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PODPORA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ 
EGNOS A GALILEO
V posledním desetiletí rostl GNSS trh, včetně 
základní infrastruktury a následných uživatelských 
aplikací, v řádu dvouciferných hodnot. Očekává 
se, že tento růst bude zrychlovat, jelikož budou 
uvedeny do provozu nové družicové systémy se 
špičkovým výkonem, jako je EGNOS a Galileo, které 
ještě zvýší počet aplikací. 

Agentura GSA hraje klíčovou roli v rozvoji komer
čních trhů pro EGNOS a Galileo tím, že:

 propaguje používání systému EGNOS v odvět
vích s vysokým potenciálem, 

 řídí výzkum financovaný EU v oblasti inovativ
ních družicových navigačních aplikací a tech
nologií a využívá jeho výsledky, 

 připravuje trh na zavedení systému Galileo, 
 monitoruje GNSS trh a předpovídá budoucí 

vývoj.

ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
EVROPSKÝCH PROGRAMŮ GNSS
Řádné fungování a výkon systému a služeb Galileo 
vyžadují, aby byla implementována a do systému 
zakomponována celá škála vysoce sofistikovaných 
a moderních bezpečnostních opatření a zařízení.

Agentura GSA se zabývá řadou záležitostí týkajících 
se bezpečnosti systémů GNSS, například: 

 Provoz bezpečnostního kontrolního střediska 
systému Galileo (GSMC) – díky GSMC bude 

 řídí poskytování kvalitních služeb, které zajišťují 
spokojenost uživatelů cenově nejefektivnějším 
způsobem, 

 zapojuje zúčastněné tržní subjekty do rozvoje 
inovativních a účinných aplikací, služeb s přida
nou hodnotou a uživatelských technologií, které 
podporují přijetí GNSS řešení v celé Evropě, 

 zajišťuje, aby služby a provoz evropského GNSS 
systému byly důkladně zajištěné, bezpečné  
a dostupné.

agentura GSA moci monitorovat bezpečnostní 
status a parametry systému Galileo a bezpečné 
fungování PRS. 

 Zajišťování fungování rady pro bezpečnostní 
akreditaci systémů GNSS EU, která přijímá roz
hodnutí o akreditaci v souvislosti s provozem 
systémů a pracovišť a s povolováním vypouštění 
družic a PRS přijímačů. 

 Zabezpečování veřejné regulované služby Gali
leo (PRS) – zajišťování její dostupnosti, integrity 
a důvěrnosti. 

 Rozvoj segmentu uživatelů PRS zpřístupňová
ním vysoce výkonných přijímačů PRS za přija
telnou cenu.

EVROPSKÁ KOMISE SVĚŘILA AGENTUŘE 
GSA KLÍČOVÉ ÚKOLY, NAPŘÍKLAD:

 provoz a poskytování služeb v rámci programu 
EGNOS (od roku 2014),

 provoz a poskytování služeb v rámci programu 
Galileo (od roku 2017),

 řízení EU GNSS výzkumu v rámci programu 
Horizont 2020.

POSLÁNÍ AGENTURY GSA
Posláním agentury GSA je podporovat cíle Evrop
ské unie a dosahovat nejvyšší návratnosti evrop
ských investic do systémů GNSS z hlediska přínosů 
pro uživatele, hospodářského růstu a konkuren
ceschopnosti tím, že: 

 navrhuje a umožňuje služby, které plně reagují 
na potřeby uživatelů a současně zlepšují evrop
ské služby a infrastrukturu GNSS, 

GSA: KDO JSME A CO DĚLÁME

Kosmické systémy jsou novou techno-
logickou revolucí a mění způsob, jakým 
žijeme, pracujeme a hrajeme si. 

Před pouhým desetiletím existovalo ještě hodně 
„prostoru“ oddělujícího družicovou navigační tech
nologii od konečného uživatele. Ale díky tolika 
inovativním vesmírným aplikacím, které jsou nyní 
nedílnou součástí našeho každodenního života, je 
tato mezera již téměř uzavřená. Od navigačního 
přístroje v našem automobilu přes proceduru přes
ného přístrojového přiblížení na přistání s využitím 
EGNOS při našem posledním letu až po mapu  
v našem mobilním telefonu – s přínosy družicové 
technologie se můžeme setkat všude.

Jinými slovy, kosmické systémy jsou řešením – 
neviditelnou infrastrukturou, která poskytuje velmi 
viditelné služby.

V čele tohoto posunu od tlaku technologií k ino
vacím založeným na potřebách trhu stojí GSA.  
S vědomím, že bez snadného přístupu uživatelů 
k technologii je sebelepší technologie k ničemu, 
je hlavním posláním agentury GSA zajistit, aby 
uživatelé – evropští občané – měli z evropských 
družicových navigačních programů co největší 
prospěch.

EVROPSKÁ DRUŽICOVÁ  
NAVIGACE: DNES A ZÍTRA 
Díky provozu systému EGNOS a přípra-
vám systému Galileo již mnozí využívají 
evropské globální navigační družicové 
systémy (GNSS). 

EGNOS. JE ZDE, VYUŽÍVEJTE JEJ.
EGNOS, první konkrétní počin Evropy v oblasti 
družicové navigace, již přináší cenné služby tím, 
že rozšiřuje a zlepšuje signál GPS a přenáší ho  
k uživatelům přes geostacionární družice. 

EGNOS poskytuje signály GPS vhodné pro aplikace 
kritické z pohledu bezpečnosti, jako je například 
přiblížení letadel na přistání nebo vedení lodí 
úzkými kanály, a zvyšuje přesnost stávajících služeb 
družicového určování polohy. Současně posky
tuje „zprávu o integritě“, která informuje uživatele  
v případě problémů s družicovým signálem. 

Z vyšší přesnosti a spolehlivosti, kterou EGNOS při
náší, mají prospěch i uživatelé na zemi v takových 
oblastech, jako je přesné zemědělství, mapování 
či silniční a železniční doprava.

GALILEO NA OBZORU
Galileo je budoucí evropský globální navigační 
družicový systém. Po spuštění bude nezávislým 
evropským systémem, který bude řízený civilními 
složkami a bude nabízet interoperabilitu s GPS 
a dalšími mezinárodními systémy. Galileo bude 
poskytovat následující služby: 

 Otevřená služba – volně přístupná služba pro 
zjišťování polohy, navigaci a určování času.

 Veřejná regulovaná služba (PRS) – šifrovaná, 
zabezpečená služba s dalšími pokročilými funk
cemi navrženými pro větší odolnost a vyšší 
dostupnost.

 Komerční služba – autentizační a vysoce přesné 
služby pro komerční aplikace.

 Pátrací a záchranná služba (SAR) – pomáhá při 
hledání lidí, plavidel a letadel v nouzi.


