
 

 

 

 

 
 

 

 

 

NAVSTAR GPS – USA (Navigation Satellite 
Timing and Ranging Global Positioning System)   
 
GALILEO - EU 
 
GLONASS - Rusko 
 
 

Navigace využívající družicové systémy 



Trocha historie 
 
 
 Vznik satelitních navigačních systémů - druhá polovina 20. stol. 
 
 U jejich zrodu stály především armádní zájmy. 
  
 V roce 1960 započalo US-NAVY s umísťováním družic systému TRANSIT na 
oběžnou dráhu. Hlavním úkolem tehdy bylo určování polohy plavidel.  
 
 V roce 1964 uvolněn i pro civilní použití a nyní slouží zejména majitelům 
civilních jachet. Postupem času byl projekt TRANSIT následován řadou 
dalších systémů. Nejpoužívanějším a nejrozsáhlejším se stal Globální 
polohový systém NAVSTAR - GPS.  
 
 
GPS 
 
Počátky vývoje GPS spadají do roku 1973 - vypuštění 4 pokusných družic  
 
Do roku 1979, začátku druhé vývojové fáze, bylo vypuštěno celkem 11 družic. 



GPS 
  
V této fázi byla současně vybudována pozemní řídící střediska a počet 
družic se zvýšil na 24. 
 
 V prosinci 1993 bylo poprvé dosaženo trojrozměrného zaměřování 
 
1995 došlo k oficiálnímu vyhlášení plné operační způsobilosti systému 
 
Do roku 2000 zanesena záměrná chyba proti zneužití 
  
Technologie GPS byla na počátku využívána jen jako přesný vojenský 
lokalizační a navigační prostředek sledování pozic vojenských jednotek, 
zaměřování cílů, apod.), v 80. letech 20.století americká vláda rozhodla o 
jeho uvolnění i pro civilní účely. Poté došlo k mohutnému rozšíření 
technologie GPS do všech oblastí lidské činnosti. Od roku 1996 je globální 
polohový systém na základě rozhodnutí prezidenta USA kontrolován 
vládním výborem IGEB (Interagency GPS Executive Board), jehož úkolem je 
sledování vývoje systému a jeho usměrňování v souladu se zájmy národní 
bezpečnosti. Kromě toho IGEB provádí i dohled na zajištění dostupnosti GPS 
pro celosvětové mírové využití (vědecké i komerční) a podporuje 
mezinárodní spolupráci v této oblasti.  



GPS - Jak to vlastně funguje? 
 
 
Tři základní segmenty : 
 
kosmický 
řídící 
uživatelský   
 



Kosmický segment  

- 31provozuschopných satelitů 
(původně byl kosmický segment 
projektován  na 24) 
 
- na šesti kruhových drahách se 
sklonem 55° k rovině rovníku 
 
- vzdálené 20 190 km od povrchu 
Země 
  
- rychlost: 11 300 km/h (jeden oběh 
trvá 11 h 58 min) 
 
- jedna družice váží asi 1,8 tuny. 

- přesné atomové hodiny. Na 
palubě jsou troje až čtvery, s 
cesiovým nebo rubidiovým 
oscilátorem  
     

frekvenční stabilita 
vysílaného signálu  



Pro určení dvojrozměrné polohy (nejčastěji zeměpisná délka a šířka) 
postačí příjem signálu z min. tří družic (výpočet tří pseudovzdáleností),  
 
pro určení trojrozměrné polohy (navíc výška) minimálně ze čtyř družic. 
Příjem menšího počtu družic znemožňuje výpočet polohy, vyšší počet 
družic naopak určení polohy dále zpřesňuje.  

PRN kódy: 
 
 
 P(Y) - pouze pro autorizované uživatele 
 
C/A – ostatní uživatelé 
   
  
navigační zpráva - informace o telemetrii, dráze 
jednotlivých družic a nejrůznější korekční data    



Řídící segment  

Velitelství – Los Angeles, USA 
 
Hlavní řídící středisko - na Schrieverově letecké základně v Colorado 
Springs v Coloradu 
 
18 monitorovacích stanic - rovnoměrně po obvodu Země, většinou 
blízko rovníku. (na Havajských ostrovech, na atolu Kwajalein na 
Marshallových ostrovech v západním Tichomoří, na ostrově Ascension 
ve středním Atlantiku, na ostrově Diego Garcia uprostřed Indického 
oceánu a v Colorado Springs v USA.  
 
