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Moderní navigační systém ve službách policie a soukromých bezpečnostních služeb 

 
Anotace 
 
Studie se zabývá stávajícím využitím moderních navigačních systémů ve službách Policie 
České republiky a soukromých bezpečnostních služeb. První část je věnována historickým 
souvislostem vzniku satelitních navigačních systémů. Druhá část se zabývá popisem 
respektive funkcemi jednotlivých satelitních navigačních systémů. Stěžejní část textu se 
věnuje satelitní navigaci u Policie České republiky a u soukromých bezpečnostních služeb, 
včetně možných budoucích využití. 
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Annotation 
 
The study deals with the current use of a modern navigation systems within service of the 
Police of the Czech Republic and the private security services. The first part explains 
historical context of the formation of satellite navigation systems. The second part deals 
with the description and functions of individual satellite navigation systems. The main part is 
devoted to satellite navigationused by the Police of the Czech Republic and the private 
security services including possible future use. 
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1.  Úvod: Historie vzniku satelitních navigačních systémů 
 
Navigace byla problémem již od počátků lidstva, zejména však překážkou pro mořeplavce  
a cestovatele, kteří se většinou orientovali podle hvězd a dalších ukazatelů. První nalezené či 
datované geografické náčrtky jsou z období paleolitu – tedy zhruba 20 000 let před naším 
letopočtem. Což je dokonce doba, kdy se člověk teprve učí společensky přemýšlet, konat  
a dokonce ještě nezná ani písmo. V dnešní moderní době se již lidstvo uchyluje k jiným 
metodám – především k družicím na oběžné dráze Země. Níže jsou uvedeny systémy, které 
se určitou mírou podílely na vývoji dnešních nejmodernějších navigačních systémů. Kromě 
nich však známe i nepřeberné množství dalších systémů, například čínský navigační systém 
Beidou – Compass. Dále OMNITRACS, UTELTRACS atd.1 2 

 
1.1 TRANSIT (NAVSAT)  
 
V moderní historii se s prvotním družicovým navigačním systémem setkáváme ve Spojených 
státech amerických v roce 1964 pro potřeby amerických námořních sil (námořnictva)  
– zejména pro potřeby ponorek nesoucí balistické střely, pro navigaci lodí, pro hydrografická 
zaměření a geodetická zaměření. Byl pojmenován jako systém TRANSIT – taktéž nazýván jako 
NAVSAT (Navy Navigation Satellite System). S jeho vývojem se začalo již dříve, a to roku 
1958. První prototyp satelitu s názvem „Transit 1“ byl vyzkoušen v září roku 1959, ovšem 
nezdařilo se dosáhnout oběžné dráhy Země. Nadále se pracovalo na vývoji a po dvou letech 
vývoje, tedy v roce 1960, se podařilo satelit s názvem Transit 1B dopravit na oběžnou dráhu 
Země. Systém TRANSIT byl tvořen šesti družicemi, které obíhaly osu Země – respektive ve 
výšce 1 075 km nad zemským povrchem obíhaly po polární oběžné dráze Země a doba 
oběhu jedné družice dle předem vypočítané trasy byla přibližně 107 minut. Do tohoto 
systému patřily i tři pozorovací stanice, které byly v dané době umístěny pouze na území 
Spojených států amerických. Při prvních použití byla odchylka přesnosti lokalizace uživatele 
zhruba 800 metrů, přičemž při pozdějších markantních úpravách se dosáhlo výsledků okolo 
pětimetrové odchylky. Data nesoucí potřebné informace k výpočtu polohy na Zemi musela 
být určitým způsobem přenášena mezi jednotlivými zařízeními, což bylo prováděno 
radiovými vlnami o frekvenci 149,988 MHz a 399,968 MHz a o jednotném výkonu 2W. Každá 
tato zpráva obsahující informace byla dvouminutovou relací, která obsahovala celkem 6 103 
bitů dat uspořádaných do 182 slov. Dvacet pět slov, z nichž každé mělo 39 bitů dat, 
přenášelo údaje o drahách družic. Zbytek slov, tedy 157, bylo využíváno k přenosu informací 
vojenského charakteru. Podstatnou nevýhodou celého systému byl fakt, že souřadnice 
získané z družic byly pouze dvourozměrné a nikoliv trojrozměrné, jako je tomu v dnešní době 
– tento nedostatek znemožňoval využití systému TRANSIT například v letecké navigaci. 
Dalším nedostatkem byl také fakt, že kvůli nízkému počtu družic a dlouhé dráze oběhu Země 

                                            
1 TOLLINGEROVÁ, Dana. GIS. Geografické informační systémy. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1996, 
ISBN 80-707-8377-X. 
2 JONÁK, Jiří. LINKOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO KOMUNIKACI A URČOVÁNÍ 
ZEMĚPISNÉ POLOHY. První. Praha: Policejní akademie České republiky, 2002, 116 s. ISBN 80-7251-096-7. 
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nebyl systém permanentně dostupný. Od roku 1967 byl systém uvolněn i pro civilní použití. 
Od roku 1996 se systém TRANSIT považuje za ukončený a nadále nevyužívaný.3 
 
1.2 CYKLON, CIKADA, TIMATION 
 
Na velmi podobném systému jako TRANSIT byl vyvinut i systém zvaný CYKLON, který byl 
uveden do provozu 27. října 1967 v tehdejším Sovětském svazu. Cílem první fáze bylo vynést 
raketu se satelitem na oběžnou dráhu Země. O dva roky později, tedy v roce 1969, byl vývoj 
systému ukončen. Mezi další navigační systémy patřil i systém CIKADA se čtyřmi družicemi 
pro civilní užití. Tyto systémy jsou dnes taktéž nevyužívány kvůli obdobným nedostatkům, 
které měl předešlý systém TRANSIT. Za další mezník můžeme považovat i rok 1972, kdy byl 
do provozu uveden systém s názvem TIMATION, jehož činností bylo vysílání přesného 
časového signálu. Mnohé zkušenosti, které byly získány na tomto projektu, byly později 
využity při vývoji již připravovaného Global Positioning System – neboli GPS. V rámci systému 
TIMATION byly vypuštěny i satelity s názvy NTS I a NTS II (Navigation Technology Satellite). 
Tyto satelity se staly prototypem k nesení prvních atomových hodin – rubidiových  
a cesiových, které byly následně využity i u systému GPS.4 

 
1.3 GLONASS 
 
Rok 1976 byl začátkem vývoje navigačního systému GLONNAS – Globalnaja Navigacionnaja 
Sputnikovaja Sistěma. Tento vývoj byl uskutečněn v bývalém Svazu sovětských socialistických 
republik (SSSR) jakožto protiváha Amerického GPS. V roce 1993 byl tehdejším prezidentem 
Ruské federace ohlášen systém GLONNAS jako plně funkční, nicméně opravdového chodu se 
dočkal až na přelomu let 1995 a 1996. V roce 2001 se k dalšímu vývoji systému přidala  
i Indie, která pomáhala s pokrytím provozních nákladů a dokonce vyslala na oběžnou dráhu 
další dva satelity pro lepší pokrytí signálu a efektivnější konkurenceschopnost GPS. Systém 
byl taktéž jako u GPS pouze pro vojenské účely, ale dekretem z roku 2007 byl navigační signál 
uvolněn i pro civilní užití. GLONASS je tvořen třemi segmenty – satelitním, řídícím  
a uživatelským. Součástí je i 24 satelitů, které obíhají ve třech orbitálních rovinách Země, 
které jsou od sebe navzájem odkloněné o 120°. V každé rovině je 8 satelitů, přičemž 7 z nich 
je plně funkčních a jeden je záložní pro případ nouze. Pohybují se ve výšce 19 100 kilometrů 
a jejich doba oběhu Země činí zhruba 11 hodin a 15 minut. Uskupení satelitů zajišťuje, že nad 
kterýmkoliv bodem na Zemi bude v jedné chvíli k dispozici minimálně 5 funkčních satelitů. 

                                            
3 BOUMA, Ondřej. HISTORIE A VÝVOJ SATELITNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ. Fakulta informatiky Masarykovy 
univerzity [online]. 2003 [cit. 2014-12-06]. Dostupné z: 
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xbouma.htm 
JONÁK, Jiří. LINKOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO KOMUNIKACI A URČOVÁNÍ 
ZEMĚPISNÉ POLOHY. První. PRAHA: Policejní akademie České republiky, 2002, 116 s. ISBN 80-7251-096-7. 
4 HALAS, Zdeněk. Princip satelitní navigace. Aplikace matematiky pro učitele [online]. 2011 [cit. 2014-12-21]. 
Dostupné z: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/Aplikace/GPS.pdf 
BOUMA, Ondřej. HISTORIE A VÝVOJ SATELITNÍCH NAVIGAČNÍCH SYSTÉMŮ. Fakulta informatiky Masarykovy 
univerzity [online]. 2003 [cit. 2014-12-21]. Dostupné z: 
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xbouma.htm 
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Hlavní řídící stanice se nachází v Moskvě a na rozdíl od GPS jsou všechny složky řídícího 
segmentu rozprostřeny pouze na území bývalého Sovětského svazu, což má za následek 
nedostupnost satelitů pro pozemní personál po dobu dvou třetin celkové oběžné dráhy 
družic. Systém GLONASS funguje na podobném základu jako GPS, ale pro přenos jednotlivých 
signálů využívá jiné kmitočty. Pro standardní uživatele je určen kmitočet 1602,0 MHz a pro 
autorizované uživatele se využívá kmitočet 1227,60 MHz.5 6 
 
1.4 NAVSTAR GPS 
 
V únoru roku 1978 byly v rámci programu NAVSTAR GPS – Navigation Signal Timing and 
Ranging Global Positioning System vypuštěny první dva satelity primárně určené pro GPS, 
přičemž vše bylo podřízeno a vedeno armádou Spojených států amerických. V první generaci 
satelitů GPS se objevilo dvanáct satelitů a tato série byla označena jako Block I. Tyto satelity 
byly vypuštěny v letech 1978 až 1985. V letech 1989 až 1990 byl spuštěn Block II s celkem 
devíti satelity. První velký zátěžový test proběhl v letech 1990 až 1991, kdy se Americká 
armáda účastnila bojů v Perském zálivu. Celkem šestnáct satelitů v této válce napomáhalo ke 
kooperaci bojujících jednotek s přenostní zhruba třicet metrů. V letech 1990 až 1997 bylo 
vypuštěno 19 satelitů jako Block IIA. Dalších dvanáct satelitů bylo vypuštěno v letech 1997 až 
2004 jako Block IIR a posledních 32 satelitů bylo vypuštěno od roku 2014 jako Block III. 
V průběhu těchto inovací se postupně upgradovaly jednotlivé družice a zastaralé typy na 
oběžných drahách Země se přestaly využívat. V roce 1993 se začalo se snahou systém GPS 
uvolňovat i pro civilní využití, ovšem signál, který byl přijímán civilními uživateli, byl cíleně 
narušován systematickou chybou, tzv. Selective Availability – SA, která byla do systémů 
implementována armádou Spojených států amerických kvůli možnému zneužití jejich 
vlastního systému proti jejich vlasti. Tato záměrná chyba způsobovala odchylky okolo sto 
metrů, což pro civilní využití byl rádius nepřiměřený k reálnému užití. Prvního května 2000 
oznámil tehdejší prezident Spojených států amerických, že systematická chyba bude 
vypnuta, což se taktéž stalo. Tento krok učinil kvůli neefektivnímu užití například při 
záchranných akcích, ale i kvůli technickému pokroku v tomto oboru, který umožnil využití 
nových zbraní ovládaných dálkově, a to na předem definované území s minimálními 
odchylkami. 31 satelitů se nyní pohybuje na oběžných drahách Země, přičemž v jeden 
okamžik by mělo být aktivních satelitů nejméně dvacet čtyři. Každý ze satelitů se pohybuje 
v některé ze šesti orbitálních rovinách. Tyto roviny mají vůči rovině rovníku sklon 55°. 
Vzdálenost satelitů od zemského povrchu nikdy není jednotná, ale tato vzdálenost je zhruba 
20 200 km.7 8 Na obr. 1 je znázorněna křivka, která označuje přesnost signálu GPS při aktivní 
systematické chybě a po vypnutí systematické chyby. Osa X je označena „GPS Time Of Week 
                                            
5 An Introduction to GNSS. GNSS Navigation Systems | NovAtel [online]. [2014] [cit. 2015-01-03]. Dostupné 
z: http://www.novatel.com/an-introduction-to-gnss/chapter-3-satellite-systems/glonass/ 
6 FOŘT, Ing. Ivan. Geografické informační systémy. První. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-7251-317-8. 
7 JONÁK, Jiří. LINKOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO KOMUNIKACI A URČOVÁNÍ 
ZEMĚPISNÉ POLOHY. První. PRAHA: Policejní akademie České republiky, 2002, 116 s. ISBN 80-7251-096-7. 
8 HALAS, Zdeněk. Princip satelitní navigace. Aplikace matematiky pro učitele [online]. 2011 [cit. 2014-12-21]. 
Dostupné z:http://www.karlin.mff.cuni.cz/~halas/Aplikace/GPS.pdf 
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(sec)“, v překladu „Doba v týdnu (sekundy)“. Osa Y je označena „Longitude (deg)“, v překladu 
„Zeměpisná délka (stupeň)“. 

