

formačními nastroji pro naše členy i širokou odbornou veřejnost.

gické infrastruktury (projekt DETEKTOR), zpracování studii pro

Do konce roku 2018 byla již vypublikováno a rozesláno 15 čísel

letiště Přerov, tak se podíleli na přípravě řady projektů v oblasti

GCE News. Pokud jste nějaké číslo našeho Newsletteru náhodou

letectví, železnice a problematiky detekce nezákonného rušení

neobdrželi nebo Vám schází, můžete jej stáhnout na našem webu:

signálů GNSS. Vedle výše zmíněnych zaměstnanců mělo GCE 3

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/

experty na dohodu o provedení práce pro expertní oblasti jednotlivých realizovaných projektů.

Věděli jste?
GCE má vlastní
Facebook

a YouTube kanál

Mimo již zmíněných Newsletterů GCE informovalo své členy
a spolupracující partnery skrze další elektronické nástroje:
Webové stránky:
oo

www.gnss-centre.cz

oo

http://cabilavi.gnss-centre.cz/

YouTube kanály:
oo

GNSS Centre of Excellence (v anglickém jazyce)

oo

GNSS Centre CZ (v českém jazyce)

Facebook:
oo

GNSS Centre of Excellence (v anglickém jazyce)

oo

GNSS Centrum (v českém jazyce)
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Detailní přehledy
Zakládající členové -

datum
vstupu

členství v
roce 2013

členství v
roce 2014

členství v
roce 2015

členství v
roce 2016

členství v
roce 2017

členství v
roce 2018

Řízení letové provozu, s.p.

3.12.2012

České dráhy, a.s.

3.12.2012



















Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace

16.4.2013













Správa železniční dopravní cesty, s.o.

10.12.2013













název organizace

datum
vstupu

členství v
roce 2013

členství v
roce 2014

členství v
roce 2015

členství v
roce 2016

členství v
roce 2017

členství v
roce 2018

Letiště Praha, a. s.

27.1.2014

Výskumný ústav dopravný, a. s.

27.1.2014

CGI IT Czech Republic s.r.o.

29.4.2014





Techniserv, spol. s r.o.

27.1.2014

WheelTug PLC

29.4.2014



































29.4.2014













ELTODO, a.s.








název organizace

Asociovaní členové -

České vysoké učení technické v Praze

bez poplatku

Žilinská Universita v Žilině

bez poplatku

Universita Pardubice

bez poplatku













Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

bez poplatku













Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s.

bez poplatku













UniControls, a.s.
Develict Solutions s.r.o.
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30.11.2015













výroční
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Členové členské schůze sdružení

Od

Do

Členové správní rady GCE

Od

Do

Jan Klas (ŘLP)

3.12.2013

současný člen

Luboš Hlinovský (za ŘLP)

6.6.2017

současný člen

Miroslav Kupec (ČD)

11.9.2018

současný člen

Antonín Blažek (za ČD)

Jiří Svoboda (SŽDC)

23.3.2018

současný člen

Martin Bělčík (za ČD)

Pavel Surý (SŽDC)

16.6.2014

28.2.2018

Pavol Pecha (za ŘSD)

Jan Kroupa (ŘSD)

10.12.2014

současný člen

Pavel Krtek (ČD)

9.12.2014

11.9.2018

Daniel Kurucz (ČD)

28.3.2014

9.12.2014

Dalibor Zelený (ČD)

21.8.2013

28.3.2014

Petr Žaluda (ČD)

3.12.2012

21.8.2013

Soňa Křítková (pověřená řízením
ŘSD)

1.8.2014

Jan Kubiš (ŘSD)

20.12.2013
současný člen
19.8.2016

František Sedláček (za ŘSD)

současný člen

Radek Čech (za SŽDC)

19.8.2016

současný člen

Pavel Dobeš (ředitel GCE)

20.2.2013

současný člen

Roman Náhončík (za ŘLP)

3.12.2012

6.6.2017

Petr Mahdal (za ŘSD)

11.6.2016

19.8.2016

9.12.2014

Jan Ládin (za ŘSD)

20.12.2013

11.6.2015

2.4.2014

31.7.2014

Marek Binko (za SŽDC)

20.12.2013

19.8.2016

Jiří Mayer (pověřený řízením ŘSD)

