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První milník projektu „GNSS vulnerability & mitigation in the Czech Republic“

První projekt GCE financovaný Evropskou kosmickou 

agenturou ESA „GNSS vulnerability & mitigation in the 

Czech Republic“ se přehoupl do své druhé poloviny 

a 3.8.2020 dosáhl svého prvního milníku. Uplynulo tedy 

již 12 měsíců od začátku projektu z celkových 24. 

K prvnímu milníku projektu byly odevzdány první dva 

výstupy z jednotlivých pracovních balíčků (v rozpracova-

ných verzích). První výstup shrnoval práci odvedenou na 

pracovním balíčku číslo jedna, který se věnuje zodpovězení 

otázek, co je to kritická infrastruktura (KI), kdo je to KI (identifikace jednotlivých subjektů), a zároveň analyzuje 

míru závislosti KI na signálech GNSS.

Druhý výstup byl z pracovního balíčku číslo tři, jehož cílem je rozmístění detektorů GNSS rušení v okolí KI 

a organizace experimentů, při kterých budou vysílány rušivé signály v okolí KI. Během těchto experimentů se 

bude testovat schopnost instalovaných detektorů odhalit rušení signálů GNSS, jejich schopnost upozornit na 

toto rušení správce KI a zároveň tím získají správci KI představu o tom, jaký vliv by případný útok využívající 

GNSS rušení mohl mít na jimi spravovanou infrastrukturu. 

V souvislosti s řešením projektu vypracovalo GCE bezpečnostní dokumentaci nezbytnou pro přístup a zachá-

zení s utajovaným informacemi ve stupni Vyhrazené. Správce KI, se kterými komunikujeme, stejně tak jako 

zadavatele projektu a další naše partnery tak můžeme ujistit, že GCE disponuje podmínkami pro bezpečný 

přístup k citlivým a utajovaným informacím. 

Postupné osazování kritické infrastruktury v ČR detektory GNSS rušení

Jak bylo zmíněno v úvodní zprávě, součástí projektu „GNSS vulnerability & mitigation in the Czech Republic“ 

je umístění detektorů GNSS rušení v okolí KI. Tyto detektory budou po dobu několika měsíců umístěny v okolí 

různé kritické infrastruktury, například v okolí letišť v Praze, Brně nebo jedné z mýtných bran v ČR. Kde budou 

tyto detektory monitorovat výskyt nezákonného GNSS rušení. 

V rámci projektu se GCE povedlo vyjednat zapůjčení hned tří různých detektorů od třech různých výrobců. 

Každý z těchto detektorů disponuje odlišnými charakteristikami a přednostmi. Prvním z detektorů, který 

bude v projektu využit, je detektor od anglické společnosti Nottingham Scientific Ltd. (NSL, nyní GMV 

NSL, viz níže), která se GNSS rušením již dlouhodobě zabývá. Dalším z detektorů bude detektor od 

norské společnosti SINTEF, který byl vyvinut a nyní je testován díky projektu ARFIDAAS financova-

https://navisp.esa.int/project/details/58/show
http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
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ném ESA. A do třetice bude mít GCE k dispozici detektor 

od rakouské společnosti OHB Digital Solutions, jejíž česká 

pobočka je asociovaným členem GCE. 

Pokud byste měli zájem o více informací o jednotlivých 

detektorech, tak nás neváhejte kontaktovat. O postup-

ném umisťování detektorů budeme informovat na našich 

stránkách. 

Umístění zařízení Colossus v České republice

Navíc k již zmíněným třem detektorům GNSS rušení se 

GCE povedlo vyjednat i zapůjčení nově vyvinutého zařízení 

od NSL na monitorování kvality služby Signal-in-space (SiS). 

Systém Colossus poskytuje varování uživatelům signálu 

GNSS o jeho zhoršení, ať už v důsledku úmyslného nebo neúmyslného rušení, jako je například kosmické počasí, 

a to takřka v reálném čase. O konkrétním umístění tohoto zařízení se v současnosti jedná. 

Zařízení je vyvíjeno a testováno v rámci stejnojmenného projektu financovaného ESA v rámci NAVISP element II. 

Více informací o projektu a zařízení samotném naleznete na tomto odkaze. 

Anglická pobočka GMV se spojila s Nottingham Scientific Ltd (NSL) 

Začátkem záři se GMV Innovating Solutions Ltd, anglická 

pobočka GMV zabývající se kosmickými technologiemi, stala 

stoprocentním vlastníkem společnosti NSL, jednoho ze tří 

výrobců detektorů GNSS rušení, jehož detektor bude mít 

GCE k dispozici v rámci projektu a zároveň vývojáře a výrobce systému Colossus. Následkem tohoto spojení došlo 

k založení nové společnosti GMV NSL, která se stala součástí sítě společností GMV. Oficiální zprávu najdete ZDE.

Měření GNSS rušení na letišti Václava Havla volume 2

V rámci projektu „Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v oblasti letectví“, který je financovaný Technologic-

kou agenturou ČR v programu Doprava 2020+, na kterém GCE spolupracuje s Fakultou dopravní 

ČVUT v Praze a Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze, se uskutečnilo v pátek 28.8.2020 na 

https://navisp.esa.int/project/details/7/show
https://www.gmv.com/en/Company/Communication/News/2020/09/GMV_NSL_septiembre2020.html
https://navisp.esa.int/project/details/7/show
https://www.gmv.com/en/Company/Communication/News/2020/09/GMV_NSL_septiembre2020.html
http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
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letišti Václava Havla v Praze již druhé měření vlivu GNSS 

rušení na palubní avioniku, především na systém ADS-B. 