 

 
 

Obr. 1 – Ovlivnění systematickou chybou (Zdroj: http://www.wombat.ie/gps/saoff.gif) 
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2. Principy a funkce GPS 
 

Družicový navigační systém globálního určování polohy GPS (Global Positioning System) se 
také označuje NAVSTAR (Navigation Systém using Time and Racing – navigační systém 
využívající měření času a vzdáleností).9 Na obr. 2 je znázorněno logo projektu GPS. 

 

 
Obr. 2 – Logo projektu GPS (Zdroj: http://www.vermessung-und-ortung-mit-

satelliten.de/bilder/logo_gps.jpg) 
 

2.1 Způsob měření 
 
Základním principem, na němž celý systém funguje, je pasivní dálkoměrná metoda. Tuto 
metodu nazýváme pasivní, neboť uživatel signál pouze přijímá, ale žádný zpětně nevysílá. 
Pro stanovení zeměpisné šířky a délky, tedy polohy přijímače, jsou potřebné minimálně tři 
poziční linie. Z toho vyplývá, že je zapotřebí tří měření od tří různých družic. Přijímač, 
respektive jeho anténa, se nachází v průsečíku těchto tří pozičních linií. Pro přesnější měření 
a zjištění výšky nad povrchem Země je zapotřebí nejméně čtyř družic – v České republice se 
v jeden okamžik využívá průměrně sedmi až osmi družic. Veličina, která je měřena při této 
operaci, je doba šíření signálu z družice k přijímací anténě – k přijímači. Díky vzorci „t = s/v“  
(t = doba šíření signálu z družice k přijímači, s = dráha mezi vysílačem a přijímačem,  
v = rychlost přenosu signálu od družice k přijímači) můžeme při znalosti dvou z daných veličin 
vypočítat veličinu třetí. Polohy navigačních družic můžeme udávat v geocentrických 
souřadnicích WGS84. Díky využití dat naměřených ze vzdálenosti od přijímací antény 

                                            
9 VONDRÁČEK, Karel. GIS & GPS [online]. Plzeň, 2005 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://gis.zcu.cz/studium/ugi/referaty/05/ArchivReferatu/gis&gps_vondracek.pdf 
Semestrální práce. Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd. 
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k družici v přesně definovaný časový okamžik, můžeme matematicky spočítat souřadnice oné 
přijímací antény, která byla k tomuto výpočtu využita.10 
 
Jedním ze způsobů, kterým můžeme měření ještě zpřesnit, je DGPS – diferenciální GPS. 
V minulosti to byl efektivní způsob, kterým se mohlo docílit zmírnění rozsahu systematické 
chyby GPS. DGPS se využívá i v dnešní době pro ještě přesnější měření. Principem je tvoření 
diferencí mezi měřeními, čímž dochází k eliminaci některých chyb systému. „Pro vytvoření 
diferencí je třeba mít k dispozici druhé měření a z něj vypočtené korekce. Korekční signál se 
získává tak, že v referenčním bodě se známou přesnou polohou je instalována stanice, ze 
které se snímané odchylky polohy vysílají do pohyblivého přijímače DGPS, kde se naměřené 
údaje ihned opravují.“11 Přijímače, které jsou schopny využívat tento korekční signál, 
nazýváme „Differential Ready“. Díky tomuto způsobu lze určit polohu přijímače v rámci 
metrů až milimetrů, což má své podstatné využití například v geodézii.12 
 
2.2 Typy dat 
 
Družice GPS vysílají nepřetržitě směrem k zemskému povrchu signály, ve kterých jsou 
přenášeny dva typy kódovaných dat. Jedním typem dat je tzv. almanach, který vysílá 
zakódovaná data o drahách každé družice a o přibližných polohách každé družice v okamžik, 
kdy tato data zakódovaně vysílá. Tento typ dat je kontinuálně přenášen do pamětí GPS 
přijímačů, které je následně ukládají a nadále s nimi pracují – díky těmto datům znají 
oběžnou dráhu každé z družic a jejich přibližné polohy, ve kterých se v daný okamžik 
nacházejí na oběžné dráze Země. Obecně můžeme almanach nazvat jako databázi dalších 
satelitních stanic, díky níž může zařízení GPS odhadnout, kdy se jaké satelitní stanice objeví 
na horizontu.13 
 
Několik nejbližších kódů si pak přijímač ponechá jako aktuální a každý přijatý signál GPS  
s nimi porovnává. Činí tak prostřednictvím matematické operace zvané autokorelace  
a posouváním posloupností o jednotlivé bity vpřed či vzad. Pokud se signál nějaké družice 
shoduje s uloženým kódem, přijímač se na něj takzvaně zamkne.14 
 

                                            
10 SLAVÍČEK, Jiří. Navigační systémy [online]. České Budějovice, 2007 [cit. 2015-02-10]. Dostupné 
z: http://www.petrpexa.cz/diplomky/slavicek.pdf. Absolventská práce. 
Soukromá vyšší odborná škola a Obchod-ní akademie s. r. o. 
11 JONÁK, Jiří. LINKOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO KOMUNIKACI A URČOVÁNÍ 
ZEMĚPISNÉ POLOHY. První. PRAHA: Policejní akademie České republiky, 2002, ISBN 80-7251-096-7. 
12 JONÁK, Jiří. LINKOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO KOMUNIKACI A URČOVÁNÍ 
ZEMĚPISNÉ POLOHY. První. PRAHA: Policejní akademie České republiky, 2002, 116 s. ISBN 80-7251-096-7. 
13 GAMAN, Ludvík. Uplatnění systému GPS a navigace u HZS [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2015-02-03]. Dostupné 
z: http://www.hzscr.cz/soubor/gaman-ludvik-uplatneni-systemu-gps-a-navigace-u-hzs-pdf.aspx. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Michail Šenovský. 
14 GAMAN, Ludvík. Uplatnění systému GPS a navigace u HZS [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2015-02-03]. Dostupné 
z: http://www.hzscr.cz/soubor/gaman-ludvik-uplatneni-systemu-gps-a-navigace-u-hzs-pdf.aspx. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Michail Šenovský. 
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Druhým typem informací jsou efemeridy, což jsou přesné korigované parametry drah 
jednotlivých družic, které vysílají přes družice do přijímače řídící a monitorovací stanice sítě 
GPS.15 Přesná znalost obou dvou typů dat – almanachu a efemerid je klíčovou potřebou 
k výpočtu přesné pozice uživatele.  
 
2.3 Segmenty 
 
GPS můžeme rozdělit do několika segmentů – kosmický, řídící (jinak taktéž zvaný jako 
kontrolní) a uživatelský. 
 
2.3.1 Kosmický segment 
 
Tento segment tvoří soustava družic, které obíhají po předem definovaných oběžných 
drahách Země. Systém disponuje v nynější době 31 družicemi, z nichž 24 družic je plně 
aktivních. Družice jsou umístěny ve výšce 20183 km nad povrchem Země a pohybují se na 
šesti oběžných drahách Země. Jejich přibližná doba oběhu Země je dvanáct hodin (přesněji 
11 hodin a 58 minut) s rychlostí 3,87 km/s. Obr. 3 znázorňuje model oběžných drah Země 
s družicemi GPS. Každá z družic vysílá signál, jenž přenáší informace o své poloze a o čase 
odeslání dané zprávy. Jejich navigační signály jsou vysílány na kmitočtech 1 575,42 MHz  
a 1 227,6 MHz. Všechny družice mají ve svém vybavení atomové hodiny, které zajišťují 
potřebnou frekvenční stabilitu vysílaného signálu s maximální odchylkou 3ns. Signál vysílaný 
z družic je na zemském povrchu velmi slabý, a to i přestože je z každého místa na zemském 
povrchu zároveň viděno na nejméně 6 družic GPS. Družice totiž získávají elektrickou energii 
systémem solárních panelů, což družicím dodává pouze omezené množství elektrické 
energie. Dalšími aspekty možných nepřesností signálu mohou být ionosférická zpoždění 
signálu, troposférická zpoždění signálu, chyba v efemeridách družic – nepřesnosti 
v předpovědi pohybu družic, chyby družicových hodin, mnohocestnost šíření, vliv 
geometrického rozložení družic atd. Na velikost chyb a sílu signálu má vliv i technický stav 
vysílače a přijímače, konstrukční nedokonalosti apod. Družice fungují nepřetržitě, pokud není 
zapotřebí zásahu k opravě akutních poruch. V takovém případě mohou být dočasně nebo  
i trvale nahrazeny družicemi jinými – záložními. Důvodem mohou být například radikální 
úpravy oběžných drah, které mohou být způsobeny třeba změnou gravitačního pole Země, 
nepravidelnou sluneční aktivitou apod. Na Zemi jsou skladovány i další družice, které mohou 
být v případech extrémních závad na několika družicích zároveň uvedeny v provoz.16 

 

                                            
15 VONDRÁČEK, Karel. GIS & GPS [online]. Plzeň, 2005 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 
http://gis.zcu.cz/studium/ugi/referaty/05/ArchivReferatu/gis&gps_vondracek.pdf. 
Semestrální práce. Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd. 
16 JONÁK, Jiří. LINKOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO KOMUNIKACI A URČOVÁNÍ 
ZEMĚPISNÉ POLOHY. První. PRAHA: Policejní akademie České republiky, 2002, 116 s. ISBN 80-7251-096-7. 
GAMAN, Ludvík. Uplatnění systému GPS a navigace u HZS [online]. Ostrava, 2008 [cit. 2015-02-08]. Dostupné 
z: http://www.hzscr.cz/soubor/gaman-ludvik-uplatneni-systemu-gps-a-navigace-u-hzs-pdf.aspx. 
Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Michail Šenovský. 
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Obr. 3 – Model oběžných drah Země s družicemi GPS (Zdroj: 
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gif/orbits.gif) 

 
2.3.2 Řídící segment 
 
Jeho posláním je sledovat pravidelnost obletů jednotlivých družic, sbírat a analyzovat data  
o jejich chování, provádět potřebné korekce jejich drah a zajišťovat další nezbytné provozní 
funkce.17 Tento segment tvoří 5 sledovacích stanic, které jsou rozesety po celé Zemi, ovšem 
hlavní řídící stanice je na Schriereově letecké základně v Colorado Springs, USA – lokaci všech 
stanic můžeme nalézt na obr. 4. Další stanice se nacházejí na ostrovech Hawai v Pacifiku, na 
ostrově Ascension Island ve středním Atlantiku, na ostrově Diego Garcia v Indickém oceánu  
a na atolu Kwajalein na Marshallových ostrovech v západním Tichomoří. Všechny stanice 
jsou spravovány armádou Spojených států Amerických a jsou součástí komplexů vojenských 
základen. Na stanici Colorado Springs se shromažďují všechna měření z ostatních 
monitorovacích stanic, počítají se zde efemeridy družic a parametry družicových hodin. 
Analyzované výsledky rozesílá stanice Colorado Springs do pozemních řídících stanic, které 
mají za úkol předávat aktualizovaná data družicím. Mezi řídící pozemní stanice řadíme 
stanice Ascension Island, Diego Garcia a Kwajalein.18 

                                            
17 FOŘT, Ing. Ivan. Geografické informační systémy. První. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-7251-317-8. 
18 Řídící segment. Geodet [online]. 15. května 2009 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 
http://geodet.blog.cz/0905/ridici-segment 
Systémy GPS; Geodézie a Geodetické práce GEOSmar s.r.o. Geodézie a Geodetické práce GEOSmar  
s. r. o. [online]. 2009 [cit. 2015-02-14]. Dostupné z:http://www.geosmar.cz/sytemy-gps.html 
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Obr. 4 – Mapa sledovacích stanic (Zdroj: http://www.svethardware.cz/bloudime-s-navigaci-
uvod/26072/img/body-74.3706.jpg) 

 
2.3.3 Uživatelský segment 
 
Uživatelský segment představuje veškeré technické vybavení umožňující zpracování signálů  
z družic GPS, technologické postupy měření a vyhodnocování prováděné uživateli. Tvoří jej 
jednotlivé GPS přijímače, uživatelé a vyhodnocovací nástroje a postupy měření, usnadňující  
a rozšiřující možnosti využití polohového systému.19 Uživatelé mohou přijímat signály z družic 
a díky nim získávat informace o své aktuální poloze a o aktuálním času. Uživatelské přijímače 
jsou pasivní – pouze přijímají data z družic. Hlavním důvodem je znemožnění potencionálním 
útočníkům kyberneticky napadnout družice na oběžných drahách. Dalším důvodem je fakt, 
že přijímače nemusí komunikovat přímo s družicemi, což činí GPS schopným pracovat 
s neomezeným počtem uživatelů zároveň. GPS se využívá především k určování polohy  
a přesného času, k navigaci dopravních prostředků, v turistice, v geodézii, k výzkumným 
aktivitám a k mnoha dalším procesům – vojenským i civilním.20 Na obr. 5 jsou znázorněny 
příklady přístrojů s podporou funkce GPS využívané v geodézii. 
 

