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Anotace 

Tato práce se zabývá analýzou globálního navigačního systému Galileo. V první 

části jsou nastíněny základní principy a rozdělení politik Evropské Unie, přičemž je 

zvláštní část věnována Evropské vesmírné politice, pod kterou Galileo spadá a je jejím 

hlavním programem. Zbytek práce se zabývá již pouze systémem Galileo. Nejprve je 

čtenář seznámen s tím proč Galileo vznikl, jak k němu došlo a kdo se na něm podílel. 

Následně je Galileo zanalyzován z technického a věcného pohledu. Je zde popsána jeho 

struktura a významná technická specifika. Poslední část práce  se zabývá zhodnocením 

možného využití systému Galileo po jeho úspěšném spuštění v mnoha oblastech. 

Klíčová slova: Galileo, GPS, politika EU, satelitní navigace, využití Galilea 

Annotation 

This paper analyzes the global navigation system Galileo. The first section 

outlines the basic principles and the allocation of European Union policies, which is a 

separate section devoted to European space policy, under which falls the Galileo as the 

main program. The rest of the work have already been addressed only the Galileo system. 

First, the reader is familiar with why Galileo was created, how it occurred and who 

participated in it. Subsequently, Galileo analyzed from a technical and factual perspective. 

It describes the structure and significant technical specifics. The last part deals with the 

evaluation of the potential uses of Galileo after his successful run in many areas. 
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1. ÚVOD 

Téma bakalářské práce „Analýza vybrané politiky EU“ poskytuje nepřeberné 

množství možností, jak se k tomuto tématu postavit. Evropská unie disponuje celkem více 

jak 30 politikami, ze kterých jsem si mohl vybrat právě jednu k analyzování. Vzhledem 

k tomu, že jsem studentem oboru Informační a systémový management, nebylo by vhodné 

zabývat se například politikou rybolovu či zemědělství. Rozhodl jsem se přistoupit 

k tomuto zadání z jiného pohledu. Nevybral jsem si žádnou z klasických politik EU1, ale 

vybral jsem si politiku s názvem Evropská vesmírná politika . Tato politika není  čistě pod 

patronací Evropské unie, ale EU se na ní významně podílí společně s členskými státy 

Evropské kosmické agentury. Jedná se o jednu z nejnovějších a také nejrozsáhlejších 

politik EU, a proto nebudu analyzovat celou politiku a  nebudu se zabývat všemi jejími 

nástroji, záměry a programy. O Evropské vesmírné politice jako celku se pouze zmíním ve 

druhé kapitole, kde popíši alespoň základní rysy této politiky. Zároveň se ve druhé kapitole 

zaměřím na charakteristiku politik Evropské unie a sice jako celku. Nebudu se zabývat 

každou politikou zvlášť, ale popíši politiky z hlediska pilířové struktury a jak tuto strukturu 

změnilo přijetí Lisabonské smlouvy. 

Rozhodl jsem se zaměřit na jeden program Evropské vesmírné politiky a sice na 

globální navigační systém Galileo. Jedná se o jeden z prioritních a nejrozsáhlejších 

strategicko – politických a bezpečnostních programů, do kterých je Evropská unie 

zapojena. Jde o společnou iniciativu Evropské komise a Evropské kosmické agentury ESA. 

Tento program jsem si vybral také díky jeho aktuálnosti a významné roli, kterou v tomto 

programu bude zastávat právě Česká republika. Konkrétně se budu zabývat důvody vzniku 

tohoto systému, historickými souvislostmi a významnými milníky ve fázích zrodu  

a budování systému. Dále se zaměřím na technickou stránku celého systému.  Konkrétně 

na to z jakých částí a struktur se bude systém skládat jak na zemi, tak ve vesmíru.  V 

neposlední řadě budu analyzovat možnosti využití a přínosy celého systému v různorodých 

oblastech, například využití systému v dopravě,  stavebním průmyslu a dalších oblastech. 
                                                 

1 Evropská unie 
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Kapitola „Analýza vybrané politiky EU“ by se dala označit jako stěžejní, neboť popsat 

možnosti využití systému Galileo je z hlediska jeho zanalyzování, dle mého názoru, 

nezbytné a nutné. Cílem, který jsem si zvolil je podat jakési svědectví o projektu, 

programu a systému Galileo tak, aby tato práce shrnula důležité údaje o programu Galileo  

a aby se ten, kdo tuto práci bude číst, dozvěděl proč vznikl Galileo, jak bude vypadat  

a k čemu bude dobrý.  V práci se nebudu významným způsobem zabývat politickými  

a finančními souvislostmi. Zde jsem nastínil hlavní cíle a strukturu celé  práce.  Postup 

naplnění těchto cílů bude spočívat v nastudování mnoha materiálů, které vzhledem 

k aktuálnosti nebudou vždy dostupné v rodném jazyce.  

V současné době je systém Galileo ve fázi budování. To znamená, že již probíhá 

vypouštění družic na oběžnou dráhu. Spuštění systému je plánováno na rok 2014. V době 

vzniku této práce byla Praha zvolena místem pro umístění centrály řízení systému Galileo 

a stala se jakýmsi administrativním centrem. Aktuálnost této problematiky taktéž přispěla 

významnou měrou k tomu, že jsem si zvolil právě toto téma.  V závěru práce provedu 

shrnutí celé práce a jejich cílů a pokusím se zhodnotit využití a prospěšnost systému 

Galileo.  
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2. CHARAKTERISTIKA POLITIK EU 

Politiky Evropské unie jsou rozděleny do různých oblastí, které se označují jako 

pilíře. Nad těmito pilíři jsou instituce EU. Každý pilíř označuje oblast aktivit EU 

s vlastními pravidly. Pilířová struktura vychází z Maastrichtské smlouvy, která vešla 

v platnost v roce 1993 a zastřešila tak evropskou integrační činnost. Zároveň smlouva 

přetvořila Evropská společenství v Evropskou unii. Politiky EU můžeme rozdělit do dvou 

skupin: 

1. Politiky evropských společenství – jsou to  politiky v rámci 1.pilíře. Je pro ně 

typický nadnárodní charakter. 

2. Politiky EU – jsou to politiky 2. a 3. pilíře. Je pro ně typická mezivládní 

spolupráce. [1] 

2.1. První pilíř - Evropské společenství 

Tento pilíř je nejstarším a nejsilnějším pilířem EU.  O záležitostech prvního pilíře 

rozhodují Evropský parlament a Rada EU a sice kvalifikovanou většinou2. První pilíř se 

týká záležitostí v oblastech ekonomických, sociálních a ekologických. První pilíř má 

nadnárodní charakter. To znamená, že se pravidla v Evropských společenstvích nemusejí 

přijímat naprostou většinou. Členský stát je tedy vázán i pravidly pro které nehlasoval. 

Avšak důležitá rozhodnutí musí být schválena jednomyslně. 

Cíle Evropského společenství: 

• Podpora trvale udržitelného rozvoje hospodářského života, 

• podpora vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, 

• ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, 

• zvyšování životní úrovně a kvality života, 

• udržování hospodářské a sociální soudržnosti mezi členskými zeměmi. 

                                                 

2 Kvalifikována většina je 60% poslanců 
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Do prvního pilíře patří společné politiky, koordinované politiky a podpůrné 

politiky. Mezi koordinované politiky patří například jednotný vnitřní trh, regionální 

politika, politika ochrany spotřebitele, politika ochrany životního prostředí, energetická 

politika, podpora výzkumu a technologického rozvoje. Do společných politik patří 

obchodní, zemědělská, dopravní a měnová politika. Mezi podpůrné politiky patří například 

strategie Evropa 2020. [1], [2] 

2.2. Druhý pilíř - společná zahraniční a bezpečnostní   

politika 

Jedná se o jednu z nejmladších společných politik. EU tuto politiku vytváří od 

vzniku Maastrichtské smlouvy v roce 1993. Rozhodovací a výkonné pravomoci mají 

v rukou členské země. Základní cíle této politiky jsou definovány ve smlouvě o Evropské 

unii a jsou to: 

• Zajištění nezávislosti, společných zájmů a společných hodnot EU, 

• zajištění míru a posilování mezinárodní bezpečnosti, 

• podpora mezinárodní spolupráce, 

• rozvoj demokracie, respektování lidských práv a svobod, 

• posilování bezpečnosti EU a jejich členských států. 