V porovnání s předchozím měřením, které proběhlo 

11.6.2020 a o kterém jsme informovali v minulém čísle 

GCE News, jsme tentokrát působili rušivými signály na 

letoun Airbus A319 společnosti ČSA, který byl k dispozici 

celé léto pro akci letiště Runway park. Během experimen-

tu byla využita také rušička TG-5CA. Na rušičku byl pro její 

příliš velký výkon umístěn útlumový článek s nastavitelnou 

hodnotou útlumu zapůjčený od ČTU (Český telekomu-

nikační úřad). ČTU nad celou akcí vykonávalo státní dozor vyžadovaný legislativou. Pro účely experimentu byl 

vydán i NOTAM, informující o přítomnosti GNSS rušení. 

Toto měření poskytne projektu další data o chování systému ADS-B v podmínkách s rušivými signály GNSS. 

Což řešitelskému týmu pomůže k nalezení způsobu, jak GNSS rušení právě ze zpráv ADS-B detekovat.

Nový generální ředitel GSA

Dne 15. září byl správní radou Agentury Evropského 

GNSS (GSA) zvolen nový výkonný ředitel, kterým se stal 

Rodrigo da Costa. Funkce se ujal o měsíc později, dne 

16. října. Rodrigo da Costa do GSA nastoupil v březnu 

2017 jako ředitel programu Galileo.

Jako ředitel agentury GSA bude pracovat na přeměně GSA 

na Agenturu pro vesmírný program EU (EUSPA - EU Space 

Programme Agency). Jeho cílem je zajistit, aby stávající 

činnosti probíhaly i nadále stejně úspěšně, jako doposud, 

a zároveň aby agentura zvládla nové odpovědnosti, zejména správu programů COPERNICUS a GOVSATCOM.

Soutěže GSA pro podporu využití Galileo

GSA, Agentura pro Evropský GNSS, v současné době organizuje hned několik soutěží s cílem podpořit 

využití evropského systému GNSS – Galileo, a to se zaměřením na několik odvětví. První takovouto 

soutěží je MyGalileoDrone, která podporuje vývoj aplikací a/nebo služeb pro drony, které by využíva-

ly polohovou a/nebo časovou informaci z Galileo. 

foto: GSA

http://gnss-centre.cz/wp-content/uploads/2020/06/GCE_news_18_2020.pdf
http://gnss-centre.cz/wp-content/uploads/2020/06/GCE_news_18_2020.pdf
https://www.gsa.europa.eu/mygalileodrone
http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
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Druhou soutěží je Geomatics on the Move, což je soutěž 

mířící na využití Galileo v oblasti Geomatiky, tedy inter-

disciplinárního oboru zabývajícím se sběrem, distribucí, 

ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografic-

kých dat nebo geografických informací.

Třetí soutěží, s největším „prize pool“ dosahujícím výše 

téměř jednoho a půl milionu euro, je MyGalileoSolution. 

Cílem soutěže je vývoj „location-based“ řešení založeného 

na systému Galileo. Pro tuto soutěž není dopředu stano-

veno zaměření vyvíjeného řešení, dá se tedy očekávat velmi různorodá a na účastníky bohatá soutěž.

Vychází nový GNSS User Technology Report

Agentura GSA v říjnu vydala třetí vydání GNSS User 

Technology Reportu, který poskytuje komplexní analýzu 

nejnovějších trendů a vývoje na poli GNSS technologií. 

Technology Report se věnuje čtyřem makro segmentům: 

Zařízení produkované ve velkých objemech (High-volume 

devices); Zařízení kritická z hlediska bezpečnosti a spolehli-

vosti; Zařízení pro vysokou přesnost; Nástroje pro přesný 

čas.

Mimo tyto čtyři makro segmenty pojednává Technology report například o ochranných opatřeních proti nezákon-

nému rušení signálu GNSS. Technology report je v plném rozsahu možné stáhnout z oficiálních stránek GSA.

Další aktuality: 

• Zakázka na družice Galileo 2. generace - ESA požádala evropské výrobce družic (Airbus, OHB System 

AG and Thales Alenia Space) o zaslání části prvního setu družic Galileo druhé generace (G2G). Družice 

Galileo druhé generace budou flexibilnější a konfigurovatelné bez nutnosti jejich stažení z oběžné dráhy. 

První G2G družice by měli být vyslány na oběžnou dráhu před koncem roku 2024. 

• GSA vydalo svůj první GNSS market report pro asijský trh - GNSS.asia je projekt rámcového 

programu Horizon2020, který si klade za úkol vytvořit partnerství mezi GNSS podniky v Evropě 

a Asii. Díky tomuto projektu GSA vydalo i svůj první market report pro asijský trh. Market report 

naleznete ZDE. 

https://www.gsa.europa.eu/geomaticsonthemove
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution
https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/gnss-market/gnss-user-technology-report
https://gnss.asia/wp-content/uploads/2020/07/MarketTechnologyTrends_EditionOne_Final.pdf
https://www.gsa.europa.eu/mygalileosolution
https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/gnss-market/gnss-user-technology-report
http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/