                                            
19 Systémy GPS | Geodézie a Geodetické práce GEOSmar s.r.o. Geodézie a Geodetické práce GEOSmar  
s. r. o. [online]. 2009 [cit. 2015-02-14]. Dostupné z:http://www.geosmar.cz/sytemy-gps.html 
20 Systémy GPS | Geodézie a Geodetické práce GEOSmar s.r.o. Geodézie a Geodetické práce GEOSmar 
s.r.o. [online]. 2009 [cit. 2015-02-14]. Dostupné z:http://www.geosmar.cz/sytemy-gps.html 
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Obr. 5 – Nástroje s podporou funkce GPS využívané v geodézii (Zdroj: 
http://www.bo.all.biz/img/bo/catalog/10089.jpeg) 
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3. Popis a možnosti využití sytému Galileo 
 
Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový 
systém (GNSS), který by měl být obdobou americkému systému Navstar GPS a ruskému 
systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťuje Evropská unie (EU) reprezentovaná Evropskou 
komisí (EC) a Evropskou kosmickou agenturou (ESA).21 Logo, které zaštituje celý projekt je 
zobrazeno na obr. 6. 
 

 
 

Obr. 6 – Logo projektu Galileo 
(Zdroj: http://cms.ukintpress.com/UserFiles/Galileo-logo-300.gif) 

 
3.1 Obecný popis 
 
Evropský globální navigační družicový systém s názvem Galileo (systém pojmenovaný podle 
italského vědce Galileo Galilei) měl být plně provozuschopný již od roku 2010, ale kvůli 
technickým a i finančním problémům se podle nových prognóz provozuschopnost odsouvá 
na rok 2018, přičemž ani toto datum není jisté. Zároveň totiž musí být splněna podmínka 
osmnácti funkčních satelitů. Tento systém bude společným projektem Evropské unie 
a Evropské kosmické agentury ESA (European Space Agency). Do projektu se ovšem zapojují  
i státy ležící mimo Evropskou unii, které by v budoucnu systém Galileo chtěly využívat i na 
svých územích – například Izrael, Čína, Indie, Japonsko, Rusko atd. V roce 2010 Rada ministrů 
Evropské unie rozhodla, že administrativní centrum budoucího navigačního systému Galileo 
bude mít sídlo v pražských Holešovicích. Stěhování z předchozího centra z nizozemského 
hlavního města Bruselu začalo na jaře roku 2012 a dokončeno bylo téhož roku v létě. 

                                            
21 GALILEO – Evropský globální navigační družicový systém. Český Kosmický Portál: Odbor kosmických aktivit  
a ITS [online]. 2014 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z:http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-
systemy/galileo/ 
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Slavnostní provoz agentury byl zahájen 6. září 2012.22 Z hlediska systémového přístupu byla 
na základě usnesení vlády č. 218 ze dne 23. února 2005 vytvořena koordinační rada ministra 
dopravy pro globální navigační družicové systémy pro zajištění efektivní a kompletní 
participace České republiky na programu Galileo.23 Podle prognóz má být systém Galileo 
přesnější než stávající systémy GPS a GLONNAS, přičemž výstavba nespočívá pouze 
v projektech družic, ale i pozemních center a středisek pro chod celého systému. Systém 
Galileo by měl být plně funkční na území celé planety Země.  

 
3.2 Možná využití 
 
Na rozdíl od současných systémů GPS a GLONASS je prvotně navržen pro civilní užití a je 
řízen civilní správou – čímž se právě liší od systémů zmiňovaných v předchozích kapitolách, 
neboť ty jsou spravovány vojenskými orgány. U těchto systémů tudíž může nastat, že při 
výjimečných či válečných případech nemusí systémy zcela dokonale fungovat, či že dokonce 
budou zcela nedostupné pro civilní využití. To může mít globální následky i života 
ohrožujícího charakteru, kdy se například jednotky záchranných systémů nebudou moci 
orientovat v prostředí, ve kterém operují. Tím se nemyslí pouze pozemní operace, kdy se 
prostředky operující na silniční ploše nebudou moci včas dostat k postiženým oblastem či 
lidem, ale platí to samozřejmě i pro leteckou, vrtulníkovou a vodní dopravu. U letecké 
dopravy se primárně využívá systém radiomajáků a projekt GALILELO by mohl být pouze 
podpůrným systémem. Na stávajícím GPS pracují i mnohá zařízení, která mají k dispozici 
civilní uživatelé – nejčastěji k navigaci jejich dopravních prostředků. Využívají ho například 
horolezci, průzkumníci terénů, hlubinných vod, zájemci o Geocaching apod. Nehledě na to, 
že systém GPS je dnes využíván i například v přístrojích, které mají pomoci záchranářům určit 
polohu osoby například při závalu lavinou a v dalších situacích. Neopominutelný fakt je  
i aktivní využití u bezpečnostních agentur, které tento systém budou moci využívat při 
zásazích k ochraně majetku, osob nebo dalších chráněných zájmů. Může být využíván  
i k monitorování pohyblivých objektů, k vyhledávání nejefektivnějších a nejbezpečnějších 
cest pro transport atd. V těchto a mnoha dalších ohledech by právě připravovaný systém 
Galileo měl hrát velkou roli, kdy by se díky jeho parametrům a civilní správě mělo takovýmto 
možných rizikům předcházet. Díky navigačním družicím budou moci operační střediska 
sledovat například nebezpečné zásilky či různé živočichy, pomoci s navigováním lidem 
trpícím částečnou či kompletní slepotou, s tvorbou a úpravou map, navrhovat možná mořská 
ropná a země-plynová ložiska, vyhledávat vraky lodí a letadel po katastrofách, sledovat 
rybolovná a transportní plavidla nebo zlepšovat systém koordinace a komunikace v letecké 
dopravě ve světovém měřítku. Mezi další, ovšem poměrně netradiční využití, patří například 
navigační systém v hornictví, a to primárně v povrchovém dobývání surovin. V případě 

                                            
22 GALILEO – Evropský globální navigační družicový systém. Český Kosmický Portál: Odbor kosmických aktivit  
a ITS [online]. 2014 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/galileo/ 
23 IVANKA, Ing. Ján a Pavel NECKÁŘ. Využití systému GPS v průmyslu komerční bezpečnosti. SECURITY 
MAGAZÍN. Praha: FAMily media, spol s. r. o., 2007, XIV, č. 76, s. 20-24. ISSN 1210-8723. 
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nestability či nefunkčnosti systému může v jednotlivých odvětvích dojít leckdy 
i k nenávratným ekonomickým škodám.24 
 
Systém Galileo má největší potenciál především v dopravě (letecká, silniční, železniční, 
námořní a říční, městská atd.), přesto však nabízí široké využití i v dalších oblastech, kde zvýší 
bezpečnost, přesnost a komfort (energetický průmysl, bankovnictví, zemědělství, civilní 
ochrana, životní prostředí, stavebnictví atd.).25 

 
3.3 Vývoj 
 
Prvotní fáze projektu Galileo začala v roce 2000, kdy Evropská kosmická agentura vyvinula 
navigační systém, který pracoval za použití geostacionárních družic EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay System). Tento systém využíval výhod a dat ze systémů 
GPS a GLONASS pro civilní aplikace, které byly využívány na území celé Evropy. Data 
shromážděná touto metodou byla zasílána do centrálního zpracovatelského zařízení 
v Toulouse ve Francii. Získané údaje byly formátovány do navigačních zpráv, které se 
podobají zprávám z GPS a přenášely se do geostacionární družice. Ta se nacházela v lokalitě 
15,5° západní zeměpisné délky nad rovníkem. Návrh nové generace družicových navigačních 
služeb pro potřeby dopravy v Evropě nazýváme druhou fází evropského navigačního 
systému. Tento návrh nazýváme právě systémem Galileo.26 Základní požadavky, kterými se 
měli vývojáři řídit, byly prozaické – „rovnocennost s GPS po modernizaci a také, aby určování 
horizontální polohy bylo v intervalu ± 4,0 m, výšky v intervalu ± 7,7 m a časová synchronizace 
do 30 nanosekund (95% interval spolehlivosti).“27 Dalším požadavkem bylo, aby pokrytí 
systému bylo globální, případné závady na družici by měly být hlášeny řídícímu centru do 
šesti sekund a systém by měl poslat uživateli varovnou zprávu, pokud by se z jakýchkoliv 
důvodů signál z družice mýlil a uživateli by podával údaje o jeho poloze nepřesnější, než 
s odchylkou do dvanácti metrů vertikálně i horizontálně. V této fázi byl start prvních družic 
uskutečněn v roce 2003. Problém se stanovením nejefektivnějších frekvencí k přenosu 
signálů ještě není dořešen – existuje mnoho variant, které vývojáři testují. Nynější návrhy 
počítají se třemi druhy frekvencí na jednotlivé typy signálů, a to na frekvencích 1256,44 MHz, 
1561,098 MHz a 1598,742 MHz. Díky mnoha aspektům by pokrytí signálu systému Galileo 
mělo být dvojnásobné vůči GPS. Obě vývojové fáze byly ukončeny v roce 2004.28 

 

                                            
24 BOWLER, Tim a Matthew WALL. Galileo: What does a more accurate sat-nav system mean?. BBC 
Mews [online]. 2014 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/business-28779524 
Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. ISSN: 1210-8723. 
25 GALILEO – Evropský globální navigační družicový systém. Český Kosmický Portál: Odbor kosmických aktivit  
a ITS [online]. 2014 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/galileo/ 
26 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96 s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
27 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96 s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
28 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96 s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
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3.4 Komponenty 
 
Globální koncepce navigačního systému Galileo je plánována jakožto soubor několika 
primárních částí neboli komponentů. Prvním komponentem je tzv. „Globální komponent“, 
do kterého zahrnujeme kosmický a pozemní řídící segment. Do kosmického segmentu 
zahrnujeme všechny družice, kterými bude systém Galileo disponovat.29 „Jedna perioda 
oběhu družice kolem zemského povrchu bude trvat 14 hodin, 4 min. Systém od počátku 
využívá Walkrovu konfiguraci družic, která se opakuje jednou za 10 dní a je speciálně 
optimalizována pro Evropu.“30 Dalším segmentem je tzv. „Pozemní segment“, který bude 
obsahovat pět stanic s označením TT & C (Tracking, Telemtery and Command). Tyto stanice 
budou zodpovídat za komunikaci s družicemi na oběžné dráze. Dále bude obsahovat devět 
stanic s označením ULS (UP – link station), které budou mít za úkol vysílat navigační zprávy ze 
zemského povrchu družicím. Součástí bude i zhruba třicet stanic s označením GSS (Galileo 
sensor station) – ty budou rovnoměrně rozmístěny na povrchu Země a budou kontrolovat 
signály z družic z hlediska integrity a časové synchronizace. Součástí budou i dvě pozemní 
monitorovací střediska s označením GCC (Ground Control Centres) a další potřebné 
segmenty, které budou mít za úkol zpřesnění signálu v jednotlivých oblastech, zlepšení 
integrity a dostupnosti. Dalším komponentem je „Regionální komponent“, který bude mít za 
úkol poskytování nezávislých informací o integritě signálů navigačního systému Galileo. 
Získané informace budou využívány místními provozovateli systému a budou šířeny za 
pomoci speciálně autorizovaných kanálů a signálů. Takovýchto signálů bude v systému 
Galileo definováno osm, což v praxi znamená, že po celém světe bude síť kanálů a signálů 
rozdělena do osmi na sobě nezávislých regionů s vlastním monitorováním integrity. Tato 
inovace by měla následně pomoci při synchronizaci systému Galileo a při zkvalitnění 
komunikace s místní základnou. Posledním komponentem je „Místní komponent“, jenž bude 
zprostředkovávat pokrytí signálu pro uživatele i v místech, kde nemohou být kvalitně 
přijímány – například v tunelech, budovách apod. Tento komponent bude poskytován 
místním zprostředkovatelem jakožto zpoplatněná služba.31 

