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Logistika a doprava v mezinárodním obchodu

V jaké fázi je aktuálně navigační systém 
(GNSS) Galileo a kdy bude kompletní?
Galileo je již ve velmi pokročilém stadiu 
a  jeho základní inicializační služby bu
dou spuštěny v  průběhu příštího roku. 
Plná konstelace bude dokončená v  roce 
2020. Nyní je na oběžné dráze již osm sa
telitů, na letošní rok se plánuje vypuště
ní dalších dvou až čtyř satelitů – nako
nec jich bude celkem třicet. 

Co si mám představit pod pojmem in 
icializační služby?
To je soubor služeb, které bude možné 
pro určité aplikace družicové navigace 
reálně využít. Například v oblasti časo
vání a synchronizace energetických sítí, 
kde vám zjednodušeně stačí signál pou
ze z jedné družice. Oproti tomu u aplika
cí určování přesné polohy je třeba signál 
aspoň ze čtyř družic, což bude v libovol

ný časový okamžik zajištěno až plnou 
konstelací, tedy až po  vypuštění všech 
satelitů. Příští rok by na  oběžné dráze 
mělo být zhruba 16 až 18 družic Galileo. 
Družice Galileo obíhají na střední oběž
né dráze ve výšce zhruba 23 tisíc kilome
trů nad Zemí, kterou oběhnou dvakrát 
za den. To způsobuje, že ne v každý oka
mžik vidíte stejný počet satelitů. Příští 
rok v  rámci inicializačních služeb ještě 

GNSS se stává běžnou 
součástí infrastruktury,

říká Daniel Lopour, který se v agentuře GSA (Evropská agentura pro globální 
navigační družicové systémy) stará o rozvoj využívání systému Galileo 
v dopravě a logistice. Mezi jeho hlavní přednosti bude – po úplném spuštění – 
patřit hlavně vyšší přesnost oproti stávajícím navigačním systémům. To přinese 
i další možnosti uplatnění družicové navigace, například na železnici nebo 
ve skladování.

Daniel Lopour
Daniel Lopour je absolventem Do-
pravní fakulty ČVUT v Praze. Mezi le-
ty 2004–2010 působil na pozici pro-
jektového manažera nejprve ve spo-
lečnosti Henkel ČR a následně v GS1 
Czech Republic, kde byl odpovědný 
za oblast EDI a RFID. Po roce 2010 
řídil rozsáhlý projekt výměny RFID 
a související IT infrastruktury 
na ČVUT v Praze. V rámci této pozice 
zastupoval ČR též v pracovní skupině 
pro internet věcí při Evropské komisi 
a vyučoval předmět Informační tech-
nologie v logistice. Od roku 2012 pra-
cuje v Evropské agentuře pro globální 
navigační družicové systémy, kde se 
zabývá řízením rozsáhlých mezinárod-
ních projektů vědy a výzkumu v ob-
lasti aplikací družicové navigace 
a podporou uplatnění družicové navi-
gace především v oblasti železniční 
a letecké dopravy. Galileo má přesnější atomové hodiny, které jsou klíčové z pohledu přesnosti 

navigačních služeb, říká Daniel Lopour.
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nebude možné vidět v kterýkoliv časový 
okamžik najednou ony čtyři satelity. 
Právě pro služby typu časování a  syn
chronizace telekomunikačních nebo 
energetických sítí je však dostačující sig
nál pouze z jednoho satelitu.

Jakou roli hraje v projektu Galileo 
agentura GSA, v níž působíte, a jakou 
Evropská vesmírná agentura (ESA)?
Evropská vesmírná agentura (ESA) při
pravuje funkční konstelaci Galilea a za
jišťuje vypuštění družic do vesmíru. Jed
ná se o mezivládní organizaci stojící mi
mo EU, na jejíž chod přispívá přímo kaž
dý členský stát určitou finanční částkou. 
Členských států ESA je v současné době 
dvacet. V případě Galilea je ESA v zásadě 
v roli systémového architekta a dodava
tele konstelace Galilea. Oproti tomu GSA 
je agenturou Evropské unie, která má ro
li objednatele systému, který komuniku
je s  koncovými uživateli a  určuje para
metry navigačního systému na  základě 
uživatelských požadavků, a to i z hledis
ka vývoje budoucích generací. 