13.2.2014

31.3.2014

Martina Mannová (za ČD)

3.12.2012

20.12.2013

Pavel Kočica (ŘSD)

2.10.2013

11.2.2014

Leoš Görner (za ČD)

3.12.2012

20.12.2013

David Čermák (ŘSD)

16.4.2013

1.10.2013

Dita Schautová (ředitelka GCE)

3.12.2012

20.12.2013

Jiří Kolář (SŽDC)

10.12.2013

16.6.2014

ředitel/ka GCE

Od

Do

Dita Schautová

3.12.2012

20.2.2013

Pavel Dobeš

20.2.2013

současný
ředitel
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Realizované a připravované projekty v roce 2018
Projekt EGNOS Adoption CZ
GCE ve spolupráci s Řízení letového provozu, DSA a.s., FAIR spol.
s r.o. a Aero-taxi OKR, a.s. (provozovatel letiště Mnichovo Hradiště) podalo začátkem října 2015 grantový návrh do výzvy EGNOS
Adoption in Aviation vyhlášené GSA na implementaci přiblížení
využívajících EGNOS a retrofit palubní avioniky schopné využívat
EGNOS. Konkrétně bylo v projektu požádáno o dotaci na retrofit a

Interim milestone, co znamená že se úspěšně podařilo realizovat
činnosti naplánované na prvních 18 měsíců projektu, tj. retrofitovat 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-capable“, připravit dizajn přiblížení LPV a PinS.

upgrade avioniky Garmin G650, G750 a G1000 pro letouny letecké

Jak se v průběhu řešení ukazuje, publikace přiblížení skýtá velká

školy FAIR a letouny letecké školy, provozovatele obchodní letecké

rizika, která, ač identifikovaná před projektem, brání rychlým im-

dopravy a letecké záchranné služby DSA. Celkem jde o 13 letounů

plementacím těchto přiblížení. GCE jako koordinátor projektu

a dva FNPT II simulátory. Oblast zabývající se přiblížením zahrnuje

spolu s konsorciem a ve spolupráci s GSA snaží najít nejlepší cestu

přiblížení Point in Space pro heliport FN Motol a LPV přiblížení na

jak vzniklé překážky odstraňovat.

oba prahy dráhy 07/25 pro letiště Mnichovo Hradiště (LKMH).

V roce 2018 se rovněž konaly 2 tzv. Progress meetingy projektu, kde

Díky tomuto projektu budou v České republice realizovány unikátní

se zrekapitovaly všechny vykonané činnosti, zrekapitulova se plan

GNSS aktivity – první publikovaný postup Point in Space pro vrtul-

prací a konsorcium odprezentovalo své výsledky před projektovým

níky, první publikovaný postup LPV přiblížení na letiště bez radio-

úředníkem z GSA a odbornou garantkou z EUROCONTROL.

navigační infrastruktury (ILS), kde bude LPV sloužit jako jediný způsob navigace na přiblížení a přistání, první dva výcvikové simulátory
FNTP II certifikované pro GNSS výcvik a letouny vybaveny moderní
palubní avionikou schopnou přijímat navigační signál EGNOS.
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V roce 2018 se úspěšně podařilo splnit první milník projektu tzv.

Z formálního pohledu je projekt z většiny tzv. „in-line“ se svým
plánem, byla odevzdána průběžná zpráva k projektu, byl schválen
dodatek ke smlouvě, který umožnil pokračovat v práci na projektu
navzdory změnám a rizikám, které se v projektě vyskytly.

výroční
zpráva za rok

Projekt odhalování nezákonného rušení GNSS - Detektor
Rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury je jedním

které využívá GNSS pro synchronizaci peněžních toků v sítích bankomatů a při burzovních operacích.

z problémů ohrožující bezpečnost jejích uživatelů, ale také přináší

V průběhu roku byl proveden průzkum trhu s cílem zjistit infor-

značné ekonomické škody. Tento problém lze řešit implementa-

mace o ostatních dostupných komerčních řešeních pro stejný

cí detekčních systémů, které jsou na trhu dostupné. Momentálně

problém a jejich bližší analýza po technické a funkční stránce, z

probíhá v ČR vývoj nového produktu prostřednictvím projektu

čehož vyplynulo, že projekt „Detektor“ spojuje funkční parametry

„Detektor“, který ve své finální podobě bude kombinovat funkční

jednotlivých řešení v jednom projektu, což je pro následné uživa-

charakteristiky dosud dostupných produktů.