 
3.5 Družice 
 
Systém Galileo se bude skládat ze třiceti družic, z nichž 27 jich bude operačních a 3 z nich 
budou záložní – tyto družice budou mít za úkol zajišťovat funkci systému při akutních 
poruchách ostatních satelitů, při pravidelných údržbách atd. Všechny tyto družice budou 
obíhat po třech kruhových drahách (vůči sobě vzájemně posunutých o 120°) na střední 
oběžné dráze Země (Medium Earth Orbit – MEO), kdy každá z rovin bude svírat s rovinou 
rovníku přesný úhel 56°, čímž se docílí kvalitního příjmu signálu i v severních částech Evropy 

                                            
29 FOŘT, Ing. Ivan. Geografické informační systémy. První. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-7251-317-8. 
30 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
31 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96 s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
FOŘT, Ing. Ivan. Geografické informační systémy. První. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 
2009. 208 s. ISBN 978-80-7251-317-8. 
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– systém bude takto nejefektivnější a měl by bez problémů pracovat i v místech ležících nad 
75° zeměpisné šířky. Vzdálenost družic od Země bude 23 222 km.32 
 
Systém Galileo bude schopen určit uživateli jeho aktuální polohu, na které se přijímač nachází 
přesněji než na jeden metr. Družice systému Galileo patří do skupiny mini družic o rozměrech 
2,7 x  1,2 x 1,1 m s hmotností přibližně 625kg.33 Každá z družic má předpokládanou životnost 
dvanáct let a zatím je předpoklad, že na oběžnou dráhu budou družice vynášeny raketami 
Sojuz a Ariane5, což díky jejich technické kvalitě zajistí přesné vynesení družic do 
požadované výšky.34 Všechny družice systému Galileo budou vybaveny synchronizovanými, 
absolutně přesnými rubidiovými a atomovými hodinami, dvěma hydrogenovými Maserati 
a laserovými reflektory, které slouží pro nezávislé určení dráhy družice. Hydrogenový laser je 
generátor a zesilovač mikrovlnného signálu.35 Navigační systém Galileo bude využívat tříosou 
stabilizovanou družici typu Gemini, přičemž její tvar těla bude kvádrovitý. Součástí každé 
družice budou také dvě výklopná křídla (rozpětí 4,54 m) s fotovoltaickými bateriemi, které 
budou dodávat družici 700 W elektrické energie, tři lithiumiontové akumulátorové baterie  
a předprogramované navigační zařízení, které bude obsahovat:36 „dvoje přesné rubidiové 
atomové hodiny (stabilita ± 10 ns den-1), dvoje navigační vysílače pracující v pásmu L (1,2  
a 1,6 GHz), kruhovou vysílací anténu se syntetickou aparaturou, experimentální navigační 
přijímač systému pro testování možností autonomního stanovování parametrů oběžné 
dráhy.“37 Z jednotlivých družic budou vysílány časové údaje, které pozemní přijímač  
a zároveň navigátor zpracuje, porovná časy z různých družic a okamžitě spočítá svou aktuální 
polohu na zemském povrchu. Tento systémový postup je tedy stejný jako u GPS. 
 
Mezi nedílné součásti budou patřit i další přístroje využívané k monitorování prostředí na 
oběžné dráze – dvojice monitorů pronikavé radiace (kvůli radiaci mohou degradovat 
polovodičové součástky) a přístroj sloužící k měření statického náboje, který se může 
hromadit na povrchu každé družice. K tomu, aby družice setrvaly ve stabilizované poloze, 
bude sloužit systém silových setrvačníků a plynových trysek. Ty budou využívat butan, který 
bude skladován ve dvou nádržích, přičemž každá bude mít kapacitu 25 kg.38 

                                            
32 GALILEO – Evropský globální navigační družicový systém. Český Kosmický Portál: Odbor kosmických aktivit  
a ITS [online]. 2014 [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: 
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/galileo/ 
33 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
34 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
35 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
36 Experimentální družice programu GALILEO. Český Kosmický Portál: Odbor kosmických aktivit a ITS [online]. 
2014 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/galileo/experimentalni-druzice-programu-galileo/ 
Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
37 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. DOI: 1210-8723. 
38 Navigační systém Galileo. Security Magazín. 2010, č. 96. s. 6-8. DOI: 1210-8723.  
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3.6 Poskytované služby 
 
Systém Galileo bude poskytovat nejspíše čtyři různé druhy služeb, které se budou od sebe 
lišit užitím a dostupností. Další službou, o které se v nynější době uvažuje, je funkce eCall. 
Díky ní by například automobily v případě nehody měly automaticky kontaktovat jednotnou 
evropskou linku tísňového volání – 112. Tato funkce je prozatím ve fázi prvotního vývoje. 
Nejspíše nejvyužívanější bude „Základní služba (Open Service – OS)“, která bude nabízet 
základní typ signálu a tato služba bude pro uživatele zdarma. Další službou, která bude 
poskytována, je „Komerční služba (Commercial Service – CS)“. U tohoto typu se na rozdíl od 
základní služby nevyužívá pouze jeden signál, nýbrž další dva, dohromady tedy tři typy 
signálu. Tato služba bude řízena poskytovatelem služeb systému Galileo a budoucím 
operátorem služeb systému Galileo. Signály, které budou využívány v této službě, budou 
komerčně kódovány a přístup k nim bude kontrolován zadáním přístupového klíče na 
přijímači uživatele. Předposledním typem bude „Veřejně regulovaná služba (Public Regulated 
Service – PRS)“, která bude obsahovat dva kódované signály, přičemž přístup k nim bude 
kontrolován provozovatelem systému Galileo a bude uživateli poskytovat dlouhodobou 
podporu, což bude primárně využíváno pro uživatele, kteří budou vybráni státem. Především 
se bude jednat o bezpečnostní složky státu. Posledním typem bude:39 „Vyhledávací  
a záchranná služba (Search And Rescue Service – SAR)“, služba nouzové lokalizace v rámci 
celosvětové družicové záchranné služby COSPAS-SARSAT s možností oboustranné 
komunikace.40 

 

                                            
39 GALILEO – Evropský globální navigační družicový systém. Český Kosmický Portál: Odbor kosmických aktivit  
a ITS [online]. 2014 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/galileo/ 
FOŘT, Ivan. Geografické informační systémy. První. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 
208 s. ISBN 978-80-7251-317-8. 
40 GALILEO – Evropský globální navigační družicový systém. Český Kosmický Portál: Odbor kosmických aktivit  
a ITS [online]. 2014 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: 
http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/gnss-systemy/galileo/ 
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4. Satelitní navigace ve službách Policie České republiky 
 
Policii České republiky (PČR) kategorizujeme jako ozbrojený bezpečnostní sbor České 
republiky s působností po celém území České republiky. Obce a města v České republice na 
vlastní náklady a s vlastní správou mohou zřizovat i tzv. Městské policie nebo Obecní policie. 
 
4.1 Zavádění satelitní navigace u Policie České republiky 
 
Nemůžeme přesně definovat, kdy se prvně začalo s využíváním satelitní navigace u Policie 
České republiky. Obecně však můžeme říci, že prvopočátky datujeme s vypnutím 
systematické chyby GPS v květnu roku 2000, která prakticky znemožňovala hojné využití GPS 
u bezpečnostních složek spadajících mimo správu armády Spojených států Amerických. 
Postupně se začala počítači a potřebnými programy vybavovat operační a řídící střediska. 
Zároveň se schvaloval nákup přenosných, ale i pevně umístěných navigačních zařízení. 
Zakoupit se musely i softwary, kterými budou tyto přístroje vybaveny. Příslušníci Policie 
České republiky a operátoři museli být řádně vyškoleni, aby nákladný navigační systém nebyl 
nakonec přítěží. 
 
Před plnohodnotným využíváním GPS se policisté orientovali především díky místní znalosti  
a zkušenosti. Pomoc jim poskytovaly i mapy jednotlivých částí republiky, měst, ale 
i podrobné přehledy ulic. Podpůrnou složkou byla i navigace prostřednictvím rádiové 
komunikace, kdy se operátor snažil přesně definovat nejefektivnější trasu. To ovšem mohlo 
být i kontraproduktivní, pokud se operátor řídil pouze daty z map a neznal místo pohybu 
jednotek osobně. Nemohl také ani kvalitně předpovědět trasu bez zbytečných dopravních 
komplikací, nehod, uzavírek atd. 
 
Satelitní systémy se ovšem nevyužívají pouze k navigaci vozidel, ale došlo i k znatelnému 
ulehčení mnoha dalších procesů a metod. Využití nacházejí například satelitní navigační 
systémy ve sledování nebo ochraně určitých cílů, většinou za pomoci lokalizátorů. Další užití 
nalézáme v potápěčské činnosti během policejních operací. Zjišťování přesných souřadnic 
ponoru bylo o poznání těžší bez satelitní navigace. Například lokalizace objektů pod vodou, 
které měly být za pomoci techniky vytaženy z hlubiny, či se s nimi muselo operovat přímo 
pod vodní hladinou, byla procesem zdlouhavějším a dražším. Satelitní navigace se 
samozřejmě využívá v nespočtu odvětví a k množství metod, které jsou většinou podpůrnou 
silou k policejním činnostem. 
 
4.2 Využití GPS souřadnic při tísňovém volání 
 
Možnost dovolání se pomoci je v České republice výsadou danou i Ústavou České republiky. 
K oznámení určité skutečnosti, kterou oznamovatel vyhodnotí jako závažnou a potřebnou 
k zásahu bezpečnostních složek České republiky v oblasti bezpečnosti, slouží Evropská 
tísňová linka 112 a Linka tísňového volání Policie České republiky 158. Obě tyto linky jsou 
bezplatné a je možnost dovolání se i bez služeb mobilního operátora.  
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Tísňová volání v oblastech bezpečnosti zpracovávají především integrovaná operační 
střediska Policie České republiky v rámci příslušného území krajského ředitelství policie. 
Oznamovatel může svou přesnou polohu nebo polohu ohlašující události oznámit mimo jiné  
i přesnými souřadnicemi GPS. Tato data operační důstojník operačního střediska zadává do 
programu „InfoMapa“, který po jejich zadání zobrazí přesnou polohu volajícího nebo 
události. Tato metoda se velmi často využívá především v oblastech s nízkým pokrytím 
mobilního signálu nebo v místech, kde oznamovatel nemůže adekvátně popsat místo 
potřebného zásahu prostřednictvím názvů ulic, definovaných označení na sloupech 
veřejného osvětlení, výrazných viditelných bodů apod. – například v zalesněných a horských 
oblastech, na vodních plochách atd. Aktuální souřadnice GPS může oznamovatel zjistit 
nejsnadněji z dnes již velmi rozšířených „chytrých telefonů“, které jsou schopny zpracovávat 
GPS především za pomoci navigačních aplikací – ty bývají většinou ve formě bezplatné 
licence, případně s dodatečnými placenými funkcemi. 
 