Proč vlastně Galileo vzniká? 
Nezávislost Evropské unie je samo-
zřejmě důležitá, ale teoreticky by pro 
nás mohlo být levnější a výhodnější 
se domluvit se Spojenými státy na vy-
užívání GPS.
Původně se o tom uvažovalo, ale poměr
ně zásadní skutečností jsou odlišnosti 
v  řízení obou systémů. Zatímco systém 
GPS byl primárně určen k  vojenským 
účelům, Galileo je systém civilního cha
rakteru, řízený na úrovni EU. Evropa by 
nebyla schopna získat přístup ke  všem 
službám GPS a ovlivňovat jeho další vý
voj. Vzhledem k  rostoucí závislosti 
na  přesném určování polohy, které se 
stává klíčové pro řadu inovativních apli
kací, by bylo poměrně krátkozraké vzdát 
se ambice na  vlastní družicovou infra
strukturu. 
Pokud odhlédneme od tématu nezávislo
sti, i  ekonomické parametry sledující 
především přínosy z  inovativních apli
kací ukazují, že Galileo bude v  koneč
ném důsledku přínosné pro evropskou 
ekonomiku. V prvních 20 letech po spuš

tění by Galileo mělo přinést až 90  mi
liard eur v podobě zisků z prodejů přijí
mačů a  inovativních aplikací a  zpro
středkovaně také ze  zefektivnění do
pravních systémů nebo záchranných 
operací. Díky vynikající spolupráci mezi 
EU a USA jsou navíc GPS a Galileo kom

patibilní a  s  jedním přijímačem bude 
možné – po nahrání nového firmwaru – 
přijímat jak GPS, tak Galileo, čímž se zá
sadním způsobem zlepší spolehlivost 
a  dostupnost družicové navigace. To je 
důležité především pro budoucí využití 
družicové navigace v  aplikacích kritic
kých z pohledu bezpečnosti.
 
Kromě toho, že jde primárně o civilní 
systém, v čem bude Galileo ještě jiné 
oproti ostatním satelitním navigačním 
systémům, jako je GPS, GLONASS nebo 
čínský Compass?
Galileo má přesnější atomové hodiny, 
které jsou klíčové z  pohledu přesnosti 
navigačních služeb. Tzv. otevřená služba 
Galilea pracuje na  dvou různých frek
vencích, takže bude přesnější mimo jiné 
díky lepší možnosti korekce chyb vzni
kajících v atmosféře a v neposlední řadě 
také odolnější vůči rušení. Další výho
dou je také možnost autentifikace ote
vřené služby. V  zásadě se jedná o  mož
nost potvrzení pro příjemce signálu, �

GSA
GSA je zkratka z anglického European 
Global Navigation Satellite Systems 
Agency. Agentura, která spadá pod Ev-
ropskou komisi, se do Prahy přestěho-
vala v roce 2012. Původně sídlila v Bru-
selu. Její účel je podpora cílů EU v ob-
lasti využívání systému globální druži-
cové navigace (GNSS) a dosažení ná-
vratnosti investice do projektů vlože-
né. Na starosti má podporu a rozvoj 
aplikací družicové navigace, bezpeč-
nost systému, podporu služeb a zapo-
jení dalších subjektů do vývoje aplikací 
GNSS. 
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že se skutečně jedná o signál z družic Ga
lileo. Signál GNSS je možné rušit a falšo
vat. Speciálně pro případ možného falšo
vání za účelem uvedení nesprávné polo
hy bude Galileo představovat vhodnou 
technologii, pomocí které se bude možné 
tomuto zneužití účinně bránit. 

Agentura GSA se nezabývá jen pro-
gramem Galileo. Vaším dalším pro-
duktem je EGNOS. K čemu slouží?
EGNOS je zkratka z  anglického „Euro
pean Geostationary Navigation Overlay 
Service“ a  jedná se o  evropský systém 
zpřesnění určování polohy pomocí geo
stacionárních družic (tzv. SBAS, Satelli
tebased Augmentation Service  – pozn. 
red.), který v současné době měří pomocí 
sítě pozemních stanic kvalitu GPS signá
lu, do budoucna bude měřit i signál Gali
lea. EGNOS je zdarma, funguje pouze 
nad Evropou, je v  provozu už od  roku 

2009 a slouží v řadě klíčových aplikací, 
především těch, které jsou kritické z po
hledu bezpečnosti, jako například přiblí
žení letadel na přistání.

