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Nové projekty GCE a spolupráce s asociovanými členy

GNSS Centre of Excellence zahájilo v posledním kvartálu roku 2022 se svými partnery spolupráci na několika 

nových aktivách a zároveň se nepřestalo věnovat službám vůči všem svým asociovaným členům. Díky svým 

odborným znalostem v oblasti GNSS a zkušenostem z předchozích projektů poskytuje GCE pomoc a podporu 

se záležitostmi, jako je například všeobecné poradenství v oblasti GNSS, testování odolnosti GNSS systémů 

nebo samotné projektové řízení včetně podávání projektových žádostí.

Typickým příkladem, kdy GCE čerpá ze svých zkušeností z předchozích projektů a své znalosti předává dále, je 

spolupráce s členem Betrian a.s. na projektech NavCom a NavComX. I přesto, že mají projekty stejné řešitele, 

podobné názvy a stejnou oblast zaměření, tedy přesné určování polohy pro železniční sektor, každý z nich má 

jiný cíl a je podávaný v jiném evropském grantovém programu, jeden od programu EUSPA, druhý od ESA. 

Cílem prvního je praktické nasazení na desítky lokomotiv v ČR, přičemž cílem projektu NavComX je vylepšení 

navigační jednotky, zlepšení přesnosti určení polohy, integrace s jinými pozičními metodami a modulárnost 

systému. GCE se aktivně a intenzivně spolu se svým členem spoupodílelo na přípravě projektové dokumentace 

a rovněž je členem řešitelského týmu se svými specifickými pracovními balíčky.

I s dalším naším členem EXACT Control System a.s. probíhá příprava projektového návrhu do programu 

NAVISP Element 2 Evropské kosmické agentury.

Dále byla začátkem září zahájena aktivita s partnerem VUZ, během které má být navržena nová služba VUZ 

testování odolnosti GNSS systému vůči GNSS rušení. Koncem letošního roku tak budou vytvořeny komplexní 

pracovní postupy testování odolnosti GNSS systémů.

Spuštění dvou projektových webů

V rámci projektu GNSS vulnerability and mitigation byl v 

tomto kvartálu finalizován informační web projektu, který 

může posloužit především správcům kritické infrastruk-

tury, kteří zde mohou využít řadu užitečných nástrojů 

pro zvýšení zabezpečení svých GNSS systémů. Oficiální 

spuštění webu je aktuálně připravováno a naplánováno je 

na listopad. Web si již teď můžete prohlédnout zde.

Druhým spuštěným webem se stala informační microsite k 

projektu zavádějící přístrojové přiblížení pro vrtulníky Letecké záchranné služby PinS (Point in Space). Jedná 

se o webovou stránku, jejíž cílem je především osvěta širší veřejnosti, ale zároveň jsou zde koncentro-

vány základní informace o postupech PinS, nízkých letových tratích LLR a jejich implementaci v ČR.

https://jamming.gnss-centre.cz/
https://uld.fd.cvut.cz/index.php/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty/pinslzs/
http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
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Spolupráce s ŘVC ČR a měřící experimenty se systémem AIS na Labi

Ve spolupráci s ŘVC ČR (Ředitelství vodní cesty ČR) a 

Labské plavební společnosti, s.r.o. zrealizoval tým GCE 

zcela jedinečný měřící experiment, který měl za cíl otes-

tovat odolnost systému AIS (Automatic Identification 

System), tedy systém automatické identifikace instalovaný 

na plavidlech. Bez polohové informace, jejíž zdrojem je v 

případě této technologie GNSS, se může snížit bezpeč-

nost nákladní i veřejné osobní plavby, snižuje se efektivita 

proplavovacích cyklů v plavebních komorách a řídícím 

střediskům jsou znesnadněny činnosti řízení dopravy.

Experiment byl uskutečněn koncem září v reálném prostředí v úseku mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřice-

mi. Využita byla samostatná jednotka AIS, která představovala virtuální plavidlo, ale zároveň také jednotka AIS 

instalovaná na výletní lodi Porta Bohemica. V průběhu připravených scénářů byly simulovány identifikované 

potenciální situace, které by mohly v reálném provozu nastat. Tyto situace, během kterých může dojít ke 

ztrátě polohové informace, zahrnovaly jak statické scénáře, tedy kotvení plavidla, tak dynamické scénáře, kdy je 

plavidlo v pohybu.