K lokalizaci volajícího se využívají i sítě standardu GSM (Global System for Mobile 
Communications), což je plošná radiová síť v České republice, která je tvořená z více než 
20 000 radiových bodů – neboli základnových stanic BTS. Obecně vzato, operátor mobilní sítě 
v okamžiku volání ví, přes jakou základnovou stanici volající komunikuje, jak je od ní daleko  
a pochopitelně zná i polohu příslušné základnové stanice. Mobilní telefon v zásadě 
komunikuje s tou BTS, jejíž signál je v daném místě nejlepší. To ovšem nutně neznamená, že 
musí jít o BTS nejbližší – vlivem obsazení jinými uživateli a zejména vlivem geografie daného 
území se může stát, že mobil komunikuje se základnovou stanicí, která je podstatně 
vzdálenější, než teoreticky nejbližší BTS.41 Díky těmto informacím může operátor tísňové linky 
při znalosti přibližného GPS signálu, který mu volající sdělil nebo jej operátor tísňové linky 
zjistil jiným způsobem, zmenšit oblasti možnosti výskytu mobilního telefonu, ze kterého 
tísňové volání pochází. V současné době toto řešení již není tak využívané, protože moderní 
mobilní telefony mají zabudovány software s možností vysílání GPS souřadnice přímo 
operátorovi tísňové linky. 
 
4.3 Navigace a kontrola vozidel Policie České republiky 
 
Drtivá většina policejních automobilů je vybavena GPS lokátory, které určují jejich přesnou 
polohu v daném čase. Primárním zájmem při zavádění těchto přístrojů bylo online sledování 
vozidel. 
 
Za pomoci online přístupu se zadáním přístupových jmen a kódů mohou vedoucí 
jednotlivých oddělení sledovat místa a trasy, na kterých se automobily nacházejí. Program 
využívaný k tomuto účelu však zaznamenává i data, která byla naměřena – dokáže zpětně 
znázornit trajektorie jednotlivých vozů, přesné GPS pozice, na kterých se nacházely v přesný 
čas apod. Výhodou je tedy permanentní dohled nad jednotlivými vozy a tudíž i nad posádkou 

                                            
41 FRANĚK, Ondřej. Lokalizace volání z mobilních telefonů u příchozích tísňových volání v podmínkách hl. m. 
Prahy. Urgentní medicína. 2012, č. 4. Dostupné z: 
http://www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/2012_lokalizace_mt.pdf 
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automobilu, respektive alespoň znalost její přibližné polohy, pokud zrovna vykonává činnost 
mimo automobil. Vedoucí oddělení má díky počítačovému programu k dispozici i vzdálenosti 
uražené s jednotlivými vozidly v časových intervalech, které jsou pro něj podstatné například 
při analýze dojezdových vzdáleností a akceschopnosti jednotlivých jednotek. Může tím 
ovšem při plánování služeb jednotlivých příslušníků Policie České republiky a při přidělování 
služebních vozů lépe organizovat stanoviště a okresy, ve kterých by se automobily měly 
pohybovat, aby jejich efektivita byla maximální. Nedílnou součástí je i možná kontrola 
jednotlivých příslušníků Policie České republiky a jejich právě svěřených vozidel – zdali 
vykonávají svou činnost v místě jim určeném, jestli se jejich reakční doba, časy a trasy 
shodují s následně vyplněnými protokoly o zásahu, zdali vozidla nepřesahují maximální 
zákonem povolenou rychlost na pozemní komunikaci atd. Přesná lokace může pomoci i při 
vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), kdy sledování jednotlivých 
příslušníků Policie České republiky může být podpůrnou metodou k vyjasnění případu. Za 
pomoci přehledu všech vozidel může vedoucí oddělení přiřadit jednotlivá vozidla k případům 
a zásahům, kde je zapotřebí většího množství techniky a policistů. Samozřejmostí je  
i možnost dohledání automobilu při jeho odcizení nebo neschválené manipulaci. 
 
Operační a informační střediska (OPIS) při příjmu a předávání informací získaných od 
volajících vytvářejí tzv. datové věty, které jsou následně předávány jednotlivým oddělením. 
Ta se radiově spojí s vozidly Policie České republiky, přičemž na některých odděleních jsou 
vybaveni i systémem přímého předávání dat do přenosných navigačních zařízení umístěných 
v automobilech. U vybraných jednotek a automobilů je možnost předání datové věty přímo 
do zařízení v automobilech prostřednictvím Operačního a informačního střediska. Praxe je 
prozatím taková, že většina automobilů nedisponuje zabudovaným navigačním systémem, 
který by byl implementován v rámci výroby jednotlivých vozů. Policisté vyjíždějí k zásahu 
především za pomoci jejich vlastní místních znalostí a zkušeností. K dispozici většinou mají 
dnes již standardní „chytré telefony – smartphones“, které jim pomáhají při zjišťování polohy 
konkrétního čísla popisného v dané ulici či lokalitě, ke které vyjíždějí. OPIS má přehled  
o všech vozidlech v rámci jeho pole působnosti, což díky GPS lokátorům umožňuje 
operačnímu důstojníkovi vyslat většinou nejbližší vozidlo nebo vozidla k místu zásahu. 
Nejbližší vozidla Policie České republiky bývají většinou nejefektivnější k rychlému zásahu. 
Systém vysílání jednotek prostřednictvím Operačního a informačního střediska má  
i ekonomické důvody – ušetření provozních nákladů, především pohonných hmot.  
 
Navigační systémy používají ve velké míře i Městské policie a Obecní policie, které obdobně 
jako Policie České republiky potřebují znát ke zvýšení efektivity práce nejkratší možné trasy 
k zásahu, k hlídkové činnosti apod. Do navigační aplikace si podobně jako Policie České 
republiky mohou ukládat i zájmové body – například místa častých dopravních nehod, místa 
s rozšířenou možností pobytu bezdomovců, čerpací stanice, obchody, stanice hromadné 
dopravy atd. 
 
Do budoucna by se mělo soustředit na zlepšení vybavenosti jednotlivých oddělení, protože 
dostupnost přenosných navigačních zařízení GPS je neadekvátní k počtu vozidel a policistů 
sloužících v dané lokalitě. Pořizovací cena nových přenosných navigačních zařízení včetně 
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map České republiky se pohybuje v komerční sféře zhruba od 1 500 Kč za kus, přičemž 
možná sleva při větším odběru přímo od výrobce by mohla být v rámci několika set Kč za kus. 
Otázkou ovšem zůstává, zdali by takovéto zařízení s nízkou pořizovací cenou bylo efektivní 
k dennímu využití v rámci bezpečnostních složek. Pro přesné množství, cenu a typ potřebné 
navigace a pro další aspekty ovlivňující efektivitu techniky by musely orgány Policie České 
republiky provést podrobnou analýzu. V nových automobilech, které se nakupují především 
od výrobce ŠKODA AUTO a. s., by se měl stát standardem integrovaný navigační systém 
speciálně upravený pro potřeby Policie České republiky. Jeho komunikační schopnost 
a efektivita především s Operačním a informačních střediskem by měla být adekvátní 
k nákladům spojeným s jeho pořízením. Velkým mezníkem, který by mohl v této sféře 
pomoci, je projekt Galileo, který by mohl nahradit stávající GPS. Projekt Galileo počítá se 
službou poskytovanou přímo bezpečnostním sborům jednotlivých států. Na dnes využívající 
GPS se nemůže Policie České republiky plně spoléhat, protože ve výjimečných případech se 
signál může systematickou chybou radikálně zhoršit, či dostupnost signálu může být totálně 
redukována. Participace na projektu Galileo ze strany České republiky by tedy mohla přinést 
Polici České republiky radikální výhody, které by mohly zahrnovat například vlastní kmitočet 
signálu, se kterým by operovala pouze Policie České republiky, případně Armáda České 
republiky. Tento signál by mohl být několikrát kódovaný a přístupný pouze po zadání 
uživatelských přihlašovacích údajů, které by se mohly udělovat jednotlivým automobilům 
nebo dokonce příslušníkům. Tím by se dal mapovat pohyb jednotlivé techniky a osob  
a získávat informace o osobě, která v danou chvíli navigační službu využívala. 
 

 
 

Obr. 7 – Využití navigační aplikace prostřednictvím mobilního telefonu 
(Zdroj: http://www.policie.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=176073&docname 

=Navigace%20v%20aut%C4%9B.jpg) 
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Obr. 8 – Přenosné navigační zařízení používané například Pohotovostní motorizovanou 
jednotkou Policie České republiky (Zdroj: http://www.policie.cz/ 
SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=417510&docname=palubka.jpg) 

 
4.4 Sledování a ochrana cílů Policií České republiky 
 
Na využití principu GPS lokátorů funguje i systém ke sledování a ochraně cílů – primárně 
osob a určitých objektů.  
 
V dnešní době se připravuje a v jisté míře se již i využívá systém tzv. elektronických náramků 
pro vězně odsouzené do domácího vězení za méně závažné činy. Tyto náramky by měly být 
připevněny k vězňově kotníku a fungují na bázi lokalizátoru s několika rozšířenými funkcemi. 
Jedním z aspektů je zabránění možnosti odstranění bez souhlasu příslušných orgánů. Další 
funkcí v rámci satelitního sledování je tzv. geo-hradba, která má za cíl udržet jedince 
v přesně definovaném místě a čase, který mu byl určen. Pokud se odsouzený pohybuje mimo 
svou soudně přidělenou oblast, přístroj vězně upozorní hlasitým akustickým signálem  
a vibracemi. Zároveň odesílá signál operačnímu středisku, který tuto službu zřizuje a 
informaci o porušení geo-hradby předává příslušným orgánům, nejčastěji však Policii České 
republiky a dalším zasahujícím složkám. Denní náklady na vězně s elektronickým náramkem 
budou činit zhruba 165 Kč. Denní náklady na vězně v klasickém nápravném zařízení jsou 
zhruba 1 000 Kč. 
 
Leckteré obchodní řetězce, bankovní společnosti, spořitelny a další zájmové oblasti, ve 
kterých je zvýšené riziko přepadení či loupeže, jsou vybaveny tzv. SOS tlačítkem. Při jeho 
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aktivaci se vyšle signál operačnímu středisku Policie České republiky, která může na místo 
vyslat zasahující jednotky. Tato funkce může mít jak tichý režim, kdy se při aktivaci nespustí 
akustický alarm, tak hlasitý režim, kdy se akustický alarm využívá především k zastrašení 
pachatele. Na lokalizátor mohou být napojeny i další podpůrné bezpečnostní systémy, které 
se stanou činnými při jeho stisknutí – například v bankovních institucích to mohou být 
zámky, bezpečnostní dveře, kamerový systém atd. 
 
Lokalizátor může být použit i jako forma tajného sledovacího zařízení – většinou při 
vyšetřování trestných činů. Lokalizátory mohou být v konstrukcích automobilů, v přenosných 
zavazadlech, v mobilních telefonech, v předmětech denní potřeby apod. Zde hraje především 
roli velikost zařízení, kdy se výrobci a následně i vyšetřovatelé snaží o nemožnost snadné 
detekce. Takováto zařízení ani nemusejí být stále aktivní, ale mohou se aktivovat 
prostřednictvím SMS zprávy, radiového signálu a dalších metod – dočasná aktivita zařízení 
totiž rapidně snižuje pachatelům možnost odhalení lokalizátorů pomocí detektorů signálů, 
detektorů radiových vln a jiných přístrojů. 
 
Chráněné zájmy – osoby či objekty mohou být taktéž monitorovány prostřednictvím GPS či 
budoucího systému Galileo. Zde se jedná především o možnost kontroly osob či zájmů 
v reálném čase soukromou bezpečnostní službou. Například při transportu zájmů s vysokou 
možností komplikací na určená místa, ztrátě komunikace, přímé viditelnosti na chráněný 
zájem a jiné. Systém myslí i na možnosti potíží s dostupností signálů, kdy navigační zařízení 
vyšle operačnímu středisku poslední známou pozici přijímače signálu a za pomoci již uražené 
vzdálenosti může operátor určit možnou polohu při kontinuálním pohybu. Velmi rozšířenou 
funkcí se v poslední době stávají i aplikace v mobilních telefonech, které po jejich 
nainstalování telefon sledují díky znalosti souřadnic GPS, případně díky signálu mobilního 
operátora. Jedná se především o ochranu vlastníků mobilních telefonů, kdy při ztrátě či 
odcizení jejich telefonu může uživatel nebo osoba k tomu zmocněná přes internetové 
stránky jednotlivých poskytovatelů aplikací dohledat svůj mobilní telefon. Nevýhoda je 
ovšem prostá – telefon musí být skoro ve všech případech zapnutý, aby k této metodě 
vyhledávání mohlo dojít. Například společnost Apple poskytuje takovouto službu zdarma pro 
novější generaci svých mobilních telefonů. Nazývá se „Find my iPhone“, díky níž nejen že je 
možno prostřednictvím jiného mobilního telefonu nebo internetových stránek nalézt 
ztracený či odcizený mobilní telefon, ale možností je i resetování telefonu, vymazání 
osobních dat, zablokování apod. Tyto služby jsou v drtivé většině poskytované zdarma  
a nevztahují se pouze na mobilní telefony, ale i na tablety a další elektronická zařízení. 
 