4 pozemní vysílače - na ostrovech Ascension, Diego Garcia, na atolu 
Kwajalein a na Havaji  
 
   



Uživatelský segment  

GPS přijímače jednotlivých 
uživatelů 
 
- přijímání signálů z družic 
a získávání z nich informací 
o své poloze a čase 
 

-tvoří pasivní přijímače 
(aby nemohly být 
přijímače zaměřeny 
nepřítelem)  
 

-Jejich provoz není spojen s 
žádnými poplatky za 
využívání služby     

GPS je schopen obsloužit 
neomezený počet 
uživatelů  



Využití GPS 

1) Turistika, orientace v terénu 
 
Pro pěší turistiku, cyklovýlety,  
lyžování, horolezectví 
 
Geocaching 

www.geocaching.com  
 

„Jde prostě o hledání pokladů 
pomocí GPS navigace“. Na 
internetu se uživatel 
zaregistruje na webu 
www.geocaching.com a vybere 
si některou z bezpočtu ukrytých 
schránek (označují se jako 
cache, nebo někdy česky – keš), 
její souřadnice si zadá do GPS a 
nechá se navigovat k cíli. 
 
 
 

http://www.pixmania.sk 



2) Silniční doprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Navigace (nejkratší, nejrychlejší, navádění mimo dopravní zácpy) 
                  speciální služby – dokáže určit potřebu změny rychlosti –    
                                                napojení na automatickou převodovku) 
                                             - ovládání světel (osvětlení zatáček) 
  
- sledování pohybu a polohy vozidel 
 
- plánování nejefektivnějších tras  
 

-provozování integrovaného systému dopravy.   

http://cozybeehive.blogspot.com 

http://www.pujcovna-partytrip.cz 
http://www.gizmodude.com/gps/ 



3) Ostatní využití GPS aneb o čem jste možná nevěděli  

Vojenské účely  
- GPS jsou integrovány do letadel, tankerů, lodí    
i ponorek, tanků i pozemní vojenské techniky 
  
- označování cílů a navádění raket 
  
- je součástí vzdušné podpory a montuje se i 
do tzv. „chytrých" zbraní.  

Zemědělství  
- Satelitní navigace pomáhá zemědělcům k vyšší 
produktivitě a účinnosti stávajících metod 
obdělávání půdy.  
- uplatňuje se při aplikaci chemických a 
průmyslových hnojiv 
- navigace také poskytuje lokální data o 
pozemcích a je možné z ní vyčíst například 
zamoření polí plevelem nebo onemocnění 
pěstovaných kultur 
- umožňuje selektivní přístupy  



Letectví  
Navigační systémy letadel pomáhají při 
řízení téměř všech manévrů, která jsou 
letadla nucena provádět. 
-Jedná se o pomoc při vzletu i 
přistávání, stroje jsou pod neustálou 
GPS kontrolou i během svého pobytu 
ve vzduchu, trasy letadel jsou předem 
pevně naplánovány a jejich dodržování 
je pod neustálou kontrolou  

Důvodem je jednak bezpečnost provozu, jednak i jeho ekonomika. 
Absolutní výhodou systému GPS je i kontrola polohy letadel nad 
oceánem, která by jinak nebyla z pozemních vysílačů možná. Letadla 
jsou pod kontrolou nejen ve vzduchu. Hustota provozu na letištích se 
natolik zvýšila, že bylo nutné vyvinout pozemní systémy řízení pohybu 
letadel, které využívají ke své činnosti soustavu GPS. Velkou výhodou 
je možnost využití systému v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách, 
ve dne i v noci.  



Životní prostředí - Satelitní navigace umožňuje vyhodnocovat přesné 
informace o přírodních jevech, které probíhají na velkých plochách.  

Tímto způsobem je možné předpovídat rychlost postupu lesních požárů, 
vzdušných vírů a jiných nebezpečných jevů a chránit tak životy i majetek 
na dotčených územích.  



Námořní doprava   
- navigace 
- zmapování a označení nebezpečných míst, mělčin apod. 
- rybářské flotily využívají satelitní systém k přesnému navedení do 
oblastí s optimálním výskytem ryb a za jeho pomoci jsou schopny i 
mapovat cesty migrace ryb.  
- společně se sonary mapování reliéfu mořského dna 

http://www.gulfofmaine.org 



Železniční doprava  
- precizní znalost polohy vlaků pomáhá předcházet nehodám  
- zachovává plynulost dopravy a minimalizuje nákladná zpoždění 
způsobená kontrolami zajišťujícími bezpečný vjezd na volnou trať  
- satelitní navigace také poskytuje zvukové signály a informace o 
důležitých uzlech nebo železničních přejezdech  
- současné technologie umožňují také plně automatizovaný provoz 
vlaků.  

http://www.go2aes.com/Embedded/products_data_logger.htm 



Záchranný systém - Možnost rychlého 
určení místa nehody, požáru nebo 
ztroskotání lodi nebo letadla a následná 
schopnost být na toto místo rychle 
naveden 

Vesmírné projekty – 
  
 - řízení a kontrola polohy satelitů na oběžné dráze 
-  navádění raket a kosmických lodí na oběžnou dráhu 

http://boatinglocal.com/reviews/kannad-safelink-r10-aisgps-rescue-device.html 

http://rofen.en.alibaba.com 

Mobilní telefon s GPS pro 
děti v ohrožení 

http://boatinglocal.com/reviews/kannad


Zeměměřičství, mapování  
Využití při plánování i k přesnému stanovování linií při výstavbě 
infrastruktury v urbanistických centrech.  

