
Bezpečnostní služba COPERNICUS/GMES* 
poskytuje informace na podporu řešení 
problémů, jimž Evropa čelí v oblasti 
bezpečnosti, čímž zlepšuje prevenci krizí, 
připravenost a schopnost reakce, zejména 
při kontrole hranic a dohledu nad mořským 
prostředím, ale také na podporu vnější 
činnosti Unie, a to zjišťováním a monitoro-
váním transregionálních bezpečnostních 
hrozeb, hodnocením rizik, podporou 
systémů včasného varování, mapováním 
a monitorováním hraničních oblastí. 

• V oblasti kontroly hranic jsou hlavními 
cíli snížení počtu ilegálních imigrantů, kteří 
nepozorovaně překračují hranici EU, snížení 
počtu úmrtí ilegálních imigrantů a zvýšení 
bezpečnosti uvnitř Evropské unie prevencí 
přeshraniční kriminality. Předpokladem 
je příspěvek COPERNICUS/GMES služeb 
k implementaci EUROSUR - evropského sys-
tému kontroly hranic podporou mapování 
a monitorování hraničních oblastí EU.

• V případě dohledu nad mořským 
prostředím je hlavním cílem EU zajištění 
bezpečného pohybu na moři a střežení 
mořských hranic EU. Dále je předpokládáno 
zlepšení bezpečnosti navigace na moři, 
snížení znečištění mořského prostředí, 
prosazování práv a zvýšení celkové bezpeč-
nosti v těchto oblastech.

• Evropa je svým postavením odpovědná 
za poskytování stabilních podmínek pro 
rozvoj lidských zdrojů a ekonomický 
vývoj, dodržování základních lidských práv 
a svobod a demokracie. V tomto směru je 
hlavním cílem EU pomáhat zemím třetího 
světa při propuknutí krizí a při prevenci 
hrozeb globálního a nadregionálního 
rozsahu s těžkými následky. COPERNICUS/
GMES má silný potenciál podpořit zahra-
niční politiku EU pomocí detekce a monito-
rování bezpečnostních hrozeb. Příspěvkem 
může být i zlepšení prevence přírodních 

a humanitárních katastrof, připravenosti 
a schopnosti rychlé reakce.

G-MOSAIC 

Iniciační fáze COPERNICUS/GMES služeb 
v oblasti bezpečnosti (zejména v případě 
kontroly hranic a podpoře zahraniční 
politiky v třetích zemích) byla v letech 
2009 - 2011 poskytována prostřednictvím 
projektu G-MOSAIC, který byl financován 
v rámci 7. rámcového programu EU v ob-
lasti SPACE - podpory rozvoje COPERNICUS/
GMES. Výstupem projektu je stále aktuální 
katalog ukázkových dat v pěti základních 
oblastech – přírodní zdroje a  konflikty 
(ilegální těžba, populační tlaky, využívání 
přírodního bohatství), migrace (kontrola 
hranic, monitoring migračních tras), 
jaderná zařízení (sledování zařízení na-
kládajících s palivem/odpadem, průběžné 
sledování jaderných zařízení), kritické 

infrastruktury (dálkové vedení, energo-
vody) a krizový management. V rámci 
krizového managementu došlo ke dvěma 
aktivacím pro oblasti postižených silnými 
zemětřeseními v roce 2010 v Chile a na 
Haiti. Výsledné mapové produkty jsou 
k dispozici na mapovém portálu projektu.           

AKTUÁLNÍ PROJEKTY  

Služba COPERNICUS/GMES v oblasti bez-
pečnosti nemá aktuálně v provozu plně 
funkční operační službu pro poskytování 
všech dat v této doméně podobně, jako již 
existuje služba krizové řízení COPERNICUS/
GMES (http://emergency.copernicus.eu). 
Přesto, již nyní jsou k dispozici některé 
menší projekty financovné v 7. rámcovém 
programu EU v oblasti SPACE. Projekt 
G-NEXT je dokonce s významnou účastí 
české firmy GISAT. 
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* v roce 2012 došlo k přejmenování programu GMES na COPERNICUS



G-NEXT

Projekt G-NEXT je koncipován jako 
předoperační projekt pro Evropskou 
službu pro vnější činnost (EEAS), která 
představuje diplomatický sbor Evropské 
unie a je nápomocna vysoké představitelce 
EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku 
Catherine Ashtonové při provádění spo-
lečné zahraniční a bezpečnostní politiky. 
Konkrétně projekt poskytuje mapovací 
a geoinformační služby v krizových situa-
cích. Zásadním cílem je, aby uživatelé mohli 
dodávané produkty využívat bez problémů 
a omezení v denním pracovním nasazení. 

Českým účastníkem projektu je firma 
GISAT, která je dlouhodobě nejúspěšnějším 
českým účastníkem projektů v 7. rámcovém 
programu SPACE.        

UŽIVATELÉ 

Nejčastějšími uživateli budoucí plně ope-
rační služby bezpečnosti COPERNICUS/
GMES budou logicky především instituce 
EU či národní agentury se vztahem ke 
sledování a vyhodnocování bezpečnostní 
situace kdekoliv na zeměkouli. Pro Českou 
republiku je praktické využití dat z této 
služby z logických důvodů poměrně 

omezené, přesto je zde významný potenciál 
pro hlubší zapojení resortu Ministerstva za-
hraničí, Ministerstva vnitra, Armády České 
republiky. Velký potenciál lze spatřovat 
i mezi možnými dodavateli služeb, kteří 
se mohu po vzoru firmy GISAT zapojit do 
tendrů na budoucí operační služby bezpeč-
nost COPERNICUS/GMES.

Užitečné odkazy: 
http://www.gmes-gmosaic.eu/ 
http://gmosaicportal.telespazio.it/
gmosaicportal/web/guest/rapid-mapping-
-service-chile 
http://gmosaicportal.telespazio.it/
gmosaicportal/web/guest/rmp 
http://www.gisat.cz/
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