V budoucnu by se mohlo hojně využívat v rámci připravovaného projektu Galileo i funkce 
eCall, díky níž by automobil po nehodě automaticky oznámil svou pozici operačnímu 
středisku Policie České republiky. Tímto systémem by se radikálně změnila reakční doba 
jednotek Policie České republiky, ale i ostatních složek integrovaného záchranného systému. 
Zdaleka ne ve všech případech je totiž nehoda ohlášena okamžitě po střetu automobilu 
s překážkou – řidič nebo řidiči mohou být těžce zraněni, z místa nehody jeden z řidičů ujede, 
posádka automobilu nemá k dispozici mobilní telefon a mnoho dalších aspektů. Funkce eCall 
by mohla sloužit i jako zdroj podkladů k následnému vyšetřování dopravní nehody za 
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předpokladu, že by se trasa a časy automobilů automaticky nahrávaly do elektronických 
disků automobilů. Inovaci by v rámci veškerých činností spojených s lokalizátory GPS 
(případně projektu Galileo) mohlo přinést větší financování těchto prostředků, které mohou 
být mnohdy cenným zdrojem informací. Na obr. 9 je znázorněno schéma funkce eCall. 
 

 
 

Obr. 9 – Schéma funkce eCall (Zdroj: http://www.heero-
pilot.eu/ressource/static/images/graphic---heero-01.png) 

 
4.5 Potápěčské činnosti v rámci úkolů Policie České republiky 
 
Primárním odborem, který má na starosti činnosti spojené s potápěním složek Policie České 
republiky je „Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku – v rámci své působnosti 
odpovídá především za plnění úkolů v oblasti organizace, řízení a provádění potápěčských 
činností a za výcvik potápěčů.“42 
 
V policejních činnostem nalezneme i případy, kdy se zásah jednotek nebo vyšetření události 
neobejde bez zásahů potápěčů Policie České republiky. Ti využívají satelitní navigaci k určení 
trasy při potřebách dopravy potřebné techniky a sil k místu určení, které leckdy leží mimo 
silniční komunikaci a za pomoci satelitní navigace dokáží vymezit nejefektivnější trasu 
příjezdu a odjezdu. Potápěči si díky přesným GPS souřadnicím vytyčují oblasti, ve kterých 

                                            
42 Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku (OSPČV). Svaz Potápěčů a Vodních Záchranářů České 
Republiky [online]. [2015] [cit. 2015-02-20]. Dostupné z:http://www.spvzcr.cz/pro_zachranare/zachranne-
slozky/policie-cr/ 
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budou pátrat po nezvěstných osobách, po ztracených objektech, po možných obětech 
trestných činů apod. Vodní plochu a hlubinu si mohou rozčlenit do podrobných lokací, které 
se většinou numericky označují pro jejich přehlednost. Tyto lokace se zapisují do mapy, 
kterou mají k dispozici nejen potápěči, jednotky zasahující na místě události, ale i velitel 
zásahu a další orgány, které zde operují.  
 
GPS souřadnice využívají i při zapisování jednotlivých míst ponorů potápěčů, což usnadňuje 
prohledávání jednotlivých lokací a následný zápis do map. Potápěči při ponorech využívají  
i voděodolných přenosných satelitních zařízení, která určují jejich polohu v reálném čase za 
pomoci retranslace signálu. Tato data přijímá operační personál na vodní hladině nebo 
v přilehlém operačním centru, které vyhodnocuje trasu potápěče. Nejenom, že díky této 
funkci může personál kontrolovat stav potápěče, ale především může zakreslovat do map již 
prohledaná místa a může určovat další trasu potápěče, změnu hloubky ponoru, nová místa 
ponoru apod. Satelitní zařízení ukládá jednotlivé trasy do připravené flash paměti, díky níž se 
s daty může pracovat i zpětně. Zařízení, která mají při ponorech potápěči u sebe, jsou 
většinou lokalizátory bez displeje. Možností jsou i moderně vybavené voděodolné hodinky. 
Veškerý signál jde tedy personálu mimo vodní hlubinu, který se za pomoci radiokomunikace 
domlouvá přímo se zasahujícím potápěčem. Odbor speciálních potápěčských činností  
a výcviku disponuje i přístroji k prohledávání hlubinných vod. Zde se taktéž využívá kromě 
jiného i signálu GPS, jenž pomáhá k navigaci a zisku potřebných informací – lokace objektů, 
reliéf atd. 
 
V minulosti byly mnohé metody k rozdělení sektorů vodních ploch a hlubin finančně 
nákladnější, než při dnešním užívání GPS. Bylo to dáno hlavně neefektivitou míst ponorů, 
nedostatečností prohledávání tras během ponoru a špatné navigaci potápěče příslušným 
personálem. 
 
V budoucnu by se mohlo počítat s projektovaným systémem Galileo. Pořizovací náklady 
jednotlivých zařízení, techniky k přenosu dat, vyškolení personálu apod. by se nakonec 
z ekonomických důvodů nemuselo zcela vyplatit, protože v tomto oboru je GPS dostačující. 
Možnost přechodu na systém Galileo ovšem zůstává v případě, že by se všechny složky 
Policie České republiky musely zařadit do systému Galileo. To by nastalo v případě, že by se 
Česká republika aktivně podílela na jeho vybudování (což se v nynější době již děje, hlavně 
kvůli administrativnímu centru v pražských Holešovicích) a v případě, že bezpečnostní složky 
České republiky by získaly vlastní přístupové údaje v rámci připravované „Veřejně regulované 
služby“. Na obr. 10 je znázorněn mobilní voděodolný náramkový počítač pro potápěče, který 
kromě přesných GPS souřadnic zobrazuje i hloubku, mapu okolí s označením lodí a dalších 
potápěčů, možností oddálení a přiblížení atd. I tímto směrem by se budoucí vývoj přístrojů 
pomocných při potápění mohl ubírat, ale pořizovací cena takovýchto zařízení se pohybuje od 
desítek tisíc Kč.  
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Obr. 10 – Náramkový počítač pro potápěče 
(Zdroj: http://www.navimate.com/images/product-shot.jpg) 

 
4.6 Letecká služba Policie České republiky 
 
„Letecká služba je provozovatelem vrtulníkové techniky se speciálním policejním, zásahovým, 
záchranným a sanitním vybavením.“43 
 
Prioritním navigačním systémem u vrtulníků Policie České republiky je radiové spojení, 
nicméně jako podpůrný systém využívají i letecké navigace GPS, především pokud je 
zapotřebí v letovém plánu dosáhnout přesně definované trasy nebo určitých bodů. Jeden 
z typů letecké navigace například od společnosti „Garmin“ můžeme pozorovat na obr. 11. 
Pořizovací a provozní náklady takovýchto zařízení jsou velmi vysoké, v řádech několika 
desítek tisíc Kč a přesto nejsou tato zařízení zcela spolehlivá. Letové mapy jsou potřeba 
aktualizovat mnohem častěji, než mapy silniční. Úskalí tkví jednak v síle přijímaného signálu, 
stavu letecké navigace a jejich map, ale i ve schopnostech posádky. Problém může nastat 
například ve špatném zadání údajů do letecké navigace pilotem – například přehmatem, 
chybným vstupem, mylným zadáním souřadnicových bodů apod. Při zadávání dat do letecké 
navigace se pilot nemůže zcela věnovat obsluze stroje, což může mít za následek například 
ztrátu letové výšky, přechod vrtulníku do nezvyklé polohy, špatnou orientaci v prostředí, 
neadekvátní letový kurz nebo dokonce pád vrtulníku. Závady mohou nastat i přímo na 
navigačním zařízení. Nejsou to jen chyby v mapových podkladech, ale i možnost koroze 
závady při napájení letecké navigace pomocí baterií nebo palubním počítačem. Dále může 
nastat situace s nedostatkem signálu GPS či jeho úplnou absencí způsobenou například 

                                            
43 Letecká služba Policie České republiky. Policie České republiky [online]. 2015 [cit. 2015-02-22]. Dostupné 
z: http://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-letecka-sluzba-824129.aspx 
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rušením signálu vysokofrekvenčními pozemní zdroji, například televizními vysílači. Letecká 
navigace nepočítá s možnými jinými objekty v dráze letu, pokud nejsou v mapových 
podkladech nebo nejsou vyznačeny jako speciální bod. Nevýhodou je i možná zastaralost 
právě využívaných dat, kdy jednotlivé aktualizace nemusí obsahovat všechny změny 
provedené v dané lokalitě. Existují i oblasti, kde je signál GPS podstatně slabší než 
v oblastech jiných, což může způsobit neúčinnost celého systému po dobu slabého signálu. 
Posádky vrtulníků Policie České republiky mají k dispozici i tzv. Standardní operační postupy, 
kterými se řídí v případě neočekávaných problémů se systémem GPS.44 „Při používání GPS 
v hustém dešti, při hustém sněžení i mlze většinou nedochází ke změně citlivosti nebo 
přesnosti.“45 
 

 
 

Obr. 11 – Letecká navigace Garmin GPS GPSMAP® 695 
(Zdroj: http://www.pilotshop.cz/obrazky/650/letecka-navigace-garmin-gps-gpsmap-695-

original.jpg) 
 
V budoucnu by se mohly vyzkoušet nové možnosti, které bude nabízet projekt Galileo, ale 
velké změny v oblasti letectví nejspíše nenastanou. Případnou inovací by mohlo být 
vlastnictví obou typů letecké navigace – GPS a Galileo, kvůli eliminaci možných potíží ať se 
sílou signálů nebo se závadami na zařízení letecké navigace. Možností by mohlo být  
i začlenění obou typů signálů do jedné letecké navigace kvůli ekonomickým úsporám. Tím by 
se pravděpodobně zvýšila přesnost vytyčené trasy, nicméně stále zůstává problém 
s možnými závadami na zařízení letecké navigace. 
                                            
44 MÜNDEL, Karel. GPS – dobrý sluha, ale zlý pán. Http://www.letadlo.estranky.cz/ [online]. 2006 [cit. 2015-02-
22]. Dostupné z:http://www.letadlo.estranky.cz/clanky/navigace/gps---dobry-sluha_-ale-zly-pan.html 
45 JONÁK, Jiří. LINKOVÉ A BEZDRÁTOVÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ PRO KOMUNIKACI A URČOVÁNÍ 
ZEMĚPISNÉ POLOHY. První. Praha: Policejní akademie České republiky, 2002, ISBN 80-7251-096-7. 
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5. Satelitní navigace ve službách soukromých bezpečnostních služeb 
 
Jednotnou definici pojmu „soukromé bezpečnostní služby – SBS“ v legislativě České 
republiky nenajdeme. Soukromé bezpečnostní služby můžeme definovat jako podnikatelské 
subjekty, které se zabývají specializovanou činností směřující k uspokojení oprávněných 
bezpečnostních zájmů a potřeb fyzických a právnických osob na základě smluvního vztahu 
a za úplatu.46 Od zrušení vyhlášky č. 135/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém 
vlastnictví, však není činnost soukromých bezpečnostních služeb komplexně českým právním 
řádem upravena. Dílčím způsobem se ale činnosti soukromých bezpečnostních služeb dotýkají 
některé zákony.47 Nynější legislativní stav nerozlišuje jednotlivé kategorie soukromých 
bezpečnostních služeb na základě jejich primární specializace. Změna by měla brzy nastat, 
neboť: „Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně 
upravujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb.“48 Zákon by měl soukromé 
bezpečnostní služby neboli soukromé bezpečnostní agentury rozdělit do pěti kategorií  
– ostraha majetku a osob, činnost soukromých detektivů, převoz hotovosti a cenin, technická 
služba k ochraně osob a majetku, bezpečnostní poradenství. Kromě jiného bude mít toto 
rozdělení podstatný dopad i na právní legitimitu využití různých satelitních navigačních 
systémů, sledovacích zařízení apod., čímž se podstatně sníží množství obchodních 
společností s možností jejich využití. 
 