Tyto cíle mají být dosaženy rozhodováním o společných strategiích, přijímáním 

společných akcí, zaujímáním společných postojů a posilováním spolupráce členských zemí 

při uskutečňování této politiky. Jestliže Evropská rada zaujme společný postoj, je 

povinností každého ze států implementovat tento postoj do své zahraniční politiky . 

Amsterdamská smlouva v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky vytvořila 

funkci představitele, který koordinuje tyto politiky a zároveň zastupuje v těchto věcech EU 

navenek.  
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Druhý pilíř se týká také vojenských a obraných záležitostí.  V tomto směru je 

cílem EU, aby se doplňovala s NATO3. Existují také orgány zahraniční a bezpečnostní 

politiky, které jsou pracovně propojeny s orgány NATO. [1], [2] 

2.3. Třetí pilíř – policejní a justiční spolupráce v trestních 

věcech 

Význam třetího pilíře vzrostl po teroristických útocích z 11.září 2001. Státy EU 

začaly přikládat větší význam své vnitřní ochraně a bezpečnosti. Cílem spolupráce na 

úrovni třetího pilíře je prevence a potlačování  problémů týkajících se terorismu, 

obchodování s drogami, obchodování se zbraněmi, obchodování s lidmi, kriminální 

činnosti páchané na dětech, rasismu, xenofobie a také korupce. Tento pilíř má mezivládní 

charakter a nejdůležitějším orgánem je Rada EU. Cílů tohoto pilíře má být dosaženo 

prostřednictvím policejních, celních, justičních orgánů a prostřednictvím Europolu  

a Eurojustu. Eurojust je evropský tým pro soudní spolupráci a patří do něj vyšetřovatelé  

a státní zástupci. Europol je organizace spadající pod EU, mezi jejíž činnosti patří prevence 

a potírání organizované trestné činnosti, výměna informací mezi mezinárodními 

policejními úřady, poskytování  odborných informací a také zpravodajská činnost. Nemá 

výkonnou moc a její činnost je spíše poradenská vzdělávací a informační. [1], [2] 

 

Lisabonská smlouva4 částečně odbourává tuto pilířovou strukturu. Celá unie bude 

fungovat podle pravidel platných v prvním pilíři. Komise bude jednat o Společné 

zahraniční a bezpečnostní politice a také Policejní a soudní spolupráci. Lisabonská 

smlouva tedy sjednotila tyto pilíře a dala EU právní subjektivitu jako celku. Do té doby 

měl právní subjektivitu, jako jediná součást EU, pouze první pilíř. [5] 

                                                 

3 NATO - Organizace Severoatlantické smlouvy 

4 Lisabonská smlouva je v platnosti od 1.12.2009 
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2.4. Evropská vesmírná politika 

Jelikož je Galileo vlajkovou lodí Evropské vesmírné politiky, chtěl bych se 

v úvodu této práce zmínit o této politice, která není klasickou politikou EU jako takovou, 

ale jedná se o společnou iniciativu EU a členských států ESA5. V následujících řádcích 

bych chtěl tuto politiku alespoň zhruba představit, popsat a uvést její hlavní cíle. 

Na přelomu tisíciletí se EU a členské státy ESA dohodly na vzniku Evropské 

vesmírné politiky, který by zaštítila jejich společné iniciativy, zlepšila financování  

a koordinaci činností spjatých s vesmírem. Vznik této politiky podpořila také nutnost 

zachovat konkurenceschopnost Evropy a tudíž i EU v oblasti vesmíru. V době kdy se  

i netradiční nové státy v oblasti dobývání vesmíru začínají probojovávat kupředu, nemůže 

Evropa ochudit své občany o potenciální ekonomické a jiné výhody, které vesmír nabízí. 

Když si Evropa vybuduje nezávislý přístup do vesmíru, bude to jistě strategickou výhodou, 

která přispěje k větší autonomnosti starého kontinentu. Evropská vesmírná politika bude 

mít dopad na mnoho oblastí z ostatních politik EU, jako jsou například výzkum, 

nezaměstnanost, zahraniční a bezpečnostní politika, zemědělství či doprava. Galileo je 

hlavním pilířem této politiky. Jako druhý pilíř by se dal označit program GMES, který 

bych v rámci této kapitoly rád alespoň stručně představil. [3], [4] 

Program GMES (Global Monitoring for Environment and Security) vznikl v roce 

2001 jako nástroj pro globální monitorování životního prostředí a dal by se označit jako 

menší bratr programu Galileo. GMES by mě poskytovat data pro potřeby ochrany 

životního prostředí. Skládat se bude z vesmírných satelitů a pozemních senzorů 

umístěných na lodích či v letadlech. Příkladem služeb, které bude systém poskytovat je 

například monitorování stavu povrchu země, monitorování stavu atmosféry a jejího 

znečištění, monitorování polárních oblastí, monitorování lesů nebo management 

záchranných operací. Spuštění systému je plánováno na rok 2015. Státy podílející se na 

vesmírné politice zavedou režimy financování, provozní infrastruktury a řídící 

mechanismy,aby systém GMES byl plně funkční, reagoval  a zajistil potřeby uživatelů. [6] 

                                                 

5 European Space Agency 
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Dosažení strategických misí Evropské vesmírné politiky bude vyžadovat 

maximální koordinaci činností členských států EU, ESA a národních i nadnárodních 

agentur, jako je například EUMETSAT6. 

Strategické cíle Evropské vesmírné politiky, které jsou založeny na mírovém 

využívání vesmíru jsou: 

• Zajištění konkurenceschopného vesmírného výrobního odvětví, které by 

podporovalo inovace a rozvoj, 

• využívání vesmírných aplikací sloužících evropským občanům, podnikům 

a cílům politik EU, 

• využití vesmírných aplikací pro oblast životního prostředí a globální 

změny klimatu, 

• zajištění bezpečnostních a obranných požadavků v oblasti vesmíru, 

• podpora vedoucí úlohy v mezinárodním výzkumném úsilí v oblasti 

vesmíru, 

• zajištění nezávislosti evropských aplikací v oblasti vesmíru zabezpečením 

přístupu k novým technologiím a možnostem. [3] 

                                                 

6 European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites 
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3. ANALÝZA VYBRANÉ POLITIKY EU 

Nejprve bych se chtěl zabývat důvody vzniku a historickými událostmi 

souvisejícími s programem Galileo. Poté se budu blíže zabývat technickými záležitostmi  

a jakýmsi fyzickým popisem systému Galileo, jeho funkčností a  jeho částmi. V neposlední 

řadě jsem věnoval velkou část oblastem, ve kterých se bude Galileo využívat a jaký je jeho 

potenciál a jaké možnosti nabízí.   

3.1. Historické souvislosti a důvody vzniku 

Strategie EU pro vývoj globálního družicového navigačního systému (GNNS) 

měla 2 fáze. V první fázi se zrodil systém EGNOS. Tento systém měl sloužit jako doplněk 

k americkému GPS a ruskému systému GLONNAS. Systém EGNOS se skládal ze tří  

odpovídačů na geostacionárních družicích a celoevropské sítě stanic, které zpřesňovaly 

GPS a GLONNAS. EGNOS se začal realizovat v roce 1994. Původně měl být zprovozněn 

v roce 2004, ale základní služba systému se zpustila v roce 2009. EGNOS monitoruje  

a opravuje signály vysílané ostatními GNNS systémy. 

Ve druhé fázi strategie měl být zaveden systém Galileo a EGNOS se měl 

transformovat do podoby operačního programu. Program Galileo byl zahájen 19.7.1999. 