tele obrovskou výhodou. Funkčnost systému byla konzultována s

GCE je spoluřešitelem projektu Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury,
zabývajícím se vývojem hardwaru a softwaru, schopného detekovat rušení GNSS signálu v blízkosti (nejen) kritické infrastruktury,
včetně určení přesného směru a místa zdroje rušení. Rok 2018 byl
v projektu klíčový zejména kvůli kompletnímu představení návrhu
systému po hardwarové stránce a výroby HW komponent. Tomu
předcházela kompletní analýza subjektů strategické infrastruktury
v České republice, ze které byly identifikovány celkem 4 oblasti,
spoléhající se svou funkčností na příjem GNSS signálu. Tyto oblasti zahrnují leteckou dopravu, telekomunikační sítě, přenosové a
distribuční elektrické soustavy a v neposlední řadě bankovnictví,
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jednotlivými budoucími uživateli, tak aby výsledek splňoval jejich

Jelikož GCE soustřeďuje experty na GNSS problematiku (nejen)

dílčí potřeby a byl tak jedinečným řešením na trhu, což se zatím

v letectví, zpracoval tým GCE převážně části Studie zabývající se

obstojně daří.

GNSS přibližovacími postupy, a to jak na dráhu – LPV Approach,

Celkově tedy vznikly komponenty funkčního prototypu se dvěma
měřícími stanovišti, u monitorovacího systému byly ověřeny základní funkce synchronizační desky, synchronizace SDR přijímače,
měření doby zpoždění na synchronizační lince pro účely kompenzace různé délky datových spojů a datová propustnost na straně
switche a data manaqement na straně serveru.

zaměřena zejména na zpracování srovnávacích tabulek současného a budoucího stavu tak, aby mohly být splněny veškeré kroky
potřebné k dosažení 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 fi-

Zpracování studie k realizaci zavedení provozu VFR noc a IFR na

nanční úspora, vyšší bezpečnost a neustálá dostupnost bez ohledu

Letišti Přerov (LKPO)

na pozemní infrastrukturu a bez ohledu na nutnost údržby.

V první polovině roku 2018 se tým GCE podílel na zpracování

Konzultace a příprava projektové žádosti pro letiště Trybunalski

„Studie k realizaci zavedení provozu VFR noc a IFR na letišti Pře-

(EPPT)

rov (LKPO)“ pro společnost LOM Praha, jejímž hlavním zpracovatelem byla partnerská firma Hypera, která k projektu přizvala ještě
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.
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tak na heliporty – Point-in-Space Approach (PinS). Analýza byla

Naše aktivita v projektu CaBilAvi (H2020) vytvořila ideální podmínky pro navázání spolupráce s letišti s možností zavádění moderních
LPV postupů. Spolupráce vznikla na základě studií proveditelnosti
pro letiště LKCS (České Budějovice) a pro letiště EPPT (Piotrków
Trybunalski), které byly, uskutečněny v rámci projektu. Oba provozovatelé zmíněných letišť mají zájem o pokračování v projektu.

výroční
zpráva za rok

Provozovatel LKCS je v jednání s GCE o možnosti spolupráce v

potřebách projektu, jsme schopni nabídnout a navrhnout různé

dalších krocích nutných ke zdárnému publikování LPV přiblížení.

modely spolupráce, tak aby následné výstupy byly v odpovídající

Pro provozovatele letiště Tribunalsky pomohlo GCE formou objednávky konzultačních služeb zpracovat projektovou žádost do 3.
kola výzev předkládání projektových návrhů v programu EGNOS
Adoption of Aviation, který vypisuje agentura GSA. Zkušenosti
s jednotlivými kroky zavádění LPV postupů máme již z projektů
transformace VFR letišť na IFR, transformace ze služby Radio na
AFIS, dále díky koordinaci a řízení všech klíčových kroků v projektu
implementace APV, podpory EWA (EGNOS Working Agreement).
Aktivity, na kterých se podílíme a v dřívějších projektech podíleli,
zahrnují roadmaping, intenzivní komunikaci s ÚCL a provozovateli letišť a intenzivní účast ve skupině RAiSG EUROCONTROL
group. Mezi naše dosavadní úspěchy je potřeba uvést spoupráci na
zavádění PinS postupů, a to zejména v oblasti koordinace v součin-

