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Zavedení družicové navigace na pražské tramvaje může 
zvýšit jejich bezpečnost. Technologii dnes otestovali 
odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve 
spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) 
 
Dne 12. prosince uskutečnili vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v 
Praze na tramvaji typu 15T ForCity po faceliftu unikání pilotní testování 
dostupnosti globálních družicových navigačních systémů (GNSS), tedy  
GPS, Galileo a Glonass. Tato technologie by v budoucnosti mohla být 
využita například pro probíhající projekty DPP: antikolizní systém, 
elektronickou mapu Prahy, online informace pro cestující o pohybu 
jednotlivých tramvají v Praze, nebo pro centrální řídicí systém pražské 
hromadné dopravy. 

 

Tým z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, 
vedený prof. Františkem Vejražkou, se problematikou družicové a 
integrované navigace dlouhodobě zabývá. Ve spolupráci s českými podniky 
v rámci projektu Centra integrovaných družicových a pozemských 
navigačních technologií vyvíjí vlastní řešení určování polohy s vysokou 
přesností, zejména pro oblasti s obtížným příjmem družicových signálů. 
 

Profesor František Vejražka z katedry radioelektroniky Fakulty 
elektrotechnické ČVUT k měření uvedl: „Dopravní podnik nám umožnil 
otestovat náš vlastní experimentální systém a několik komerčně dostupných 
přijímačů v reálných podmínkách provozu. Díky možnosti využít tramvaj 
můžeme v krátkém čase měřit družicový signál a např. jeho odrazy od 
okolních budov a další rušivé jevy a zjistit, jak účinně je možné potlačit chyby, 
které tím vznikají.“  
 

Naměřená a zpracovaná data budou využita pro interní účely a poskytnuta i 
dalším partnerům a budou analyzovány možnosti jejich využití například pro 
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zajištění vyšší míry bezpečnosti a spolehlivosti tramvají. Testu se účastnili 
rovněž zástupci společností Geoobchod s.r.o, Mensuro s.r.o. Po celou dobu 
měření byl na místě přítomný technik výrobce vozidla Škody Transportation 
a.s. Na přípravě celého projektu se dále podílelo Ministerstvo dopravy ČR 
společně s Agenturou pro evropský globální družicový navigační systém 
(GSA), která dlouhodobě podporuje zavádění nových aplikací družicové 
navigace nejen v dopravě. Praha je sídlem systému Galileo, který se 
mílovými kroky blíží k plné provozuschopnosti. Ta je plánována do roku 2020.  
 

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 
kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci Kampusu Dejvice v Technické ulici a v naší historické 
budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti 
elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a 
počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České 
republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou 
vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta 
elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad 
prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 

Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně 
inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na 
něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních 
programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a 
manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat 
požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které 
zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. 
místě, v oblasti  „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti 
„Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic 
Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and 
Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built 
Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém 
hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší 
tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz. 
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