Celý projekt zastřešují Evropská kosmická agentura ESA a Evropská komise. Evropská 

komise stanovuje požadavky, které by měl systém plnit a má také politickou odpovědnost. 

Dále se stará o právní, institucionální a certifikační podporu. ESA má na starosti samotná 

vývoj a výrobu systému. Dalším úkolem ESA je ověřování funkčnosti všech částí systémů 

a technologií. V roce 2000 vypracovala Evropská komise dokument, který řešil 

ekonomické a finanční otázky, zabýval se správou a řízením systému a navrhoval další 

postup. Na základě tohoto dokumentu pověřila Rada EU Evropskou komisi, aby společně 

s ESA definovala služby systémy a zapojila soukromý sektor do projektu. Rada EU rovněž 

stanovila přístup k bezpečnosti projektu a možnou kompatibilitu systému s jinými 

družicovými navigačními systémy. 

Po teroristických útocích na USA 11.9.2001 vláda Spojených států tlačila na 

Evropskou unii z důvodu ztráty své kontroly nad družicovou navigací v době válečného 
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konfliktu. Tyto tlaky byly tak silné, že téměř vedly ke konci projektu. EU to však ještě více 

utvrdilo, že je důležité mít nevojenský navigační systém, který nebude v moci americké 

armády. Roku 2004 se obě strany nakonec dohodly na používání takových frekvenčních 

pásem, které umožní jedné či druhé straně blokovat signál. Dalšími faktory, které toto 

rozhodnutí  pokračovat v projektu podpořily, byly rozvoj kosmického průmyslu a podpora 

ekonomiky. [7], [8] 

Důležitým historickým milníkem bylo vynesení testovací družice GIOVE-A 

pomocí rakety Sojuz z kosmodromu Bajkonur (viz Obr.1). Stalo se tak 28. prosince 2005. 

Družice byla vyvinuta Britskou společností Surrey Satellite Technology Ltd. A její 

životnost byla dva roky. Cílem této družice bylo ověření technologií a experimentování se 

signály. GIOVE-A se stala první evropskou družicí na střední oběžné dráze a napomohla 

Evropě vymezit frekvence určené pro Galileo. V dubnu 2008 byla vypuštěna druhá 

testovací družice GIOVE-B, která měla obdobné úkoly jako první družice, tedy vymezit 

frekvenční pásma a experimentovat se signály. Družice GIOVE-B byla vyvinuta 

konsorciem Galileo Industrie, které zahrnuje společnosti z Itálie, Francie, Německa, 

Španělska a Velké Británie. [8] 

Obr. 1 Start GIOVE-A (zdroj ESA)  
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Důvody vzniku Galilea 

Jedním z hlavních, ne-li tím nejhlavnějším důvodem je odstranit závislost Evropy 

na americkém systému GPS7. Systém GPS spravuje americká armáda, která může 

v podstatě kdykoliv systém pro civilní účely zastavit. Vypnutí systému GPS by mělo 

fatální následky v jakémkoliv druhu dopravy. Například v silniční dopravě by bylo 

důsledkem snížení plynulosti dopravy, ale v letecké dopravě a námořní dopravě by 

nečekané vypnutí systému vážně ohrozilo mnoho lidí na životech, neboť některé dopravní 

procesy jsou na družicové navigaci zcela závislé. Tuto hrozbu by měl Galileo spravovaný 

civilním sektorem eliminovat. Přesnost GPS pro vojenské účely americké armády může 

dosahovat odchylky pouze pár centimetrů. Projekt Galileo je financovaný daňovými 

poplatníky. V této souvislosti dodavatel satelitních technologií pro Galileo Berry Smutny 

řekl: „Galileo je mrhání penězi evropských daňových poplatníků a hloupý nápad, který má 

sloužit hlavně francouzským zájmům“. [18] 

Galileo přinese Evropě také možnost podniknout vojenskou misi, se kterou USA 

nesouhlasí nebo není to v jejich zájmu. I přes všechny mírové a civilní důvody je potřeba 

brát tento fakt v potaz. Evropa získá svou vojenskou kapacitu v podobě satelitní navigace, 

bez které se jakákoliv moderní vojenská akce podniknout prostě nedá.  Vojenskými 

důvody vzniku se dále nebudu zabývat, protože takto ESA a EK8 systém neprezentuje. 

Chtěl jsem pouze nastínit, že jsou zde i tyto ohlasy, zvláště ze strany USA.  

Pracovní a obchodní příležitosti jsou bezpochyby také jedním z důvodů vzniku 

Galilea.  Trh s navigačními aplikacemi by od roku 2020 mohl dosahovat ročního objemu 

přes 275 miliard eur.  

Důvodem pro vznik může být i nedostupnost navigačního signálu v severských 

oblastech, obzvláště ve Skandinávských zemích, které  by si jistě zasloužily přístup 

k satelitním navigacím. Zvolené rozmístění Galileo družic na oběžné dráze umožní lepší 

pokrytí navigačním signálem právě těchto oblastí. [9] 

                                                 

7 Global Possitioning system 

8 Evropská komise 
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3.2. Galileo z technického pohledu 

V této kapitole bych se chtěl zaměřit na architekturu systému Galileo a na 

všechny její části. Podrobněji popíši vlastní družici Galileo a její komponenty, zvláštní 

pozornost věnuji atomovým hodinám družic.  V závěru této kapitoly popíši jaké druhy 

služeb bude Galileo poskytovat. 

3.2.1. Architektura systému Galileo 

Systém Galileo se bude sestávat z globální, regionální a několika lokálních složek. 

Lokální složky 

Tyto složky by měly být provozovány soukromými společnostmi a měly by se 

starat o lokální vylepšení příjmu signálu hlavně v oblastech, kde signály z družic nemohou 

být přijaty. 

Regionální složka 

Bude se jednat o externí regionální integrované systémy, které budou 

provozovány soukromými společnostmi, státy nebo skupinami států mimo Evropskou unii. 

Prací těchto systémů bude podávat hlášení o integritě systému, nezávisle na hlášení 

systému Galileo. 

Globální složka 

Globální složka je tvořena vesmírným segmentem a pozemním segmentem. 

Vesmírný segment systému Galileo bude tvořit 30 družic na Walkerově konstelaci. 

Družice budou obíhat ve třech oběžných rovinách se sklonem 56 stupňů vzhledem 

k rovníku. Každá oběžná rovina bude obsahovat 9 aktivních družic a jednu neaktivní 

náhradní družici, která v případě poruchy jakékoliv aktivní družice tuto družici nahradí. 

Celý manévr výměny záložní družice za poškozenou by měl zabrat pouze pár dní. Tento 

způsob je mnohonásobně rychlejší než vypouštění nové družice, což zabere několik 

měsíců.  Výška oběžné dráhy je 23 222 km.  Tato výška je charakteristická tím, že po 

deseti dnech se opakuje stejné rozmístění družic a během těchto dní oběhne každá družice 

Zemi sedmnáctkrát. Při této zvolené výšce je velká pravděpodobnost, že nebudou nutné 

žádné usměrňovací manévry po celou dobu během životnosti družic. Každá družice by se 
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měla pohybovat ve vzdálenosti +/- 2°  vzhledem k sousedním družicím ve stejné oběžné 

rovině a taktéž ne více jak +/- 2° daleko od roviny dráhy. Družice byly navrženy tak, aby 

se daly vypouštět i po více kusech najednou.  

Pozemní segment budou tvořit 2 řídící centra, které budou podporovány dvěmi 

pozemními systémy. Jsou to tyto: 

• Ground Mission Segment (GMS), 

• Ground Control Segment (GCS). 