kvalitě a nabídnout podporu v oblasti integrace od mnoha dodavatelů. Aktivně spolupracujeme s Řízením letového provozu ČR,
Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) s nímž kooperujeme například v
případě zpracování Safety studie nebo také s GSA.
Nasazování vlakových lokátorů na bázi GNSS v ČR - TAČR Beta
V červnu 2018 byla Technologickou Agenturou ČR vypsána veřejná zakázka projektu výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby státní
správy (program Beta) názvem „Návrh a ověření podmínek pro
nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů
na české železniční síti“. Veřejná zakázka má tři fázy - podání žádosti o účast ve veřejné zakázce, soutěžný dialog a podání finální
nabídky veřejné zakázky.

nosti s operátory (letiště/heliporty), transformace VFR heliportů

GCE spolu s partnery AŽD Praha s.r.o., Univerzita Pardubice a

na IFR, koordinace s ANSP v ohledu certifikace, validace a výcviku.

Výzkumný Ústav Železnicní, a.s. sestavili společně konsorcium s

GCE je připraveno poskytnout podporu při přípravě projektové

cílem připravit a podat nabídku v této veřejné zakázce.

žádosti a následně podporu při projektovém řízení projektu zavá-

Hlavním cílem veřejné zakázky je na základě reálného ověře-

dění LPV nebo PinS. V závislosti na potřebách zákazníka a zejména

ní vytvořit podmínky pro implementaci GNSS systémů na české
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železniční síti, zejména (1) Prověřit vliv železničního prostředí za

cílem je na míru navrhnout protiopatření pro takovéto uživatele za

účelem ověření podmínek a požadavků na nasazení systémů bez-

účelem zvýšení odolnosti vůči hrozbám nezákonného rušení.

pečné lokalizace vlaků na trati s využitím satelitních navigačních
systémů GNSS; (2) Vytvořit postup testování kvality příjmu a míry
rušení signálů GNSS na české železniční síti se zohledněním související legislativních aspektů vč. mezinárodního prvku.

outline proposal a pak po schválení jeho obsahu se připravuje tzv.
full proposal. Pri příprave projektové žádosti GCE aktivně komunikujeme s potenciálními partnery v projektu, dodavateli a rovněž

Ze strany konsorcia byl v stanovené lhůtě učiněn první krok – po-

koordinuje kroky se zástupci národní delegace v ESA z Minister-

dání žádosti o účast ve veřejné zakázce. V současné době konsor-

stva dopravy a zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a

cium čeká na vyhodnocení této žádosti ze strany TAČR. V případě

informační bezpečnost (NÚKIB).

úspěchu je konsorcium připraveno se podílet na soutěžným dialogu a pak podat společnou nabídku.
Příprava projektového návrhu do výzvy ESA - program NAVISP
GCE v druhé polovine roku 2018 připravovalo návrh projektu do
programu NAVigation Innovation Support Programme (NAVISP)
Evropské kosmické agentury (ESA). Projekt zaměřen na tvorbu
znalostní báze v problematice rušení signálů GNSS řeší problematiku 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
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Příprava projektové žádosti je rozdělena na dvě části, první je tzv.

Nedílnou součástí projektu bude i reálné testování odolnosti uživatelských systémů vůči rušení a dlouhodobé měření výskytu rušivých signálu kolem uživatelské infrastruktury. Za tímti účelem
bude využit detektor nezákonného rušení, na kterého vývoji GCE
spolu s ČVUT v Praze spolupracuje (viz. projekt „Projekt odhalovaní nezákonného rušení GNSS - Detektor“).
Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v oblasti letectví
V návaznosti na realizovaný projekt Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
„Detektor“ se GCE zapojilo do přípravy navazujícího projektové-

výroční
zpráva za rok

ho návrhu s názvem „Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v oblasti
letectví“ který je rovněž podán v programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022.
Projekt je zaměřen na výzkum využití více různorodých zdrojů
dat a jejich fúzování pro odhalování nezákonného ovlivnění signálu
GNSS (NOSG). Tímto způsobem bude možné odhadovat rozsah

subdodavatelské 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 vyvynutého příjímače v reálném provozu (ve spolupráci s VUŽ, a.s.)