Přesnost signálu libovolné GNSS kon
stelace závisí na  řadě parametrů, napří
klad na  podmínkách pro šíření signálu 
v ionosféře. Pozemní stanice EGNOS, kte
ré jsou rozmístěny po  Evropě, logicky 
přesně vědí, kde jsou. Spočítají si dohro
mady korekci a pošlou ji zpátky uživate
lům přes geostacionární satelity do přijí
mače na  palubě letounu nebo na  palubě 
nákladního vozidla přepravujícího nebez
pečný náklad apod. Tento přijímač dosta
ne zjednodušeně řečeno přesnější infor
maci o  poloze a  také o  její spolehlivosti. 
Spolehlivost informace o poloze plus mi
nus několik metrů nám může připadat po
měrně nezajímavá, ovšem při přiblížení 
na přistání se situace mění a tato informa
ce má najednou klíčový význam. Pokud by 

informace o poloze z GNSS nebyla dosta
tečně přesná, dokáže EGNOS informovat 
do šesti vteřin piloty, kteří stihnou reago
vat a bezpečně pokračovat v přiblížení ne
bo bezpečně toto přiblížení přerušit. 

EGNOS tedy funguje pouze nad 
Evropou a v ostatních částech světa 
mají jinou kontrolu navigačního 
systému? 
Ano, v USA mají ke GPS podobnou pod
půrnou nadstavbu, neboli augmentační 
systém, který se nazývá WAAS. Svůj re
gionální augmentační systém vyvíjejí ta
ké Indové, Japonci a další. 

Satelitní navigační systémy mají jak 
otevřené varianty, tak placené – ko-
merční – varianty. Myslel jsem, že ty-
to placené aplikace už nevyžadují dal-
ší podpůrnou službu…
Samozřejmě existuje otevřená služba 
s  určitou přesností, která je k  dispozici 
veřejnosti. Pak jsou také k dispozici spe
ciální služby, které fungují buď na  bázi 
vesmírných augmentačních systémů 
SBAS, jako je právě EGNOS či WAAS, ne
bo pozemních augmentačních systémů, 
tzv. GBAS (Groundbased Augmentation 
Service). GBAS systémy pracují, obdobně 
jako EGNOS, na bázi tzv. permanentních 
stanic, jejichž poloha je známá. Tyto per
manentní stanice neustále přijímají sig
nál a na základě rozdílu naměřené polohy 
od známé se pak různými metodami ur
čují korekce. Díky husté síti pozemních 
stanic na menším území jsou pak korekce 
mnohem přesnější, což se běžně využívá 
například v  zeměměřictví, ve  stavebnic
tví nebo k  navádění strojů. Na  rozdíl 
od  EGNOS, kde se korekční signál šíří 
přes družici, GBAS šíří korekce přes inter
net, v terénu je tedy potřeba mobilní při
pojení. V ČR existuje několik GBAS systé
mů, což ukazuje jednak na potřebu přes
nějších korekcí, jednak na široký poten
ciál jejich využití. Bez výjimky se však 
jedná o placené služby.

Jako civilní systém by mělo být 
Galileo dostupné kdykoliv. A co v pří-
padě konfliktu – bylo by Galileo pří-
stupné mimo Evropskou unii?

Galileo a čísla
◾ 8 satelitů systému Galileo je aktuálně na oběžné dráze
◾ 30 satelitů bude zahrnovat Galileo v konečné podobě
◾ 4 metry bude přesnost Galilea v ideálních podmínkách bez augmentačního systému
◾ 1 metr bude přesnost Galilea při použití zpřesňujícího systému EGNOS
◾ 3,6 mld. přístrojů využívalo v roce 2014 globální družicové navigační systémy
◾ z toho bylo 3,08 mld. chytrých telefonů a 260 mil. navigací a jiných silničních aplikací
◾ 8 miliard přístrojů má GNSS využívat v roce 2020

Aktuálně je na oběžné dráze osm satelitů systému Galileo, plná konstelace třiceti 
satelitů má být hotová v roce 2020.
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Galileo zahrnuje otevřenou, otevřenou 
autentifikovanou, komerční a  veřejnou 
regulovanou službu. Veřejná regulovaná 
služba bude šifrovaná a globálně dostup
ná pouze autorizovaným uživatelům 
z členských států EU, které budou o  je
jím využití rozhodovat samy. V určitých 
krizových případech je možné ponechat 
dostupnou pouze veřejně regulovanou 
službu a  ta bude přístupná vybraným 
uživatelům na  základě rozhodnutí jed
notlivých členských států EU.

Je možné využívat satelitní navigaci 
v případě upřesnění polohy přes 
EGNOS i ve skladech?
Výhoda EGNOS je v tom, že výrazně zvýší 
přesnost. Pokud je náklad někde venku, 
označený třeba pomocí RFID, družicová 
navigace vás dovede v  zásadě do  čtecí 
vzdálenosti RFID tagu, ze kterého můžete 
poté rovnou produkt identifikovat. To mi 
přijde jako velice zajímavá myšlenka, na
příklad pro inventarizaci pomocí dronů. 
Otázka je, jestli jsme nepředběhli dobu. 
Tyto věci ale určitě přijdou, speciálně 
v otevřených skladových areálech. 