GCS se bude starat o kontrolu a řízení konstelace družic. Bude se také starat o 

údržbu konstelace a v případě poruchy bude mít na starost obnovu celé konstelace. GCS 

bude komunikovat s družicemi pomocí TTC (Tracking, Telemetry and Command) stanic, 

které budou globálně rozmístěny. TTC stanic (viz. Obr.2) bude celkem 5 a budou využívat 

13 metrů vysokou anténu, která bude vysílat ve 2 GHz frekvenčním pásmu. TTC stanice 

budou, pokud nedojde k poruše, pracovat autonomně bez techniků. [10] 

Obr. 2 TTC stanice ve Švédsku (zdroj ESA) 



Michal Kratochvíl: Analýza vybrané politiky EU 

 

2011 20 

 

GMS se bude starat o kontrolu navigační funkce. GMS bude kontinuálně 

monitorovat navigační signály všech družic. Pro monitorování bude využívat síť 30  

snímacích stanic GSS (Galileo Sensor Station). Pro komunikaci s družicemi bude GMS 

využívat stanice ULS (Up-Link Station), kterých bude po celém světě rozmístěno 9. Tyto 

stanice budou mít k dispozici několik tří metrových antén vysílajících na frekvenci 5 GHz. 

Úkolem GSS bude určování polohy družice a synchronizace času. GSS budou také 

vybaveny atomovými hodinami, tudíž  tyto stanice budou schopny přepočítávat hodinové 

korekce. Výpočty se budou přenášet do družic pomocí ULS stanic každých 100 minut. 

GSS síť se bude využívat také pro ověřování a přenášení dat o integritě signálu družic. [10] 

Jak jsem již zmínil výše, Galileo bude mít 2 řídící centra. Jedno ve Fucinu (viz. 

Obr.3 a Obr. 4), ležícím v centrální Itálii a druhé v německém Oberpfaffenhofenu poblíž 

Mnichova. Centrum ve Fucinu bude dohlížet na navigační služby a bude mít tedy 

odpovědnost za samotnou navigaci. Německé centrum bude sloužit pro sledování  

a kontrolu družic i pozemních stanic. Obě centra budou samozřejmě úzce spolupracovat.  

Obr. 3 Řídící centrum ve Fucinu ( zdroj ESA) 
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3.2.2. Přijímače Galileo 

Mezi globální složky můžeme zařadit i samotné přijímače signálu Galileo pro 

koncové uživatele. V současnosti probíhá vývoj hi-tech přijímačů a jsou zhotovovány 

první prototypy. S ohledem na široký rozsah služeb a rozdílné potřeby uživatelů existují 3 

směry vývoje přijímačů. Jsou to testovací přijímače pro uživatele, přijímače pro signály 

experimentálních družic a přijímače pro snímací stanice. 

Testovací přijímače pro uživatele budou sloužit pro ověření funkčnosti systému  

a pro experimentování. Velký důraz je kladen na přesnost a spolehlivost zařízení. Mezi 

tyto testovací přijímače patří testovací přijímač pro základní, komerční a bezpečnostní 

službu, dále přijímač pro službu vyhrazenou státu a přijímač pro pátrací a záchrannou 

službu. Můžeme zde zařadit i simulátor konstelace družic. Software přijímačů by měl 

umožnit vytvořit 14 různých typů přijímačů. 

Další skupinou jsou přijímače pro příjem signálu od testovacích družic GIOVE A 

a GIOVE B, které jsou již na oběžné dráze.  

Přijímače pro snímací stanice GSS by měly mít vysoký výkon a spolehlivost, 

neboť GSS stanice budou zajišťovat data pro centrální střediska, které dle těchto dat budou  

provádět synchronizaci času, nastavení orbitálních drah a budou určovat integritu  

systému. [17] 

Obr. 4  Řídící centrum ve Fucinu - pohled ze země (zdroj ESA) 
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3.2.3. Družice Galileo 

 

Rozměry družice Galileo jsou 2.7 x 1.1 x 1.2m. Celkové rozpětí při rozvinutí 

solárních panelů bude 13m. Hmotnost družice je 700 kg a výkon 1600 W. Vybavení 

družice lze rozdělit na vnější komponenty, vnitřní komponenty a běžné vybavení. 

Mezi běžné vybavení družice patří: 

• Gyroskopy – monitorují rotaci družice, 

• momentová kola – usměrňují rotaci družice tak, aby solární panely byly 

kolmé ke slunečnímu záření, 

• magnetická tyč – usměrňuje rychlost rotace momentových kol, 

• rozdělovací energetická jednotka – rozvádí energii získanou ze solárních 

panelů do všech komponent družice, 

• palubní počítač – má na starosti řízení jednotlivých komponent družice, 

• SADM – mechanismus, který propojuje solární panely a tělo družice. 

 

 

Obr. 5 Družice Galileo (zdroj ESA) 
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Vnější komponenty družice jsou: 

• S&R anténa – tato anténa zachytí nouzové signály ze země a poskytne je 

pozemním stanicím, 

• laserový odrážeč – pozemní stanice vyšle laserový paprsek, pomocí něhož 

se změří výška družice, 

• vesmírné zářiče – udržují vnitřní součástky při jejich provozních teplotách 

tím, že odrážejí teplo, které vyprodukují do vesmíru, 

• infračervené zemské senzory – jednoduše řečeno sledují rozdíl mezi 

chladem vesmíru a teplem zemské atmosféry, udržují tak družici ve směru 

k zemi, 

• sluneční senzory – měří uhel mezi dopadajícím slunečním světlem  

a definovanou základnou, 

• S-band antény – předávají data pozemnímu kontrolnímu systému o stavu 

družice a zpětně přijímají ovládací pokyny, 

• C-band anténa – bude přijímat data pro synchronizaci palubních hodin 

s pozemními referenčními hodinami. Dále budou přijímat informace  

o integritě satelitu, což je informace, která je zahrnuta i ve zprávě pro 

uživatele, 

• L-band anténa – slouží k vysílání navigačních signálů. [16] 

Vnitřní komponenty  

Družice musí nést stabilní hodiny, které zajistí synchronní vysílání signálů. Pro 

měření času u atomových hodin se využívá vlastnosti atomů při přechodu mezi 

energetickými stavy, při kterých se uvolňuje energie o určité frekvenci. Každý druh atomu 

má specifickou frekvenci. K vytvoření atomových hodin je potřeba detekování frekvence 

přechodů stavů atomu. Galileo družice ponesou rubidiové atomové hodiny (viz. Obr.7) a 

vodíkové atomové hodiny (viz.Obr.6). Oba typy hodiny obsahují atomový rezonátor a 

řídící elektroniku. Zpoždění rubidiových atomových hodin jsou 3 vteřiny za jeden milion 

let. Vodíkové atomové hodiny jsou ještě o něco přesnější, neboť jejich zpoždění za jeden 
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milion let je pouhá jedna vteřina. Přesnost hodiny je rozhodující faktor pro přesné určení 

pozice a přesnou navigaci. Použití těchto hodin by mělo zajistit přesnost určení pozice až 

45 cm. 

Každá družice bude obsahovat celkem 4 hodiny9.  Dvoje vodíkové atomové 

hodiny, které budou sloužit jako hlavní hodiny a dvoje rubidiové atomové hodiny, které 

budou plnit záložní rezervní funkci. Vždy budou zapnuté jedny vodíkové hodiny a jedny 

záložní rubidiové hodiny. Navigační signál bude produkován na základě frekvence, kterou 

budou produkovat zapnuté vodíkové hodiny. Systém čtyř hodin zaručuje generování 

navigačního signálu za jakýchkoliv podmínek. Monitorovací a řídící jednotka hodin 

přenáší signál z aktivních hodin do jednotky generující navigační signál a udržuje ve fázi 

frekvence hlavních a záložních hodin, aby v případě poruchy záložní hodiny okamžitě 

převzaly funkci hlavních hodin. [11] 

                                                 

9 Předchozí navigační  satelity nesly pouze jedny hodiny. 

Obr. 6 Vodíkové atomové hodiny (zdroj ESA) 
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3.2.4. Signály Galileo 

Vysílání signálů družicemi Galileo budou zachycovat přijímače Galileo. Přijímače 

rozluští tzv.Galileo data. Tyto data jsou nezbytné pro určení polohy uživatele. Rozlišují se 

signály, které obsahují navigační data a signály, které žádné data neobsahují, tzv. pilotní 

kanály. Pilotní a datové kanály jsou fázově posunuty, tudíž je lze přijímat odděleně. 