rušení v trojrozměrném prostoru. Výstupní data budou specifiko-

Cílem této aktivity bude provést činnosti související s přípravou

vána tak, aby snížila nebezpečí NOSG v letectví. Výsledky projektu

ověření funkce nového prototypu GNSS zařízení na trakčních

zvýší poznatky v oblasti možností detekce NOSG a budou z větší

jednotkách a na vozech. Jednotlivé činnosti se skládají z výběru

části aplikovatelné i mimo oblast letectví.

nejvhodnější tratě (koridorové, nebo lokální), přípravy testovacích

Vyhodnocení projektové žádosti je plánováno v polovině roku
2019 a v případě úspěchu se začne projekt realizoat od 1.1.2020,

prostředků (lokomotivy a vozů), přípravy pozemních měřících
bodů a palubních záznamových zařízení.

tj. v příme návaznosti na končící projekt „Detektor“.
Projekt určování absolutní a relativní polohy (URP4)
V první polovině roku 2018 se formálně rozběhla práce na projektu URP4 - „Určování absolutní a relativní polohy 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
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Podpora inovací formou spolupráce s technologickými inkubátory
Spolupráce s ESA BIC - ActInSpace Hackathon
Letos se v ČR uskutečnil úplně první ročník mezinárodní inovační
soutěže typu hackathonu - ActInSpace iniciované z podnětu CNES
(Francouzské národní vesmírné agentury) a ESA (Evropské kosmické agentury). Souběžně probíhala v 71 městech, v 35 zemích a
na 5 kontinentech. Cílem bylo během 24 hodin najít inovativní využití kosmických technologií s byznysovým potenciálem dle jedné
z 80 předem stanovených výzev.

ta. Bolo úžasné vidieť, že aj za 24 hodín sa v kruhu mladých vývojárov dokážu vykultivovať zaujímavé nápady s praktickým uplatnení
kosmických technológií v denno-dennom živote. Organizačnému
týmu sa podarilo prirpaviť špičkovú událost s celoeurópskym (a
kosmickým) presahom! Už teraz sa teším na ďalší ročník.“
Spolupráce s ESA BIC - Czech Space Week 2018
Czech Space Week byl vyvrcholením roku 2018, který byl významným rokem pro české kosmické aktivity! Slavili jsme něko-

Národní kolo ActInSpace 2018 Prague proběhlo v pátek a v so-

lik kulatých kosmických výročí s českou stopou jako například let

botu 25.-26.5.2018 v Kruhové hale České zemědělské univerzity

prvního československého kosmonauta do vesmíru v roce 1978 či

v Praze. Zúčastnilo se ho celkem 70 lidí a o ceny se utkalo 9 sou-

10 let od vstupu České republiky do ESA. Praha a Brno se mezi

těžících týmů, které se skládaly z 2 až 5 různě zaměřených členů.

9. a 18. listopadem 2018 pohybovala na oběžné dráze nabité kos-

Jako partneři agentury CzechInvest, zapojení do vzdělávacího programu pro české start-upy v ESA BIC, se GCE této akci rovněž
účastnilo. Náš kolega Tomáš Duša působil v roli specializovaného
mentora a jako jeden z 28 mentorů pomáhal na akci soutěžícím
konzultovat technické otázky související s GNSS, pomáhal při přípravě, směrování a tvorbě jejich soutěžního projektu a následné

mickými akcemi pro širokou i odbornou veřejnost. Cílem Czech
Space Week bylo rozšiřovat povědomí o kosmických aktivitách
mezi širokou veřejnost a představit možnosti, které vesmír přináší
nám všem. GNSS Centre of Excellence účastnilo všech dílčích akcí
nejen v pasivní roli účastníka ale i v aktivný roli partnera a spolupracujícího subjektu.

prezentaci. Tuto akci shrnul slovy „Odhodlaní súťažiaci, jedinečné
nápady, široká škála profesionálních mentorov a erudovaná poro-