Další věc, o které se uvažuje, jsou tzv. 
opakovače. To jsou zařízení navržená 
pro opakované vysílání signálů GNSS 
v nezměněné podobě uvnitř budov. Pří
stroj se umístí na střechu skladu, kde je 
signál GPS, do budoucna Galilea. Ten se 
musí dostat skrz střechu, pak může vysí
lat signál uvnitř. Na druhou stranu dnes 
má každé zařízení i  wifi a  bluetooth, 
které lze k triangulaci také využít. Pak 
jde o to, co se vyplatí. K základnímu ur
čení polohy lze využít třeba i  síť GSM, 
pokud není potřeba výraznější přesnost.

Jak přesné jsou dnes satelitní navigač-
ní systémy?
Záleží na podmínkách. Pokud jste ve měs
tě, kde je hodně odrazů a jen omezený vý
hled na oblohu, přesnost GNSS může kolí
sat až v desítkách metrů. Musíme si uvě
domit jednu věc: pustíte mobil v autě a on 
vám ukazuje, že jste pořád na silnici. To 
ale ve skutečnosti ukazuje software, kte
rý předpokládá, že jedete autem. Takže 
ukazuje plynule šipku na  silnici a  vy si 
myslíte, že je signál přesný. V reálu má ale 

značný rozptyl a  vaše zařízení v  zásadě 
odhaduje, kde asi tak můžete být. Pokud 
se budete vyskytovat v  ideálních pod
mínkách na otevřeném prostranství, kde 
signál není ničím rušen a  nemá se moc 
od  čeho odrazit, není problém přesnost 
kolem jednoho metru.

Jaká bude tedy přesnost Galilea?
Při využití dvoufrekvenční otevřené 
služby a  EGNOS se dostanete v  otevře
ném prostranství až na jeden metr. S vy
užitím speciálních technologií  – napří
klad v  aplikacích pro přesné zeměděl
ství – je možné se s profesionálními při
jímači dostat až na přesnost v řádu centi
metrů při využití GBAS, či dokonce mili
metrů při využití specializovaných apa
ratur, dlouhodobém měření a  postpro
cesním zpracování.

Představte si katastrofický film. Co by 
se stalo, kdyby satelitní systémy pře-
staly fungovat? Je to vůbec možné? 
GNSS konstelace jsou koncipovány s  do
statečnou odolností vůči vnějším vlivům, 
kterým mohou být na oběžné dráze vysta
veny. Navíc, případ úplného selhání všech 
konstelací v jednom okamžiku je velmi ne
pravděpodobný. Avšak systémy kritické 
z pohledu bezpečnosti, které pro své fun
gování využívají GNSS, jsou i na tuto mož
nost připraveny. Například pokud by 
v současné době přestala konstelace GPS 
poskytovat informace o  poloze letadlu 
na přiblížení s dostačující přesností, dosta
ne pilot v definovaném čase od palubních 
přístrojů signál k přechodu na alternativ
ní způsoby navigace. Ty mu buď umožní 
bezpečně pokračovat v  sestupu, anebo 
přerušit přiblížení a opakovat jej s pomocí 
jiné technologie. Podobně tomu bude 
i v případě aplikací pro zabezpečení jízdy 
vlaku, pokud se i  zde podaří technologii 
GNSS najít cestu k uživatelům.

Můžete shrnout, co všechno dnes fun-
guje v oblasti dopravy a logistiky dí-
ky globální satelitní navigaci?
Je to především navádění letadel včetně 
přiblížení na přistání, navigování plavi
del v úzkých průplavech a v přístavech, 
sledování a  správa vozových parků, �

LO001835



06/2015 | Příloha týdeníku Ekonom a měsíčníku Logistika12

Logistika a doprava v mezinárodním obchodu

sledování zásilek – tzv. track &  trace  –, 
a  tedy monitoring přepravy nebezpeč
ných věcí, efektivní údržba komunikací, 
zvyšování bezpečnosti účastníků silnič
ního provozu pomocí eCall, elektronická 
mýtná služba atd. 