V počtu signálů má Galileo jasně navrch před GPS. Čím více signálů přijímač dostane, tím 

víc se minimalizuje odhad chyby způsobené průchodem signálu ionosférou. 

K signálu se za použití modulace přidává také kód. Pomocí kódu přijímače zjistí, 

od které družice signál přišel a také zjistí dobu za kterou signál dorazil od družice 

k přijímači. Kód se používá také pro identifikaci signálu přijímačem. Ten jej porovná 

s kopií originálu, kterou má přijímač uloženou. Když nastane shoda, dojde k identifikaci 

družice a kanál je otevřený. Pokud nenastane shoda přijímač hledá shodu s dalšími 

družicemi, dokud není dosaženo shody.  

Klíčovým prvkem je délka kódu. Čím delší kód bude, tím bude delší čekací doba 

na určení polohy. Každému druhu uživatele budou vyhovovat různé druhy kódu a tím  

i čekací doby. Z toho důvodů je více kódů s různými vlastnostmi a čekacími dobami. [17] 

 Obr. 7 Rubidiové atomové hodiny (zdroj ESA) 
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3.2.5. Poskytované služby 

Galileo bude poskytovat celkem 5 druhů služeb, které bych chtěl v této 

podkapitole popsat z hlediska jejich odlišnosti a toho pro koho jsou určeny. 

1. Základní služba (Open service) 

Tato služba bude poskytována zcela zdarma bez nutnosti autorizace.  Využívá 

nosné vlny L1, E5a a E5b. Tyto vlny lze různě kombinovat s ohledem na to, jak moc 

chceme eliminovat ionosférické chyby a tudíž jakou přesnost požadujeme. Například 

třífrekvenční služba, která kombinuje všechny zmíněné vlny, může dosáhnout přesnosti 

v řádu několika centimetrů.  Služba bude poskytovat určení polohy, rychlosti a času. 

Uživatel bude potřebovat adekvátní přijímač. Služba je vhodná pro široké uplatnění a také 

pro mobilní telefony. 

2. Komerční služba  

Komerční služba bude mít regionální charakter, tudíž nebude globální. Oproti 

základní službě využívá ještě další dva signály. Služba bude šifrovaná a bude vyžadovat 

autorizaci oprávněných uživatelů. Přístup bude kontrolován na přijímači. Služba poskytne 

navíc informace o dopravních nehodách či informace meteorologického charakteru. 

Například různá varování ohledně blížícího se počasí. 

3. Služba se zárukou bezpečnosti 

Služba je určena pro oblasti, které vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti  

a spolehlivosti. Například letecká a námořní doprava. Tato služba bude využívat stejné 

signály jako základní služba a navíc data o integritě ve zvláštních zprávách. Tyto zprávy 

jsou datovým kanálem integrovaným do signálů základní služby. Služba bude vyžadovat 

stejně jako komerční služba autorizaci uživatelů a navíc bude možné provést autentizaci, 

že se skutečně jedná o signál vysílaný družicemi Galileo. Ověřování bude probíhat 

periodicky, takže si uživatel bude jist, že přijímá správná data. Poskytování služby bude 

garantováno poskytovatelem signálu. Příkladem využití této služby je vertikální navádění 

letadla při přistání. 
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4. Služba pátrání a záchrany 

Družice Galileo budou vybaveny systémem, který dokáže přenášet nouzová 

volání do záchranných center a navíc tento systém poskytne uživateli i zpětnou vazbu, že 

záchranná operace již začala. Služba bude kompatibilní se systémem COSPAS/SARSAT, 

což je celosvětová družicová záchranná služba. 

5. Státu vyhrazená služba 

Tato služba bude vyžadovat zvláštní autorizaci od pověřených osob státních 

institucí. Služba bude sloužit bezpečnostním složkám státu. [10], [15] 

 

Obr. 8 Architektura systému Galileo (zdroj  ec.europa.eu) 
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3.3. Oblasti využití Galilea 

Popsat možné využití systému Galileo jsem si dal jako jeden z hlavních cílů této 

práce. V této kapitole se zaměřím na nejvýznamnější oblasti, ve kterých systém Galileo 

nalezne využití. 

3.3.1. Silniční doprava 

V současné době po celém světě jezdí přes miliardu jakýchkoliv typů vozidel od 

osobních automobilů, kamiónů až po autobusy. Na území EU se pohybuje zhruba 250 

milionů vozidel. Z tohoto důvodu se předpokládá, že právě tato oblast má potenciál stát se 

jedním z největších, ne-li největším z trhů s aplikacemi Galileo. Dalším důvodem tohoto 

předpokladu je, že přijímače satelitní navigace jsou běžnou součástí nových aut a jedná se 

o hlavní nástroj, který poskytuje služby pro řidiče v pohybu. Jedná se například o dopravní 

informace, tísňová volání, výběr elektronického mýtného a v neposlední řadě o navigaci. 

Systém Galileo zajistí zvýšené pokrytí signálu ve městech, neboť sníží efekt stínění budov. 

Galileo zvýší pokrytí i přesnost navigačního systému, což umožní výrobcům ušetřit na 

přístrojích pro vyplnění navigačních mezer. Navigační mezery jsou například tunely, 

podjezdy či úzké ulice. 

Využití navigačního systému není omezené pouze pro řidiče, ale uplatnění 

nalezne také na dopravním dispečinku. Pokud většina vozidel bude vybavena přijímači, 

umožní to řídícímu centru monitorovat například rychlost aut. V případě, že výrazně 

poklesne rychlost vozidel, dá se předpokládat vznik dopravní zácpy. Dispečink může 

následně v reálném čase informovat vozidla, které se blíží do této potencionální zácpy  

a nebo přímo navrhnout jinou trasu. 

V EU se po silnicích pohybuje zhruba 60 tisíc ambulantních vozidel. Další 

aplikací v silniční dopravě bude právě sledování a řízení těchto vozidel. Galileo přijímače 

integrované do mobilních telefonů pomohou významným způsobem zkrátit dobu příjezdu 

ambulance. Podstata této služby je integrace navigačního systému a komunikování pomocí 

mobilních technologií. Jednoduše řečeno systém Galileo určí záchranným vozidlům 

optimální trasu na místo události.  
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Další aplikací v silniční dopravě jsou systémy výběru mýtného. Tato oblast 

v poslední době zaznamenala prudký rozvoj. Mýtné systémy, které budou využívat 

globální navigační systém Galileo, budou znamenat nemalé úspory na zařízeních, 

instalovaných podél zpoplatněných silnic a dálnic, které již nebudou potřeba. Vymizí také 

zácpy okolo výběrčích míst. Výhoda použití globálního navigačního systému spočívá také 

v jeho  nezávislosti na infrastruktuře a  možnosti vytvářet různé cenové programy. 