Určitou inovací by se v globálním měřítku mohl stát přechod stávajících satelitních zařízení 
na připravovaný systém GALILEO, který by soukromým bezpečnostním službám poskytoval 
tzv. „Komerční službu“, která bude garantovat tři typy signálů přenosu dat. Výhodou bude, 
že tyto signály budou komerčně kódovány a přístup k jejich použití bude pouze na základě 
přihlášení se prostřednictvím jednotlivých navigačních zařízení. 
 
5.1 Navigace silničních prostředků soukromých bezpečnostních služeb 
 
Drtivá většina soukromých bezpečnostních služeb disponuje vlastními vozidly, především 
osobními automobily s poměrně vysokým výkonem, nízkou spotřebou a přijatelnými 
pořizovacími a provozními náklady. Velmi častým typem takovýchto zásahových vozidel jsou 
vozy Škoda Fabia druhé generace. Na obr. 12 je zásahové vozidlo Škoda Fabia II s posádkou 
ze společnosti SV AGENCY s. r. o. 
 

                                            
46 FOUKALOVÁ, Kristýna. Soukromá (Ne)Bezpečnost: Soukromé bezpečnostní služby jako možné riziko pro 
demokratický právní stát a lidská práva. Brno, 2011/2012. Dostupné z: 
http://is.muni.cz/th/257461/pravf_m/Diplomova_prace_Foukalova.txt. 
Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva a politologie. 
47 SALIVAR, Jaroslav. Soukromé bezpečnostní služby a české právo. CEVRO [online]. 2011 [cit. 2015-02-23]. 
Dostupné z:http://www.cevro.cz/web_files/soubory/234505/234506_D_cs_sbs_pravni_uprava_analyza_ci.pdf 
48 Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2015 [cit. 
2015-02-23]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/navrh-zakona-o-soukrome-bezpecnostni-cinnosti.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 
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Obr. 12 – Zásahové vozidlo Škoda Fabia II s posádkou ze společnosti SV AGENCY s. r. o. 
(Zdroj: http://media.novinky.cz/988/249889-top_foto1-9z0oj.jpg?1297611001) 

 
Soukromé bezpečnostní služby ve svých vozidlech většinou využívají nejmodernější navigační 
systémy, které jsou zároveň propojeny s pulty centrální ochrany (PCO) nacházející se na 
operačních střediscích společnosti. Při přijetí oznámení o potřebě zásahu, se sloužící 
operátor na operačním středisku spojí s nejefektivnější zásahovou jednotkou SBS v dané 
lokalitě. V závislosti na finančních a technických možnostech buď předávají veškeré 
informace o místě a typu zásahu do přenosných elektronických zařízení či palubních počítačů 
nacházejících se v zásahových vozidlech automaticky nebo musí posádka zásahového vozidla 
zadávat souřadnice GPS do navigačního zařízení vlastními silami. Na reakčním čase jednotky 
se především podílí rychlost přenosu a zadání dat do satelitního navigačního zařízení, což při 
přenosu automaticky z PCO snižuje dojezdové časy k zásahu. Problém při zadávání dat 
vlastními silami příslušníky zásahové jednotky SBS spočívá primárně v možné chybě příjmu a 
vyhodnocení dat od operátora, v možnosti přehmatu či nezadání všech potřebných údajů 
apod.  
 
Jednotlivé SBS mohou ke své činnosti využít bezplatných, ale i placených satelitních 
navigačních softwarů. Většinou se využívá placené licence, která nabízí aktuální přehled 
dopravních situací, automaticky aktualizuje podkladové mapy, poskytuje možnost zadávání 
neomezeného množství zájmových bodů a povoluje možnost připojení jednotlivých zařízení 
k PCO apod. Podobné funkce mohou nabízet i bezplatné softwary, které ovšem většinou 
negarantují takovou míru spolehlivosti. Výhodou zadávání vlastních zájmových bodů, 
respektive předdefinování těchto bodů interním systémem soukromých bezpečnostních 
služeb je hlavně rychlost nalezení dané adresy a trasy potřebné k zásahu. Většina pevných 
objektů se totiž zapisuje do interní databáze SBS, která automaticky generuje tyto zájmové 
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body a aktualizuje i podkladové mapy jednotlivých zařízení GPS v zásahových vozidlech. 
Adekvátní trasa vypočítaná navigačním zařízením vede jednak k efektivitě a rychlosti zásahu, 
ale přispívá i k regulaci ekonomických výdajů, a to především za pohonné hmoty. 
 
Díky přenosným či integrovaným navigačním zařízením ve vozidlech SBS, případně za pomoci 
GPS lokátorů umístěných na krytém místě přímo v automobilech, se dají o jednotlivých 
vozech archivovat potřebné informace ke správě vozového parku. Především lokalizátory 
GPS permanentně předávají operačnímu středisku SBS údaje o počtu najetých kilometrů 
jednotlivých zásahových vozidel, s čímž souvisí i evidence výjezdových kilometrů příslušníků 
SBS. Mohou s adekvátním systémem v operačním středisku varovat poskytovatele vozidel, že 
se blíží termín k servisní prohlídce, revizi jednotlivých dílů, k výměně provozních olejů apod. 
Lokalizátory předávají operačnímu středisku informace v reálném čase o stávající poloze 
zásahového vozidla, případně o trase, která je zadána v navigačním zařízení. Díky tomuto 
zařízení je možná kontrola příslušníků SBS, zda se služebním automobilem nevykonávají 
činnosti, které nejsou spojeny s výkonem jejich služby nebo k nim nemají aktivní povolení. 
 
V budoucnu se může počítat se zmiňovaným systémem Galileo, který by mohl přinést do 
navigačních zařízení vlastní softwarovou složku a heslovaný přístup. S tím by mohla být 
spojena i možnost propojení dalších interních i externích systémů přímo s navigačním 
zařízením, například propojení s dalšími elektronickými zařízeními využívané posádkou 
zásahového vozidla apod. 
 
5.2 Zabezpečení a vyhledávání chráněných zájmů  
 
S rostoucím počtem krádeží a únosů roste i potřeba jejich zabránění, případně jejich 
rychlého vyřešení. Obchodní společnosti zabývající se touto činností často využívají 
nejmodernějších technických prostředků, které zajišťují ochranu v reálném čase, případně 
jsou schopny předat důležité informace a data příslušným orgánům, které v daném případě 
konají – především Policii České republiky. Moderní navigační systémy s podporou 
operačních středisek jednotlivých soukromých bezpečnostních sužeb zajišťují monitoring 
polohy a času chráněných zájmů. Prostřednictvím online přístupu přes internetové stránky, 
počítačového programu, mobilní aplikace nebo díky upozornění SMS zprávou mohou 
kontrolovat koncoví uživatelé své zabezpečené cíle. Prvotní náklady na zavedení 
bezpečnostních opatření, například zakoupení lokalizátorů, softwarových doplňků apod. 
hradí zákazník SBS. Některá technická zařízení však mohou zapůjčit přímo soukromé 
bezpečnostní služby v rámci své nabídky, protože většina společností nabízí své služby 
paušálně, tedy placením měsíčních poplatků za poskytované služby, případných výjezdů 
zasahujících jednotek SBS atd.  
 
5.2.1 Silniční dopravní prostředky 
 
Běžní občané, ale především obchodní společnosti si nechávají do svých silničních prostředků 
(automobilů, motorek, čtyřkolek apod.) zavádět GPS alarmy a lokalizátory, které jim zajistí 
možnost sledování, ale ve spolupráci s vhodnými aplikacemi i kontrolu stavu vozidla, počet 
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ujetých kilometrů atd. Na tuzemském trhu se touto službou zabývá nespočet SBS, například 
AUTOAWACS BOHEMIA s.r.o., TLV s.r.o., SECAR BOHEMIA a.s., JABLOTRON ALARMS a. s. 
a mnoho dalších. Jejich nabídka se většinou liší především cenou, poskytovanými službami  
a dostupností, ale princip zůstává stejný. Nabízejí nepřetržitý dohled nad vozidlem díky 
operačnímu středisku, přístup pomocí aplikace při zadání přihlašovacích údajů do virtuálního 
rozhraní, možnost dálkového odstavení vozidla z provozu, hlášení alarmů dispečinku nebo na 
mobilní telefon, střežení přejezdu geo-hradeb (překročení vytyčené oblasti – např. hranice 
České republiky atd.), dohledání vozidla po jeho odcizení a informování Policie České 
republiky, měření spotřeby pohonných hmot, elektronická kniha jízd, historie pohybu vozidla 
a mnoho dalších služeb.49 
 
GPS lokalizátor může kromě bezpečnostních účelů sloužit s adekvátními doplňky i jako 
kontrolní prostředek. S technologií měření spotřeby paliva lze dosáhnout překvapivé úspory 
nákladů. K GPS lokátoru pro sledování vozidel se připojí speciální průtokoměr, který neustále 
odečítá pohyb paliva do motoru a zpět. Tento moderní způsob měření spotřeby PHM podává 
přesné informace o provozu vozidla a způsobu, jakým se strojem zachází jeho řidič nebo 
operátor.50 Mimo jiné může být GPS lokalizátor přímo propojen s elektronickou knihou jízd, 
která eviduje údaje o počtu ujetých kilometrů, spotřebu pohonných hmot a ujeté trasy 
jednotlivými uživateli prostředku. Dokáže rozlišit soukromou nebo služební jízdu, zapisuje 
čas a ukončení jízdy, místo zahájení a ukončení jízdy, účel jízdy, stav tachometru atd.51 
 
Výhodou při zabezpečení silničního prostředku je i rapidně nižší cena pojistek, protože se 
zvýšenou ochranou se snižuje možnost jejich odcizení. Pachatelé však vlastní prostředky 
k vyřazení GPS lokalizátorů a dalších technických prostředků instalovaných v autě 
k zabránění vysílání signálů a následného spojení s operačním střediskem SBS. Tyto technicky 
vyspělé přístroje jsou velmi nákladné a disponuje jimi pouze velmi malé procento 
potencionálních zlodějů. Na obr. 13 je znázorněn jeden z mnoha typů GPS lokalizátorů 
instalovaných do silničních prostředků. 
 
V budoucnu by se mohly stát GPS lokalizátory povinnou výbavou všech silničních prostředků, 
což ovšem se zvýšenou ochranou přináší i svá úskalí. Pachatelé by byli obeznámeni 
s přítomností lokalizátorů, což by vedlo k rozšíření moderních přístrojů k zabránění šíření 
signálu GPS nebo k dalším trikům, které by zabránily správné funkčnosti zabezpečovacích 
prostředků. Další nevýhodou by byl i fakt, že především ilegálním procesem by mohly být 
všechny dopravní prostředky sledovány kriminálními živly, obchodními společnostmi nebo 
dokonce státními organizacemi snažícími se získat určité informace. 
 

                                            
49 SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL. AUTOAWACS [online]. [2015] [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.autoawacs.com/sluzby/zabezpeceni-vozidel 
50 Měření spotřeby paliva. GPS Dozor [online]. [2014] [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.gpsdozor.cz/mereni-spotreby-paliva/ 
51 Elektronická kniha jízd. GPS Dozor [online]. [2014] [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.gpsdozor.cz/elektronicka-kniha-jizd/ 
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Obr. 13 – GPS lokalizátor do silničních prostředků 
(Zdroj: http://autopatrol.cz/img/image14.jpg) 

 
5.2.2 Osoby a zvířata 
 
Do chráněných zájmů zahrnujeme i osoby a zvířata, které je možno podobně jako  
u dopravních prostředků sledovat za pomoci GPS lokalizátorů. Princip fungování lokalizátorů 
(osobních trackerů) je obdobný, ale podstatným faktorem je jejich velikost. Při běžných 
úkonech osob nebo zvířat by neměl překážet, měl by být nenápadný, lehký, konstrukčně 
kvalitní a voděodolný.  
 