16

výroční
zpráva za rok

Spolupráce s ESA BIC - Space Application Hackathon
Space Application Hackathon - jedná se o technologickou soutěž
typu hackathonu zaměřenou na 4 hlavní kategorie: 1. dálkový prů-

moderních technologií vzužití e-SIM dokáže přes mobilné datové
službz posílat informace do spracovatelského centra pro zobrazení uživatelům.

zkum Země, 2. družicová navigace, 3. SpaceTech (zejména drony

GCE spolu s GSA bylo garantem soutěžní kategorie 2. družicová

a Virtuální Realita) a 4. využití technologie blockchain. Hackathon

navigace. Naši kolegové v úvodním workshopu odprezentovali zá-

byl první z akcí českého kosmického týdne (Czech Space Week

kladní technické aspekty družicové navigace, byli k dispozici pro

2018), uskutečnil se v pátek a sobotu 9. a 10. listopadu 2018 v

soutěžící jako mentoři po celou soutěžní dobu a jako členy poroty

pražském sídle společnosti IBM.

hodnotili všechny soutěžní nápady. V neposledním řadě GCE (za

Přesně 45 soutěžících sformováno do 11 multidisciplinárně zaměřených týmů tak ve stanovené lhůtě 24 hodin s pomocí technických a business development odborníků pokoušelo vyvinout prototyp, nebo alespoň projektovou ideu s byznysovým potenciálem.

podpory zakládajícího člena ŘLP, s.p.) prispělo do soutěže cenou
- exkurzí do IATCC v Jenči a do CATC. GCE takovouto formou
podporuje mladé profesionály, studenty, začínající firmy a startupy na které je právě tato soutěž zacílená.

V sobotu pak soutěžící předstoupili před porotu kde měli 6 minut na odprezentování své práce. V kategorii družicové navigace
soutěžili 4 tými. První místo vyhral tým SpaceFIT který navrhoval řešení pro vytvoření přehledové informace o poloze RPAS ve
vzdušném prostoru složeném z HW zařízení a navázané služby.
HW zařízení je GNSS tracker složen z příjmače GNSS, obohacen
o INS, který je možný svou velkostí připevnit na jakýkoliv RPAS.
Součástí yaříyení je i komunikační rádio, které prostřednictvím
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Mentoring ESA BIC - Triphood
Mobilní aplikace Triphood vypráví během cestování a výletů originální příběhy,
které mají zejména děti navyklé trávit volný čas spíše u televize a počítače přimět
k pobytu venku. Vhodná je zejména pro turistická a informační centra, hotely,
národní parky, ZOO a další. Rozvoj aplikace spočívá v její optimalizaci a doplnění

otázce využití signálů Galileo, technické řešení pro tzv. Personal
Locator Beacon (PLB), propojení se systémem celosvětové služby pátrání a záchrany COSPAS-SARSAT a využití funkcionality tzv.
Return Link systému Galileo, pomáhali kolegové z GCE.

nových funkcí s dlouhodobým cílem, kterým je největší dostupná databáze výletů.

Seminář GNSS pro ESA BIC a start-upy

GCE jako mentor v inkubátoru ESA BIC pomohlo získat kontakty

Díky spolupráci s agenturou CzechInvest a jako partneři agentury

na Českých Drahách a zorganizovalo prezentaci mobilní aplikace

bylo GCE zapojeno do vzdělávacího programu pro české start-upy

před vedením ČD. Na základě této iniciativy pak došlo k úspešné

v ESA BIC. ESA BIC komplexní vzdělávací cyklus pro své start-upy

spolupráci mezi ČD a společnosti Triphood.

na různa témata související s problematikou vesmírních techno-

Mentoring ESA BIC - NaviRider
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v bezvědomí a bez standardního signálu. Práve v této technické

logií, upstream, downstream a základních technických parametrů Evropských kosmických programů. V sekci družicová navigace