V současnosti se předpokládá, že v roce 2020 bude více jak polovina automobilů 

v Evropě vybavena systémem ADAS10.  Tento inteligentní systém zvyšuje pohyblivost  

a bezpečnost vozidla a poskytuje asistenci při řízení. Data do systému ADAS bude 

poskytovat právě přijímač Galileo. ADAS bude schopen na základě dodaných informací 

buď částečně převzít řízení a nebo varovat řidiče například, když se bude blížit k prudké 

zatáčce a pojede nepřiměřenou rychlostí. Tato funkce vyžaduje nepřetržitý přísun 

navigačních dat, které právě systém Galileo garantuje. [10] 

3.3.2. Letecká doprava 

V této oblasti se využívá globální navigační systém GPS a to pouze jako 

doplňková služba. V následujících 15 letech se předpovídá, že se objem letecké dopravy až 

ztrojnásobí. Galileo  díky své přesnosti umožní větší využívání stávajících letišť, které se 

kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám nevyužívají. Galileo bude schopen zcela 

nahradit nebo doplňovat letištní systémy. Galileo bude také pomáhat přímo pilotům 

v navádění letadla ve všech fázích letu. Stále se zvyšující objem letecké dopravy vyřeší 

Galileo tak, že díky své velké přesnosti, bude možno zmenšit horizontální a vertikální 

minimální vzdálenost jednotlivých letadel, letících na stejných trasách. Tím dojde k daleko 

efektivnějšímu využití vzdušného prostoru. Kromě efektivnějšího využití vzdušného 

prostoru Galileo zvýší kapacitu letišť a jednotlivých přistávacích drah. Dalšími plusy bude 

úspora paliva a zkrácení doby letu. Systém Galileo bude hodně nápomocen také 

v oblastech, které nemají odpovídající infrastrukturu. Například chybí záložní radarové 

stanice komunikační linky.  

                                                 

10 Advanced Driving Assistance Systems 
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Co se týká bezpečnosti v letecké dopravě systém Galileo společně 

s třídimenzionálními mapami sníží možnost nárazu letadla do zemského povrchu nebo do 

korun stromů v případě špatné viditelnosti nebo jiných povětrnostních vlivů. Celková 

bezpečnost se zvýší už jenom díky vlastnostem systému Galileo, tedy spolehlivosti  

a souvislosti poskytovaných signálů. [10] 

3.3.3. Městská doprava 

Družice navigačního systému Galileo zdvojnásobí celkový počet družic všech 

ostatních navigačních systémů, čímž se zvýší dostupnost navigačních signálů ve městech. 

Do městské dopravy patří samozřejmě i silniční doprava, ale zde se bude jednat o aplikace 

pro řízení a sledování vozového parku, pro  vozidla taxislužeb a služby pro cestující 

MHD11. 

Přínos pro cestující může být například v tom, že když provozovatel MHD bude 

informován o přesné pozici svého autobusu či metra, bude schopen předat v reálném čase, 

prostřednictvím informačních panelů, cestujícím ve voze nebo i na zastávce informace  

o případném zpoždění, o času příjezdu dalšího autobusu či tramvaje, o času, který jim 

zbývá do konce trasy. Toto jsou informace týkající se samotné přepravy, ale cestujícím 

mohou být předány i informace o zajímavých místech, restauracích či divadlech, kolem 

kterých v danou chvíli projíždějí. 

Pokud budou všechny vozy vybaveny přijímači navigačního signálu, dispečerům 

MHD to umožní sledování a řízení celého vozového parku. To umožní plánování  

a koordinaci jednotlivých linek. Vyhodnocení získaných informací například o častých 

zpožděních způsobených vlivem nadměrné silniční dopravy může vést k optimalizaci 

jednotlivých linek. Toto může ve výsledku vést ke zlepšení služeb MHD a tím pádem 

k většímu využívání MHD a zároveň snížení automobilové dopravy ve městech, což by 

mělo za následek příznivé vlivy, jako například snižování dopravních zácp nebo také 

snížení znečištění životního prostředí.  

                                                 

11 Městská hromadná doprava 
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Galileo bude přínosem i v otázkách bezpečnosti řidičů MHD či taxislužby. 

V případě ohrožení by mělo stačit stlačení jednoho tlačítka. Poté se provede vyhodnocení 

polohy a informování té policejní stanice, která bude dle polohy vyhodnocena jako 

nejbližší. V případě poruchy autobusu se dispečink dozví polohu a bude schopen vyslat 

téměř okamžitě asistenční vůz nebo operativně nahradit vozidlo jiným. [10] 

3.3.4. Železniční doprava 

Galileo by měl výrazně pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční 

nákladní dopravy vzhledem k jiným druhům nákladní dopravy, neboť železniční nákladní 

doprava se využívá čím dál tím méně.  V EU se na železnicích pohybuje asi 30 000 

vlakových souprav. Z toho důvodu bude tato oblast jednou z největších, ve které se budou 

aplikace Galileo uplatňovat. Galileo by měl převzít funkce Evropského systému řízení 

železniční dopravy. Pozitivně by se to mělo projevit na zvýšení efektivnosti vytížených 

spojů a také v otázkách bezpečnosti na železnici, zvláště v oblastech, které využívají 

zastaralé řídící systémy nebo dokonce vůbec žádné. Využití systému Galileo na železnici 

bude také znamenat velké úspory na signalizačních zařízeních, zvláště na méně 

frekventovaných úsecích. 

Využití bude také ve sledování pohybu zboží a vozového parku, což povede ke 

zlepšení logistiky. Zboží mohou sledovat ne jen přepravci, ale také samotní zákazníci, kteří 

budou mít lepší informace o času dodání a zvýší se také důvěra mezi zákazníkem  

a přepravcem. Galileo se stejně jako u silnice může postarat o výběr mýtného. 

V osobní přepravě na železnici poskytne systém Galileo stejné služby cestujícím 

jako v městské dopravě.  Tudíž se bude jednat o informace jak pro cestující ve vozu, tak 

pro čekající na nástupištích. Lokomotivy vybavené Galileo přijímači umožní operátorům 

řídícího centra sledovat jednotlivé vozy a poskytnout informace cestujícím včas  

a v přesnější formě. Bude se jednat obzvláště o informace o času příjezdů jednotlivých 

spojů a o dobu zpoždění. Cestujícím ve vozech bude možno poskytovat informace  

o návazných spojích a jejich zpožděních nebo se bude jednat o turistické informace. 
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Systém Galileo bude prospěšný i v otázkách úspor energie. Těch se dosáhne 

započetím brzdění ve správném okamžiku a postupně. K tomu je potřeba znát polohu vozu 

vzhledem k okolí, což Galileo umožní. 

Galileo, jakožto civilní systém, který bude fungovat v reálném čase, bude 

významný také v otázkách zlepšení bezpečnosti na železnici.[10], [14] 

3.3.5. Civilní ochrana 

Systém Galileo bude použitelný pro sledování a předpovídání katastrof, řízení 

záchranných operací či pro operace humanitární pomoci. Při zemětřeseních, sesuvech 

půdy, záplavách nebo požárech bývá poškozena dopravní i telekomunikační infrastruktura. 

O těchto následcích poskytne důvěryhodné informace právě navigační družicový systém  

a právě Galileo se svými vlastnostmi a schopnostmi by mohl být velmi nápomocen při 

řešení těchto problémů, při koordinaci pomoci postiženým oblastem a zvládání následků. 

Galileo bude schopen monitorovat některé události, které předcházejí přírodním 

pohromám. Příkladem může být pohyb tektonických desek a následné zemětřesení či 

tsunami. Dalším příkladem může být monitorování sopečné činnosti. V našich podmínkách 

a podmínkách Evropské Unie to může být sledování výšky hladiny vody. Výsledkem 

tohoto monitorování by měla být rychlejší reakce při evakuačních a záchranných 

operacích. 

Dalším využitím je koordinace a řízení různých záchranných týmů při 

záchranných operacích. Mám na mysli jak jejich nejvhodnější a nejefektivnější rozložení 

ve velkých oblastech postižených katastrofou, tak samotné navádění na místo určení 

pomocí vyhodnocení například dopravní situace ve městech.  Služby Galilea mají být 

dostupné i uvnitř budov, což bude přínosem pro hasičské týmy, které provádějí záchranu 

životů a majetku.   

Dalším prvkem může být využití signálu Galileo pra navádění záchranářských 

helikoptér a vůbec možnosti jejich nasazení například v nepříznivých podmínkách nebo 

nepřístupných místech. V případě transportu velkého množství evakuovaných nebo 

zraněných osob bude přínosem lepší koordinace přistávání více helikoptér například na 
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střeše nemocnice v co nejkratším možném čase. Touto koordinací by se ušetřilo mnoho 

drahocenného času při záchraně lidských životů.  