Osobní lokalizátory jsou značně vyhledávány především z důvodu ochrany dětí nebo lidí 
s vyšším rizikem ztracení se nebo útěku. U dětí mají tak rodiče, opatrovníci, pěstouni a další 
zmocněné osoby možnost kontroly pohybu, časy zastavení se, přesné trasy pohybu atd. 
Osobní tracker má malé rozměry a uživatelé ho mají většinou připevněn na klíčích nebo 
mobilních telefonech. Může být zabudován i uvnitř mobilního telefonu, v podobě mikročipu 
jakožto součást peněženky nebo hodinek apod. Vyznačuje se vysoce citlivým přijímačem  
a rychlou odezvou, proto informuje o poloze objektu přesně a s nízkým zpožděním.52 Přesnou 
polohu GPS osobního trackeru je možné sledovat za pomoci systému poskytovaného 
soukromou bezpečnostní službou prostřednictvím počítačového programu nebo mobilní 
aplikace. Možností je i zasílání pravidelných SMS zpráv o aktuální pozici přímo na mobilní 
telefon, respektive na telefonní číslo, které je zadáno v systému jakožto věrohodné  
– například rodiče, rodinní příslušníci, kolegové atd. Některé osobní trackery jsou vybaveny  
i SOS tlačítky, které při jejich stisknutí okamžitě informují operační středisko SBS a zároveň 
odešlou SMS zprávu o aktuální poloze věrohodným uživatelům zadaných v systému. Další 
funkcí je tzv. Geofencing – Možnost přednastavení geografické kruhové oblasti. Modul 

                                            
52 Osobní tracker. GPS Dozor [online]. [2015] [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: http://www.gpsdozor.cz/sledovaci-
lokator-osobni-tracker/ 
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sleduje svoji polohu, a pokud opustí tuto přednastavenou kruhovou oblast, odesílá o této 
skutečnosti informaci na registrovaná tel. čísla.53 Lokalizátory jsou navrženy tak, aby jejich 
spotřeba elektrické energie byla velmi nízká. Na slabý stav baterie upozorňuje osobní tracker 
akustickými signály a vibracemi v pravidelných intervalech. Při těchto upozorněních má 
zařízení stále dostatek elektrické energie, aby byl plně funkční ještě několik dní, čímž se 
eliminuje možnost přehlédnutí této skutečnosti. Na obr. 14 je pro ilustraci znázorněn osobní 
tracker značky Yuwei, model GP3000. 
 

 
 

Obr. 14 – Osobní tracker Yuwei GP3000  
(Zdroj: http://upload.ecvv.com/upload/Product/20106/ 

China_GPS_personal_tracking_device_AGPS_2_way_voice_call2010691305184.JPG) 
 

Na stejném principu fungují GPS lokalizátory i u sledování pozice zvířat, především domácích 
mazlíčků. Ti mají v drtivé většině tracker připevněný na obojku, díky němuž může majitel 
sledovat přesnou pozici zvířete. Takto vybavené obojky mohou mít taktéž funkci Geofencing, 
kdy se při porušení této oblasti rozezní akustický signál, rozsvítí diody a majitel je 
prostřednictvím SMS zprávy informován o přesné pozici zvířete. 
 
V budoucnu by se mohly využívat GPS lokalizátory například u vězňů, kteří vykonávají činnost 
v prostorách mimo věznici, například při úklidech ulic, výkopech apod. Informovaly by 
informační středisko v případě nedovoleného opuštění prostoru a detekovaly by pokusy  
o odstranění takovéhoto zařízení z jeho místa určení – například z kotníku ve formě 
náramku. Tuto službu by mohly spravovat soukromé bezpečnostní služby a poskytovat ji 
individuálně jednotlivým věznicím se souhlasem Vězeňské služby České republiky. 

                                            
53 OSOBNÍ GPS TRACKER TK102. Eurosat CS [online]. [2015] [cit. 2015-02-28]. Dostupné z: 
http://www.eurosat.cz/3397-osobni-gps-tracker-tk102.html 
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5.2.3 Zásilky 
 
Obrovské množství zboží a materiálů se doručuje od odesílatele k příjemci prostřednictvím 
soukromých zásilkových služeb, kurýrních služeb a pošt. Potenciálním způsobem přepravy 
může být silniční, železniční, letecká, lodní, automobilová, motocyklová, bicyklová nebo pěší 
doprava. Mnohdy jsou přepravované objekty velmi cenné a v zájmu zvýšení bezpečnosti při 
jejich přepravě se využívá tzv. lokačních trackerů. Některé pojišťovací společnosti vyžadují 
přítomnost takovéhoto zařízení na nákladech, aby vůbec pojistku mohly uzavřít. U některých 
typů pojištění to není potřeba, ale cena takové služby rapidně klesá s vyšším zabezpečením, 
které tracker zajišťuje.  
 
Na obr. 15 je znázorněno online sledování pohybu zásilky disponující lokačním trackerem. 

 

 
 

Obr. 15 – Online sledování pohybu zásilky disponující lokačním trackerem 
(Zdroj: http://www.cargoloop.com/Images/Content/map1.jpg) 
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Lokační trackery zaznamenávají polohu, přepravní podmínky a další data nákladů. Mohou 
zaznamenávat nepovolené manipulace, porušení geo-hradby, nevyhovující technický stav  
a v neposlední řadě dokážou upozornit na odcizení nebo narušení zásilky. S průtokoměrem 
dokáže lokační tracker monitorovat i spotřebu pohonných hmot. Existuje však mnoho dalších 
přídavných zařízení k získání dalších potřebných dat, mimo jiné i elektrická kniha pohybu. 
Všechny tyto informace a data jsou v reálném čase přenášeny do operačních středisek, kde 
se automaticky propojují s místním softwarem a aktualizují databázi, která je přístupná 
prostřednictvím webového či aplikačního rozhraní. Díky tomuto přístroji majitel disponuje 
údaji o přesné poloze nákladu a může sledovat historii jeho pohybu na mapě. Lokační 
trackery jsou kvalitně konstrukčně navrženy a jsou v drtivé většině voděodolné. Baterie 
trackeru má vysokou životnost a podle frekvence hlášení polohy vydrží pracovat 3 roky na 
jednu plně nabitou baterii.54 
 
Do budoucna by se mohlo počítat s povinností přítomnosti lokačních trackerů u každé zásilky 
nad určitou hodnotu, ale náklady na takovou to inovaci by byly obrovské. Dozajista by se tím 
předešlo velkým ztrátám, které během jednotlivých transportů mohou nastat – ať už kvůli 
nedoručení zásilky v požadovaném termínu, nedodržení dalších smluvních podmínek, 
neopatrné manipulaci a přechovávání zásilky v nevhodném prostředí (zvýšená míra vlhkosti, 
teploty, tlaku atd.). S lokačními trackery by se mohlo přesně dohledat místo a čas, kdy 
k poškození či odcizení došlo, což by usnadnilo dohledat osoby nebo skupiny za tuto činnost 
zodpovědné. 

                                            
54 Sledování kontejnerů, balíků a lodní přepravy. GPS Dozor [online]. [2015] [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 
http://www.gpsdozor.cz/sledovani-kontejneru-baliku-lodi/ 
Zboží. LogBookie: satelitní sledování vozidel, elektronická kniha jízd, měření paliva [online]. [cit. 2015-03-01]. 
Dostupné z: http://www.logbookie.eu/oborova-reseni-satelitni-sledovani/sledovani-pohybu-zbozi-zasilek 
-kontejneru-zjisteni-polohy-baliku/ 
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6 Závěr 
 
Mým cílem v tomto příspěvku bylo uvést, charakterizovat, zhodnotit a navrhnout inovační 
řešení v oblasti moderních navigačních systémů ve službách Policie České republiky  
a soukromých bezpečnostních služeb. 
 
Zvolil jsem postup seznámení se s historickými souvislostmi vzniku satelitních navigačních 
systémů a popis vývoje, principů, nedostatků a funkcí jednotlivých navigačních systémů. 
Podrobněji jsem se zaměřil na nyní nejvyužívanější systém – Globální polohovací systém a na 
připravovaný Evropský projekt Galileo. Především jsem rozepsal vývojová stádia, provozní 
problémy, funkční mechanismy, stávající využití, způsoby měření, pracovní segmenty, 
nedostatky, potencionální možnosti a další aspekty, které s daným tématem souvisely. 
 
Na základě provedené analýzy, při které jsem získával informace především z internetových 
zdrojů, ale i z knižních publikací a časopisů, jsem byl schopen popsat stav navigačních 
schopností před a po zavedení moderních navigačních systémů. Poté jsem popsal stávající 
využití Globálního polohovacího systému ve službách Policie České republiky, kde jsem se 
zaměřil především na oblasti s prakticky nepostradatelnou přítomností satelitních 
navigačních zařízení. Popisoval jsem závislosti na Operačních a informačních střediscích, 
možnosti kontroly pohybu vozidel a osob, možné úspory pohonných hmot, zlepšení 
akceschopnosti jednotek a zkrácení reakčních časů. V jednotlivých oborech jsem popisoval 
využití mnoha zařízení s funkcí GPS, které Policie České republiky využívá ke svým aktivitám. 
Tento popis se týkal především tísňových volání, navigace a kontroly vozidel Policie České 
republiky, sledování a ochrany chráněných zájmů, potápěčských činností a letecké služby. 
Součástí byla i analýza nedostatků, které jsou s navigací spojeny, a navrhl jsem inovační 
řešení včetně možnosti využití projektu Galileo.  
 
Předmětem zájmů se staly soukromé bezpečnostní služby, u kterých jsem se zaměřil zejména 
na stávající využití moderních navigačních systémů. Především na navigaci a kontrolu 
silničních prostředků, kterými disponují soukromé bezpečnostní služby a na zabezpečení  
a vyhledávání chráněných zájmů. Chráněné zájmy jsem rozdělil do několika skupin, které 
jsou zaměřeny na silniční dopravní prostředky, osoby a zvířata a na zásilky. U jednotlivých 
kategorií jsem popsal principy a funkce navigačních zařízení, které jsou k výkonům daných 
činností využívány. Součástí je i návrh inovací a modernizace v jednotlivých odvětvích za 
účelem zvýšení efektivity a snížení možných ekonomických následků v případě odcizení, 
poškození apod.  
 
Téma této studie mě donutilo k zamyšlení se, zda se budoucí vývoj moderních navigačních 
systémů až příliš nedotkne každého z nás. Například připravovaná funkce eCall může mít za 
následek zcela legální permanentní sledování jednotlivých osob a vozidel. V určité iluzi 
svobody žijeme i nyní, kdy se data přenášená z našich navigačních zařízení, mobilních 
telefonů a dalších elektronických přístrojů zcela jistě dostávají i k nepovolaným rukám, které 
s nimi nadále disponují. Určitou úlevu pociťuji s návrhem zákona, který se zaměří na 
soukromé bezpečnostní služby, rozdělí je do kategorií, určí jejich práva a povinnosti  
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a zprůhlední tak tento velmi lukrativní byznys. Naopak ve službách Policie České republiky by 
mělo být více finančních prostředků k nakoupení a provozu moderních navigačních systémů, 
které v nynější době akutně chybí. Přinesly by velkou míru zefektivnění činností Policie České 
republiky a zcela jistě by se snížily náklady jednotlivých akcí. 
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Seznam použitých zkratek 
 
• BSS – Systém základnových stanic  (Base Station Subsystem) 
• CS – Komerční služba (Commercial Service) 
• DGPS – Diferenciální GPS (Differential Global Positioning System) 
• EC – Evropská komise (European Commission) 
• EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay System 
• ESA – Evropská kosmická agentura (European Space Agency) 
• EU – Evropská unie (European Union) 
• GCC – Pozemní monitorovací střediska (Ground Control Centres) 
• GIBS – Generální inspekce bezpečnostních sborů 
• GLONASS – Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistěma 
• GNSS – Globální družicový polohový systém 
• GPS – Globální polohovací systém (Global Positioning System) 
• GSM – Globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile 

Communications) 
• GSS – Galileo Sensor Station 
• MEO – Střední oběžná dráha Země (Medium Earth Orbit) 
• NAVSAT – Navy Navigation Satellite System 
• NAVSTAR GPS – Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System 
• NTS – Navigation Technology Satellite 
• OPIS – Operační a informační středisko 
• OS – Základní služba (Open Service) 
• PCO – Pult centrální ochrany 
• PČR – Policie České republiky 
• PRS – Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service) 
• SA – Systematická chyba (Selective Availability) 
• SAR – Vyhledávací a záchranná služba (Search And Rescue service) 
• SBS – Soukromá bezpečnostní služba  
• SSSR – Svaz sovětských socialistických republik 
• TT & C – Tracking, Telemtery and Command 
• ULS – UP–link station 