Společnost Navirider přináší unikátní mobilní aplikaci pro motor-

GNSS ve dvou 90-ti minutových přednáškách odprezentoval Pa-

káře, která sjednocuje navigaci, propojení s ostatními účastníky,

vel Dobeš a Tomáš Duša základní technické paramtery systému

tipy na zajímavé trasy i bezpečnější jízdu. Na mapě motorkáři mo-

GNSS, Evropského systému Galileo, rozsah a možnosti jajiho vyu-

hou nalézt vhodné silniční trasy, benzinové pumpy nebo aktuální

žití v různych odvětvích hospodářství, ochrany před nezákonným

pozici ostatních členů skupiny. Aplikace je dostupná celosvětově,

rušením. Kromě technických informací byli odprezentovány prak-

avšak startup míří především na Spojené státy a Evropu. Navirider

tické provozní otázky, problematika a specifika nasazování aplikací

plánuje napojení na družicový systém Galileo, který umožní vyslat

GNSS v českém prostředí a specifika požadavků jednotlivých uži-

z mobilního telefonu tísňovou zprávu při nehodě, pokud je řidič

vatelů které má právě GCE velice dobře zmapované.

výroční
zpráva za rok

Účast na konferencích a workshopech
Zimní školení UNIZA
Stejně jako každý rok, i letos se zástupci GCE zúčastnili pravidelného zimního školení pilotů, které bylo pořádáno ve spolupráci
Katedry letecké dopravy a Leteckého výcvikového a vzdělávací-

technologický gigant Google tzv. RAW measurements na všech zařízeních s
tímto a novějším operačním systémem. Počátkem roku 2017 na tuto příležitost odpověděla agentura GSA a iniciovala vznik pracovní skupiny tzv. „RAW
Measurements Task Force“.

ho centra Žilinské univerzity. Školení se uskutečnilo ve dnech 14.

Cílen pracovní skupiny je sdružit experty v oblasti družicové navi-

– 16. února v univerzitním středisku Zuberec za účasti zástupců

gace a podpořit vývoj inovativních aplikací využívající tuto funkci-

pilotů, akademiků a odborníků na klíčová témata, která byla v prů-

onalitu a tím podpořit rozvoj segmentu Galileo. Využití RAW me-

běhu školení rozebírána.

asurements zúročí hlavní konkurenční výhody Galileo jako je vyšší

Mezi hlavními tématy školení bylo diskutováno nově vydané nařízení komise EU 2016/539, pojednávající o výcviku a prověřování
pilotů v oblasti výkonnostní navigace.
Náš kolega Dr. Tomáš Duša na letošní zimní školením všem zúčastněným představil prezentaci s názvem „GNSS současnost a
budoucnost“ zabývající se pokrokem ve vývoji programu EGNOS
a v družicového systému Galileo, dále navázal odpověďmi na otázkami týkajícími se právě EGNOS a Galileo a jejich přínosu pro civilní letectví.
RAW Measurements Task Force

přesnost a autentičnost signálů a využití v aplikacích vyžadujících
velkou přesnost určení polohy. Pracovní skupina poskytne platformu pro sdílení znalostí, zkušeností s vývojem algoritmů, výměnu
znalostí mezi experty v oblasti GNSS a experty vývojáři aplikací.
Hlavním výstupem pracovní skupiny je bílá kniha o zpracování RAW measurements, která je volně k dispozici na webových
stránkách agentury: https://www.gsa.europa.eu/system/files/reports/gnss_raw_measurement_web_0.pdf
GCE má své zastoupení v této skupině. Jejím členem je i náš kolega
Dr. Tomáš Duša.

Z příchodom operačního systému pro chytré telefony - Android 7 umožnil
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Odborný příspěvek na Cirrus safety days
Ve dnech 22. – 23. 2.2018 se v prostorách Czech Aviation Training
Centre uskutečnil instruktorský seminář a opakovací školení pilotů
Cirrus s názvem Cirrus Safety Days 2018, které bylo otevřeno jak

gace založené na výkonnosti, neboli PBN, která je nově povinnou
součástí přístrojové kvalifikace dle nařízení (EK) č. 2016/539. Dalšími partneri semináře byli rovněž Řízení Letového Provozu s.p.,
PPL/IR Europe, AirTeam a Garmin.

profesionálním pilotům letadel, společnosti Cirrus Aircraft Mana-

Seminář se konal ve dnech 6.-7. září 2018 v prostorách Czech

gement s.r.o., tak i veřejnosti.