Zásahy, které jsou prováděny na základě volání na tísňovou linku, budou moci být 

prováděny mnohem rychleji. Přijímač signálu Galileo bude integrován v mobilním 

telefonu, což umožní přesnější a rychlejší lokalizaci volající téměř okamžitě. Odpadá tím 

také problém s tím, když volající neví, kde se nachází nebo není schopen popsat danou 

lokalitu.  

Galileo bude využitelný i při humanitární pomoci. Tato pomoc se ve většině 

případů odehrává v lokalitách s nízkou infrastrukturou a v odlehlých oblastech. Bude 

možné z logistického pohledu sledovat konkrétní materiální pomoc, jestli dorazila na místo 

určení, zda nebyla odcizena či ztracena. Tím se zajistí, aby materiální pomoc skončila 

v pravých rukou. [10] 

3.3.6. Životní prostředí 

Využití v této oblasti se bude týkat sledování znečišťujících látek, nebezpečného 

nákladu, pohyby ledovců, mapování ledových polí, monitorování přílivů, proudů a výšky 

mořské hladiny. Dále bude sledovat počasí, klima, migrace zvířat a ionosféru pro zajištění 

kvality signálu. 

Z družice Galilea bude možné získat informace o větrném proudění, vlhkosti, 

tlaku. Tyto údaje poskytnou informace pro sledování klimatologických změn a pro 

předpověď  počasí.  Systém bude schopen monitorovat pohyby bójí na moři, čímž se 

získají informace o mořských proudech, odlivu a přílivu.  Družicová navigace se také 

využije při sledování pohybů či tání ledovců. Díky tomu bude možné předvídat množství 

vody, které roztaje, jak se ledovce budou hýbat a jak stoupne hladina moří. 

Galileo je využitelný i v zoologii. Na jakékoliv sledované či ohrožené zvíře lze 

umístit miniatruní přijímač, který poskytne přesné informace o aktuálním místě výskytu. 

Dají se tak sledovat migrace jednotlivých zvířat, nebo zajistit bezpečnost ohrožených 

druhů. Zoologové budou schopni lépe studovat chování zvířat a monitorovat prostory  

a oblasti, ve kterých se nejčastěji pohybují, případně se postarat o neznečišťování a udržení 

těchto oblastí pro život zvířat. 
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Družicové navigační systémy se využívají pro sledování rybích společenstvech  

a hospodaření s nimi, což napomáhá rozvoji rybolovu a znamená to také větší zisky. 

Použití Galileo bude například sledování oblastí, ve kterých je omezen rybolov, čímž se 

zajistí větší ochrana ohrožených druhů a životního prostředí těchto druhů. Galileo má 

potenciál vyhodnocovat celosvětový stav ryb. 

Chránit životní prostředí lze kvalitnějším a přesnějším řízením ropných 

transportů. Tímto by se měla zlepšit bezpečnost přepravy a to povede k nižšímu riziku 

ekologických havárií. Když se někdo pokusí úmyslně vypustit ropu, bude jej možné 

snadno a rychle dopadnout. [10] 

3.3.7. Zemědělství 

Jedním z možných využití Galilea v zemědělství bezpochyby bude provádění 

chemických postřiků. Pokud pilot postřikového či práškovacího letadla bude znát přesnou 

polohu letounu, umožní mu to vypustit náklad na správné místo. Přijímač signálu Galileo 

bude umístěn přímo na rozprašovači, což umožní vygenerovat mapu rozložení 

postřikových dávek na jednotlivých pozemcích či oblastech. Vysoká přesnost Galilea 

zajistí, že postřiky nebudou prováděny tam kde nemají, což povede k úsporám financí na 

postřikových prostředcích a chemikáliích a rovněž to bude znamenat menší ohrožení 

zvířectva a rostlinstva v oblastech, kde je postřik nežádoucí. 

Kromě práškování pozemků se Galileo využije i při přesné výměře, měření  

a přeměřování parcel, které je nezbytné pro udržování registru pozemků. Údaj o přesné 

rozloze, na které se daná plodina pěstuje, je klíčový pro získávání zemědělských dotací  

a jejich kontrolu. Přeměřování je nezbytné z toho důvodu, že výměra obdělávaného 

pozemku se může každé vegetační období měnit. Galileo tedy bude schopen změřit 

skutečnou a aktuální výměru dané plochy a majitelé pozemků nebudou odkázání pouze na 

katastr nemovitostí, který neudává skutečnou výměru obhospodařované půdy. Dnes se toto 

měření provádí pouze pomocí pásem a dalších primitivních zařízení, což je časově 

náročnější a méně přesné. Galileo zavede naměřené hodnoty do geografického 

informačního systému, který bude schopen analyzovat získaná data a přispěje následně 

k lepšímu hospodaření zemědělců.  Galileo taktéž najde uplatnění ve sledování toho, co se 
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na daném pozemků pohybuje. To znamená, že chovatelé zemědělských zvířat budou moci 

mít své stáda při pastvě nebo při transportu pod kontrolou.  

Další aplikací, co se týká pozemků a plodin, bude sledování nejen samotné 

skutečné rozlohy, ale také vysledování míst na pozemku, ve kterých se plodinám daří 

špatně, neboť právě tyto jsou ztrátou pro zemědělce. Ti budou schopni, po získání 

přesných souřadnic těchto míst, například upravit množství chemikálií a postřiků, které se 

na daná nevýnosná místa shazují. Nebo se právě na těchto místech ušetří tak, že se zde 

postřiky vynechají a půda se například využije pro jiné účely. Přijímače signálu Galileo se 

uplatní i při samotné sklizni plodin tak, že když se umístí například na kombajny, budou 

zemědělci lépe řídit a korigovat svůj vozový park, což  například povede k úsporám na 

naftě až 10 % při dodržování optimálních drah. V současnosti se používají levné systémy 

pro udržení směru a rovnoběžnosti drah, ale neřeší překrývání jednotlivých drah. [10], [13] 

Projekt FieldFact 

Jedná se o projekt financovaný Evropskou Unií týkající se technologického 

rozvoje a výzkumu. FieldFact se snaží dostat projekt Galileo do podvědomí zemědělské 

veřejnosti a ukázat jaké přínosy a výhody přináší. Projekt FieldFact identifikoval tyto 

možné nebo již existující aplikace pro zemědělství: 

• Navádění zemědělských strojů, 

• monitorování vývoje biomasy, 

• sledování hospodářských zvířat, 

• sledování vozidel zajišťujících přepravu zvířat, 

• sledování pohybu zemědělských strojů, 

• výměra pozemků, 

• monitorování sklizně. [13] 
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3.3.8. Energetický průmysl 

V této oblasti najde Galileo uplatnění například v mapování infrastruktury 

energetických sítí12.  Zmapovány mohou být jak stožáry, transformátory, tak i samotní 

koncoví zákazníci. Pokud dojde k výpadku elektrického proudu,  může být dané místo 

lehce nalezeno.  Důležitým faktorem je synchronizace energetických sítí. V tomto ohledu 

se projeví velmi přesné hodiny na  palubě družic, které poslouží jako časová základna. 

Synchronizací se dosáhne efektivního průtoku sítí a tím i úspor. Další úspory je možno 

dosáhnout při selhání sítě, kdy v síti probíhají nárazy elektrického proudu nebo napětí. 

Tyto nárazy mohou zničit vybavení sítí a způsobit přerušení dodávek, což vede ke ztrátám. 

Opět díky synchronizaci sítě, lze místo selhání nalézt s velkou přesností  a efektivně proti 

poruše zakročit. [10] 

3.3.9. Námořní operace 

Galileo je schopen přispět pro zvýšení efektivity, optimalizace a bezpečnosti 

námořní, ale i říční dopravy. Kromě lodní dopravy se navigační družicové systémy 

využívají na moři i v jiných odvětvích než je doprava. Patří zde rybolov, těžba ropy, 

oceánografie. Těmto oblastem jsem se již věnoval v kapitole životní prostředí.  