GSA spolupracuje s globální standardi-
zační asociací v oblasti identifikace 
GS1. Na čem pracujete?
GS1 je globální standardizační organiza
ce, která se zaměřuje na zvyšování efek
tivity logistických řetězců. Proto se zají
má o nové technologie, které mohou být 
v  případě zájmu uživatelů integrovány 
do  standardů systému GS1. Vzhledem 
k tomu, že GNSS je již stabilní technolo
gie, která je velmi spolehlivá, přesná 
a  dostupná v  globálním měřítku, stává 
se atraktivní i z pohledu podpory pro za
jištění viditelnosti toku produktů logis
tickými řetězci. Cílem této spolupráce 
z pohledu agentury GSA je samozřejmě 
podpora co nejširšího uplatnění satelit
ních systémů v logistice. A z pohledu GS1 
Europe případná inovace standardů za
měřených na podporu viditelnosti toku 
produktů v širším měřítku než doposud.
 
Spolupracujete také s ministerstvem 
dopravy na tzv. akčním plánu rozvoje 
inteligentních dopravních systémů. 
Jaké využití se plánuje do budoucna 
pro GNSS v tomto kontextu?
 Technologie GNSS je v  akčním plánu 
rozvoje ITS jmenována v  řadě případů, 
protože je součástí „kosmické infra
struktury“, která umožňuje uživatelům 
v dopravě získat nejen informaci o tom, 
kde se zrovna nacházejí, ale také o tom, 
co je a co se děje v jejich bezprostředním 
okolí. Díky přesné informaci o  poloze 
z Galilea a EGNOS bude možné sledovat 
polohu vlaku a  využít GNSS případně 
i pro signalizační systémy. Dále se plánu
je nasazení Galilea a EGNOS pro sledová
ní vysoce rizikových přeprav nebezpeč
ných věcí. Informace z programu Coper
nicus, který se zaměřuje na dálkové po
zorování Země, ve spojení s komunikač
ními technologiemi a informací o přesné 
poloze umožní uživatelům získat výraz
ně lepší přehled o  situaci v  jejich okolí, 

například v  souvislosti s  meteorologic
kou situací nebo se stavem dopravní in
frastruktury.
 
Na čem vaše oddělení aktuálně pracuje?
V současné době se naše oddělení v ob
lasti dopravy soustřeďuje především 
na  rozšiřování počtu evropských letišť 
umožňujících přístrojové přiblížení s po
mocí EGNOS. Na konci letošního dubna 
odhlasovali poslanci Evropského parla
mentu zavedení systému veřejného tís
ňového volání eCall, které počítá s  vy
užitím Galilea a  EGNOS pro zvýšení 
přesnosti určení polohy, což může zásad
ně přispět k záchraně lidských životů při 
dopravních nehodách. 

Dále se také snažíme vytvořit prostor 
pro uplatnění GNSS při signalizaci na že
leznici, abychom pomohli ušetřit nákla
dy, které by jinak musely být vynaloženy 
při modernizaci tratí na  fyzické prvky 
železniční infrastruktury pro určování 
polohy vlaku. Dnes se pro signalizaci po
užívají v rámci systému ERTMS euroba
lízy. To jsou malá zařízení namontovaná 
do pražců. Někdo je ale musí koupit, na
montovat a starat se o ně. Naše úloha je, 
aby se satelitní systém uplatnil na želez
nici co nejvíce. Jde nám to pomalu, prů
mysl na  to ale začíná slyšet, protože se 

z toho stává zajímavý vývozní artikl ev
ropských technologií.
 
Jak vylepší satelitní systémy dopravu 
a logistiku v budoucnu? Jak by využí-
vání satelitních systémů mohlo podle 
vaší vize vypadat za deset let?
Už dnes družicová navigace „prorůstá“ 
do  dopravy značným způsobem a  brzo 
bude prakticky běžnou součástí infra
struktury. Čím dál více se bude stávat 
i  nedílnou součástí logistických řešení. 
Také díky Galileu bude GNSS technolo
gie lépe dostupná ve složitém prostředí, 
jako jsou města s  vysokou zástavbou, 
a  poskytovatelé logistických služeb se 
na satelitní navigaci budou spoléhat na
příklad v souvislosti s možnostmi auten
tifikace polohy a času, která by se mohla 
uplatnit při potvrzení o doručení zásilky 
nebo ve  zjednodušených celních postu
pech. Předpokládám, že díky dostupnos
ti, vyšší přesnosti a odstraňování bariér 
v  aplikacích kritických z  pohledu bez
pečnosti se satelitní navigační systémy 
stanou v oblasti dopravy i logistiky sku
tečně všudypřítomnou technologií. 
I proto je dobré, že se budeme moci spo
lehnout na více GNSS konstelací, včetně 
systému Galileo. ■
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Agentura GSA se snaží vytvořit prostor pro uplatnění satelitních navigačních 
systémů při signalizaci na železnici.
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