Je možné získat velké množství kontrolních bodů, 
důležitých pro přesné zakládání staveb.  
 
Zakládání a mapování systému pozemních cest i 
železničních tratí 

Čas - Díky přesnosti atomových hodin, používaných v družicích je 
satelitní navigační systém využíván k synchronizaci hodin a mnoha 
událostí po celém světě. Čas atomových hodin je extrémně přesný, jeho 
odchylky dosahují hodnot nanosekund. Je tak přesný, že jsou na něm 
závislé i společnosti, pro které hraje přesné načasování událostí životně 
důležitou úlohu. Například světové investiční a bankovní společnosti se 
denně spoléhají na přesnost systému z důvodu celosvětově 
simultánního provádění finančních transakcí.  



Přírodovědné aplikace 
 
- aplikace Whale Alert přebírá 
informace z podmořských 
mikrofonů k lokalizaci velryb a 
vyhnutí se srážce lodí s nimi. Týká 
se zejména migrační trasy velryby 
černé mezi Floridou a Maine 

http://earthnc.com/apps/whalealert 

TurtleNet 
 

http://inhabitat.com/solar-powered-turtle-tracking/ 

 
- Aplikace pro sledování 
ohrožených želv v západní 
Massachusetts. Při setkání želv 
dojde k výměně informací mezi 
jejich minipočítači.  



Zvláštnosti využití GPS  

http://www.switched.com/2009/06/01/8-weird-gps-devices/ 

Boty s GPS umožňují sledování prošlé trasy 

Systém pro případné zaběhnutí psa. Obsahuje 
GPS, kameru, alarm 

Pro rychlé nalezení flash disku 

Pro rychlé nalezení golfového míčku, zpětné 
sledování hry 



Opatrnost při využití GPS 
 
 
Nebezpečí ztráty kontroly 
Řidič v New Yorku následoval instrukce 
GPS, odbočil a vjel do dráhy jedoucího 
vlaku. (4. leden, 2008)  

http://techcrunch.com/2008/01/04/man-follows-gps-
directions-onto-train-tracks-car-destroyed/ 

Zneužití GPS 
Zneužití osobních informací o lokalizaci, činnosti. Některé sociální 
sítě umožňují přístup k lokalitě uživatele (Path, Highlight, Sonar, 
Banjo, Glance a Localmind). Pro krádeže je nebezpečná 
informace, že NEJSTE DOMA. 

http://interactive360.wordpress.com/2012/03/22/gps-danger/ 

Možnost teroristických útoků přesným naváděním zbraní 



Galileo 
  
Evropský satelitní navigační systém. 
  
2005 - první satelit GioveA (Galileo In-Orbit 
Validation Element) vynesl na oběžnou dráhu 
ruský Sojuz 
2008 - druhá družice  
2011 – vypuštěny další dvě družice  
 
Plánováno 30 družic (27 + 3)  
 



Glonass - ruský navigační systém 
 
 
 

 
 
2011 - Rusko plánuje 3 ztracené satelity nahradit v červnu 
tohoto roku 
 
2011 - Raketa Sojuz 2 v neděli 3.10.2011 vynesla na 
oběžnou dráhu družici Glonass - 26tý ruský satelit, ze 
kterých ovšem 3 nefungují. Satelit by měl umožnit úplné 
fungování celého navigačního systému. 
 
2011 – v provozu 24 satelitů http://www.glonass.cz/ 

http://cs.wikipedia.org/ 

Systém projektován na 24 družic 
 
1970 – zahájen vývoj 
 
2010- Po startu se zřítila raketa 
Proton, nesoucí 3 satelity Glonass 
kvůli špatnému výpočtu potřebného 
paliva 



PRAKTICKÁ ÚLOHA: 
 
SBĚR GPS DAT PRO NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ V PROSTŘEDÍ GIS 
 
 
 

Popis úlohy: 
 
1) Zapneme GPS přístroj 
 

2) Počkáme na dostatečný počet 
družic  
 

3) Dojdeme k mapovanému 
objektu 
 

4) zaneseme údaje o lokalizaci 
 

5) Navigujeme se na vybrané body 

GPSmap 60csx 



www.geocaching.com  
 

http://www.geocaching.com/