Pro námořní plavbu definuje Mezinárodní námořní organizace navigační 

požadavky a požadavky na palubní navigační zařízení pro určování polohy. Mezi 

požadavky patří přesnost, integrita, kontinuita, dostupnost v různých fázích plavby. Tyto 

požadavky současné navigační družicové systémy samy o sobě nesplňují. Právě systém 

Galileo by měl tyto požadavky splňovat jako samostatný systém.   

Kritickou operací v námořní dopravě, která vyžaduje vysokou přesnost  

a bezpečnost, je navádění lodí v přístavních oblastech a samotné manévrování uvnitř 

přístavu, zvláště pak za zhoršeného počasí. Existují lokální systémy pro přístavy, které 

zpřesňují signál družicové navigace. Tyto systémy by měl Galileo zcela nahradit.  Vysokou 

přesnost určení polohy vyžaduje také vnitrozemská říční doprava, k jejímuž lepšímu řízení 

provozu také vysoká přesnost Galilea významně přispěje. 

                                                 

12 Stejné využití může Galileo nalézt i u mapování vodovodů, kanalizací,  plynovodů a ropovodů. 



Michal Kratochvíl: Analýza vybrané politiky EU 

 

2011 37 

 

Galileo zlepší přesnost Globálního námořního záchranného systému, čímž se 

zlepší vyhledávací a záchranné operace. Záchranná služba Galilea navíc poskytne lidem 

v tísni zpětnou vazbu, že záchranné centrum přijalo zprávu. Galileo signál použitý 

v identifikačních systémech v kooperaci s mapovým informačním systémem výrazně zvýší 

bezpečnost plavidel tím, že poskytne každé lodi informace o poloze lodí, které se vyskytují 

v relativně blízkém okolí. [10] 

3.3.10. Stavebnictví 

Družicová navigace je ve stavebním inženýrství použitelná při projektování, 

zakládání, výstavbě, údržbě i při kontrole staveb a konstrukcí. Některé současné stavby by 

bez družicové navigace vůbec nemohly být uskutečněny.  Galileo se stane vhodným 

nástrojem pro získání přesných a spolehlivých polohových dat, což povede k efektivnější  

a rychlejší práci. Chtěl bych uvést několik konkrétních příkladů využití Galileo ve 

stavebním průmyslu. 

Jednou z nejdůležitějších aplikací bude sledování staveb. Získaná data se 

dostanou do sledovacího centra, které je porovná s předchozími daty a v reálném čase zjistí 

případné deformace či jiné změny staveb.  Významnými typy staveb, které je nutné 

monitorovat, jsou především mosty, hráze a výškové budovy. Případně se může jednat i  

o historické stavby, které jsou taktéž náročné na údržbu a je dobré mít informace co se 

s nimi postupem času děje, aby bylo možné včas zahájit kroky, které by zabránily 

případnému poškození.  U mostů je situace taková, že jsou zatíženy daleko více, než na co 

byly projektovány. Důvodem je nejspíš zvyšující se automobilová doprava. Důležitým 

faktorem, který může způsobit nezvratné poškození, je vítr. To neplatí pouze u mostů, ale 

třeba u vysokých stožárů a komínů. V současnosti se tyto větrné účinky zkoumají ve 

větrných tunelech na modelech staveb. V případě stožárů a věží je toto měření daleko 

méně přesné než v případě mostních konstrukcí. Přesné měření v reálu pomocí systému 

Galileo by přineslo skutečně relevantní údaje o působení větru na stavby.  Dalším 

faktorem, který má vliv na deformaci, je dotvarování a smršťování betonu v čase. Tyto 

deformace je taktéž důležité sledovat z hlediska provozuschopnosti, životnosti  

a spolehlivosti mostních konstrukcí, neboť zkušenosti ukazují, že skutečná životnost mostů 

je nižší než vypočtená predikce. [12] 
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Použití Galilea při monitorovacích činnostech je: 

• Monitorování průhybů mostu a předpjatého betonu, 

• monitorování nárůstu poddajnosti konstrukcí způsobenou deformací jiných 

konstrukcí, 

• monitorování deformací způsobených teplotními změnami, 

• monitorování statických deformací způsobené zatížením sněhem , 

• detekce dynamických odchylek způsobených vlivem rozkmitání 

konstrukce větrem, případně úmyslného rozkmitání lidmi. 

Navigace je nepostradatelná při stavbě základů mostních pilířů ve velkých 

hloubkách. Pilířové paty bývají sestavovány v suchých docích a dopravovány na místo 

pomocí tažných lodí. V obtížných podmínkách, kdy je třeba vyztužit mořské dno se pod 

paty pilířů umisťují ocelové výstužné tyče, na které se paty položí. Toto vyžaduje 

centimetrovou přesnost, což je v podmínkách na moři velmi obtížné. Při tomto zakládaní 

mostů by Galileo sehrál významnou roli právě díky své přesnosti. 

Uplatnění na stavbách nalezne Galileo kromě samotného technologického 

pohledu i z pohledu logistického. Zvláště pak u obrovských stavenišť, kde se pohybuje 

velké množství různých vozidel, případně i lodí nebo kombinace obou. Správná 

koordinace a řízení vozidel povedou k rychlejší výstavbě a úsporám financí.  Přijímače 

Galileo také budou moct řídit stroje při jejich práci v nebezpečných oblastech. 

Automatické řízení při některých operacích povede také k úsporám na lidských zdrojích. 

Jsou to operace jako válcování, zhutňování a vykopávání zeminy.Fungovat by to mělo tak, 

že počítač na palubě stroje porovná projektové informace a data s daty získanými 

z navigace. Například skutečnou výšku odebrané zeminy porovná s výškou, které má 

dosáhnout dle projektu. Již dnes navigace pomáhá obsluhám strojů, při navádění rypadel  

a jiných zařízení. [10] 
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4. ZÁVĚR 

Závěrem bych rád zhodnotil samotný program Galileo a také to, jak se podařilo 

naplnit jednotlivé cíle, které jsem si pro tuto práci stanovil.  

Tvorba této práce mě osobně obohatila o mnoho nových informací o satelitních 

navigačních systémech. Zvláště pak o systému Galileo, který jsem ještě před nedávnem 

znal pouze jako nějaký projekt EU, který bude mít administrativní centrum v České 

republice. V této souvislosti jsem se snažil, abych touto prací vytvořil souhrn podstatných 

informacích o Galileu z globálního hlediska. 

Doufám, že se mi systém Galileo podařilo uceleně a přehledně popsat  

i z technického a systémového hlediska, protože tato problematika a část práce byla co do 

složitosti a pochopení všech mechanismů docela náročná. 

Při tvorbě kapitoly oblasti využití jsem se dozvěděl hodně nových možností 

využití a příležitostí, které satelitní navigace dokáže nabídnout. Překvapilo mě v kolika 

oblastech může být satelitní navigace a systém Galileo přínosem, ne-li se stát 

nepostradatelnou součástí dané oblasti. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že jsem se 

věnoval pouze některým oblastem, tudíž existuje ještě mnoho dalších možností využití, 

které třeba ještě nejsou ani známé a objeví se až postupem času. 

Pokud se systém Galileo skutečně uvede do plného provozu a nedojde k dalším 

prodlevám, odkladům a problémům s financováním Galilea, bude to znamenat celou řadu 

výhod a možností nejen pro běžného uživatele, ale také pro EU a Evropu jako takovou, 

která se tímto stane významnějším hráčem v oblasti vesmírných technologií a postupem 

času možná i v oblasti  dobývání vesmíru. Na druhou stranu jsem zaznamenal i mnoho 

negativních ohlasů na celý projekt, ale možnosti, které v sobě ukrývá, jsou dle mého 

názoru obrovské až převratné.  
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