Během ztráty polohy na plavidle Porta Bohemica bylo sledováno:

• chování a zobrazení na AIS serveru, který používá řídící středisko RIS v Děčíně,

• chování samostatné jednotky AIS představující virtuální plavidlo,

• chování samotné jednotky AIS na výletní lodi.

Naměřená data jsou nyní zpracovávána a dosažené výsledky a závěry budou uvedeny v závěrečných výstupech 

projektu GNSS vulnerability and mitigation z programu NAVISP Element III.

Tým GCE ve spolupráci s ŘVC navštívil v polovině srpna také přístav v Děčíně, kde kotví unikátní remorkér 

Beskydy. Cílem prohlídky remorkéru bylo prozkoumat navigační a přehledové systémy plavidla, které kombinují 

radarovou situaci s informacemi o blízkých objektech ze systému AIS a digitální mapou vodních cest. Během 

prohlídky remorkéru byla ověřena funkčnost a propojitelnost palubních systémů jako jsou radar, AIS, mapa, 

digitální kompas a byla odkomunikována aktualizace instalovaného systému Tresco s holandskou technickou 

podporou a zajištěna výměna potřebných elektrotechnických komponent kompasu. Dále je plánováno 

ověřeníchování tohoto komplexního systému pod vlivem rušícího signálu GNSS. Díky této aktivitě bude 

po dokončení oprav plavba remorkéru Beskydy ještě bezpečnější a efektivnější, jelikož bude umožněn 

provoz i za snížené viditelnosti.

http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/
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Instalace prototypu detektoru GNSS rušení na dálnici D1

V rámci programu TAČR Doprava 2020+ je GCE 

spoluřešitelem projektu pro vývoj systému detekce GNSS 

rušení bezpečnostních prvků v silniční dopravě. Cílem 

projektu je vyvinout detektor, který dokáže identifikovat 

vozidlo, které je zdrojem GNSS rušení a následně podle 

registrační značky vozidla přesně určit pachatele. Řešení 

projektu je nyní ve fázi testování prvního prototypu, který 

byl za spolupráce řešitelů projektu s ŘSD ČR úspěšně 

instalován na vybraném portálu na dálnici D1. 

Příležitosti pro realizaci inovativních vesmírných myšlenek

Vybudovat společnost od samotných základů a založit úspěšný start-up, navíc v oblasti kosmických technologií, 

nemusí být vůbec jednoduché. Naštěstí existují různé podpůrné programy a nástroje, které pomáhají inováto-

rům a vizionářům se zajímavými myšlenkami realizovat své nápady.

Jedním z příkladů je nový bezplatný online rozvojový program Space Academy agentury EUSPA, ve kterém 

účastníci získají představu o vybudování úspěšného start-upu se zaměřením na kosmické aplikace. Edukační 

kampaň se skládá celkem ze 7 modulů, které pokrývají oblasti od technických detailů evropského kosmického 

programu až po praktické obchodní zručnosti nezbytné pro úspěšný business. Po skončení kurzu obdrží účast-

níci navíc od EUSPA oficiální certifikát o jejím absolvování.

Start-upy hledá také nově spuštěný program Technologická inkubace agentury CzechInvest, jejíž cílem je 

podpora výjimečně inovativních, proveditelných a škálovatelných projektů. Pro zvýšení šancí na úspěch při 

podávání výzvy do programu, se mohou start-upy také obracet na GCE, kde jim bude vřele nabídnuta pomoc 

se správným nasměrováním projektu nebo dovedením myšlenky k dokonalosti.

Nenechte si ujít…

V posledním listopadovém týdnu (28.11. – 2.12.) bude zahájen již pátý ročník největší události v ČR zaměřené 

na kosmický sektor Czech Space Week 2022. Akce je určena pro široké spektrum návštěvníků od průmys-

lových podniků nebo start-upů až po studenty nebo vesmírné nadšence. Účastníci se mohou těšit na 

bohatý doprovodný program, panelové diskuse se zajímavými hosty nebo možnosti navázání kontaktu 

s novými obchodními partnery z kosmického průmyslu. 

https://www.euspa.europa.eu/spaceacademy/
https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-startupy/Technologicka-inkubace
https://www.czechspacenews.cz/czech-space-week/
http://gnss-centre.cz/archiv-starsich-cisel-gce-news/