Aviation Training Centre na Pražském ruzynském letisku. Díky

Mezi přednášejícími hosty se objevili například Keith Smith, Miloš
Kvapil, MUDr. David Melechovský, Aleš Kurka, Dobroslav Chrobák a Katarína Hlavačková. Mimo jiné se tohoto školení za GCE zúčastnil kolega Dr. Tomáš Duša s přednáškou k problematice GNSS,
kde shrnul dosavadní pokrok ve vývoji programu EGNOS a družicového systému Galileo, následně zodpověděl tradiční otázky týkajíce se právě EGNOS a Galileo a jejich přínosu pro civilní letectví.

srozumitelným přednáškám v českém a anglickém jazyce bylo více
než 40 účastníků zasvěceno do základní teorie, praktického využití
a samotné implementaci GNSS / PBN v ČR. Náš kolega Dr. Tomáš
Duša ve své dvouhodiné přednášce objasnil teoretické základy
družicové navigace v rozsahu požadovaném právě nařízením (EK)
č. 2016/539. Další program akce byl následující:
oo

žení. Co každý pilot potřebuje vědět o PBN a RNAV.

Spoluorganizování GNSS PBN workshop k uplatnění nařízení (EK)

Provozní postupy PBN. - Timothy Nathan a Paul Sher-

2016/539
Ve spolupráci s partnery GCE, jmenovitě společností Cirrus Aircraft Management s.r.o. (generálním prodejcem letadel zn. Cirrus

ry - PPL/IR Europe
oo
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Problematika RNAV přiblížení - terminologie v kostce
- Ing. Tomáš Duka - ŘLP ČR

pro český a Slovenský trh), jsme pro odbornou leteckou komunitu
připravili dvoudenní seminář na téma družicové navigace a navi-

Od koncepce PBN k praktickému létání RNAV přiblí-

oo

Technologicky pokročilá letadla - výhody / nevýhody a

výroční
zpráva za rok

oo

provozní zkušenosti - Ing. Dobroslav Chrobák - Cir-

obrany proti nezákonnému rušení a představeny projekty na kte-

rus Aircraft CZ

rých se GCE v této oblasti podílí.

Retrofit starších letadel - zástavba moderní avioniky

STARS Final workshop

Garmin - Petr Polák - Airteam, Fabian Kienzle - Garmin

Na konci listopadu 2018 se konalo závěrečné střetnutí konsorcia

Pro účely semináře byla zřízena specifická micro-site, kterou na-

Evropského projektu STARS, kterého se účastnilo i GCE. Cílem

leznete na: www.gnss-pbn.cz

workshopu bylo odprezentovat všechny výsledky projektu, jeho

SafeSec Prague 2018
Ve dnech 21. a 22.11.2018 proběhla na Letišti Vaclava Havla v Praze konference „Safety a Security Praha 2018“. Jednalo se o již o
12. ročník tradiční konferenci zaměřenou na ochranu před protiprávnimi činy a na provozní bezpečnost v civilním letectvi, kterou
organizuji Letiště Praha, a. s., Ústav Letecké Dopravy Fakulty Dopravní ČVUT v Praze a Vysoka škola obchodní v Praze. Na konferenci, rovněž tradičně, vystoupilo GCE se svou prezentaci na téma
„Zranitelnost GNSS“. Byli představeny různé události z Evropy,
při kterých došlo k rušení signálu GNSS a rovněž zdůrazněny důsledky a vliv takovýchto činností na provoz infrastruktury a kvali-

strukturu, postup prací a navazující aktivity.
Projekt STARS (Satellite technology for advanced railway signalling) měl za cíl vyplnit technologickou a znalostní mezeru mezi
požadavky na systém ERTMS, zejména pro kritické aplikace jako
je navigace vlaků a signalizace a výkonnostními parametry EGNSS.
Projekt byl zaměřen na kvalitativní a kvantitativní charakteristiky
železničního prostředí a analýzy výkonnostních parametrů GNSS
v různých provozních scenárech. Mezi 17 partnery konsorcia jsou
i 2 české subjekty - AŽD Praha s.r.o. a Západočeská Universita v
Plzni. GCE bylo v projektu zapojeno jako subdodavatelem služeb
pro AŽD.

tu služeb v námorní dopravě, energetice, železnici ale zejména v
letectví. Na závěr byli zhrnuty možnosti, techniky a technologie
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