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Agentura Evropské unie pro globální družicové navigační systémy (GSA) ve spolupráci
s Evropskou komisí vytvořila mobilní aplikaci „Galileo Green Lane“, která má usnadnit
volnou přepravu zboží přes vnitřní hranice EU, zkrátit dobu čekání a umožnit přednostní
převoz nezbytného zboží během současných opatření v reakci na pandemii COVID-19.
Aplikace využívá navigačních služeb Galilea a je určena pro potřeby orgánů hraniční kontroly a
řidičů mezinárodní kamionové dopravy. Pro zmíněné dvě skupiny nabízí aplikace dvě
uživatelská rozhraní.
Vizualizace v reálném čase
Aplikace poskytuje orgánům hraniční kontroly vizualizaci situace na hraničních přechodech
v reálném čase společně s pravidelnými aktualizacemi intenzity provozu. Zároveň poskytuje
členským státům přístup na webovou stránku, na níž mohou automaticky vytvářet zprávy, které
jsou v souladu s doporučeními EU.
„S aplikací ‚Galileo Green Lane‘ GSA plní své poslání pomáhat při řešení ekonomických a
společenských výzev za přispění kapacit evropského GNSS systému Galileo,“ uvedl Pascal
Claudel, pověřený řízením GSA.
Několik zemí Evropské unie již o „Galileo Green Lane“ projevilo zájem, aplikace byla testována
na hraničních přechodech v Maďarsku a České republice. Jiné země jako Francie, Řecko, Itálie,
Rumunsko a Španělsko se na testování chystají.
„Pro Policii České republiky je potěšením být součástí testování aplikace ‚Galileo Green Lane‘
na českých hranicích. Plynulá přeprava zboží je pro Českou republiku naprosto zásadní a
věříme, že tento nástroj bude brzy dostupný pro celou EU,“ řekl první místopředseda vlády a
ministr vnitra Jan Hamáček.
Řidičům kamionů aplikace poskytuje vizualizaci hranic na mapě Evropské unie, obsahující
aktuální informace o čekacích dobách na jednotlivých hraničních přechodech. Tato informace
pomáhá logistickým firmám a řidičům lépe plánovat optimální trasu. Členské státy mají navíc
možnost oznámit řidičům prostřednictvím aplikace jednotlivé druhy nákladu, které mají před
ostatními přednost (pokud je na hraničním přechodu prioritní jízní pruh).
Poté, co řidiči vjedou do oblasti vymezené určitou vzdáleností od hranic, obdrží oznámení o
současné situaci a čekacích dobách na daném hraničním přechodu. Údaje o jejich poloze jsou
shromažďovány anonymně a to jen tehdy, když se k hraničnímu přechodu blíží, a jsou
používány výhradně k aktualizacím o celkové situaci na těcho přechodech. Sdílené informace
jsou vyhodnoceny jako celek společně s dalšími daty, například od přední evropské platformy
Sixfold.
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„Policie České republiky se aktivně podílí na testování nové aplikace a věří, že tím pomůže
zpříjemnit nelehký život řidičům mezinárodní kamionové dopravy,“ komentoval první náměstek
policejního prezidenta Martin Vondrášek.
Společně to zvládneme
Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) pomáhá zvyšovat povědomí o nové aplikaci mezi
dopravci a logistickými společnostmi po celé Evropě tak, aby aplikace mohla sloužit jako zdroj
informací pro všechny koncové uživatele.
„Efektivní logistika je závislá na informacích o situaci na hranicích v reálném čase. Proto jsme
úzce spolupracovali s GSA na aplikaci ‚Galileo Green Lane‘ od samého začátku a jsme vděční
za jejich důvěru v IRU jakožto nejefektivnějšího prostředníka k podpoře implementace aplikace
mezi našimi členy,“ řekla Raluca Marianová, generální pověřenkyně Stálé delegace IRU při EU.
GSA koordinuje tento projekt za podpory Evropské komise, zejména generálního ředitelství pro
obranu a vesmír (DG DEFIS), generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu (DG MOVE)
ohledně implementace přednostních jízdních pruhů, generálního ředitelství pro migraci a vnitřní
věci (DG HOME) zastřešující pohraniční orgány členských států a Společného výzkumného
centra (JRC) a jeho expertízy ohledně technologie tzv. geo-fencingu.
Smlouva o vývoji a testování této aplikace byla uzavřena s českou softwarovou společností
FoxCom, rakouskou firmou Sixfold specializující se mj. na logistická data a německými
Spacetec Partners, kteří vytvořili design aplikace.

Podkladový dokument pro média k aplikaci Galileo Green Lane je dostupný
zde (v AJ)
Vizuál a obrázky k aplikaci Galileo Green Lane jsou dostupné v naší GNSS
obrázkové galerii
O Evropské agentuře pro GNSS (GSA)
Agentura Evropské unie pro globální družicové navigační systémy (GSA) má za úkol správu
činnosti, bezpečnosti a poskytování služeb evropských globálních družicových navigačních
systémů (GNSS), Galileo a EGNOS. Prostřednictvím spolupráce se zúčastněnými stranami,
průmyslem, poskytovateli služeb a uživatelskými komunitami GSA zajišťuje nejvyšší návratnost
evropských investic do GNSS, znásobuje výhody kosmických aplikací pro evropské občany a
podniky, podporuje inovace a konkurenceschopnost a zabezpečuje udržitelný ekonomický růst.
Pro více informací navštivte webovou stránku GSA.
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