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1. Představení společnosti 

Česká kosmická kancelář (Czech Space Office, CSO) je nezisková organizace, která od svého 

vzniku v roce 2003 vytváří infrastrukturu podporující rozvoj kosmonautiky v České republice. 

Jejím hlavním cílem je zajistit co největší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných, 

vývojových a průmyslových pracovišť do mezinárodních kosmických projektů. CSO cíl naplňuje 

především prostřednictvím vytváření podmínek pro uplatňování kosmonautiky a kosmického 

výzkumu v České republice. CSO proto funguje v souladu s tímto cílem jako kontaktní bod a 

poskytovatel profesionálních konzultací, který podává informace jak činitelům 

s rozhodovacími pravomocemi, tak průmyslovým a akademickým organizacím na českém i 

mezinárodním poli.  

Pracovníci CSO se v roce 2015 podíleli na činnosti ve čtyřech výborech a programových radách 

Evropské kosmické agentury (European Space Agency, ESA). CSO byla rovněž zastoupena 

v českém výboru PRODEX jako poradní orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v řízení rozvoje českých vědeckých experimentů pro mise ESA. Figuruje také jako člen 

Mezinárodní astronautické federace (International Astronautical Federation, IAF) a je 

přidruženým členem organizace Eurisy. 

1.1. Strategie a zaměření 

Obecná strategie aktivit CSO vychází ze specifik České republiky, které vyžadují především 

upevnění její pozice na mezinárodní úrovni. Hlavním rysem činnosti CSO je podpora 

intenzivního a širokého zapojení České republiky do mezinárodních kosmických programů 

propagováním mírového využití kosmického prostoru a výhod z toho vyplývajících. 

Činnost České kosmické kanceláře v roce 2015 byla na základě plnění strategických cílů 

rozložena do konkrétních aktivit: 

 analýzy a studie českého zapojení v kosmických programech a projektech a jejich 

řízení, 

 konzultační činnost a semináře o kosmických projektových příležitostech, řízení těchto 

projektů a pravidlech programů ESA, 

 propagace českých organizací na mezinárodní úrovni, 

 podpora studentských kosmických projektů a vzdělávání. 

1.2. Zaměstnanci a správa 

Česká kosmická kancelář je nezávislá nezisková organizace, která je řízena dle příslušného 

zákona. V souladu se zákonem, jsou správní a dozorčí rada rozhodovacími a poradními orgány 

CSO. Tyto orgány se schází pravidelně v průběhu roku, aby se dohodly na pokynech pro 

ředitele CSO v oblasti činnosti, rozpočtu, hlavních priorit a budoucích příležitostí na národní i 
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mezinárodní úrovni, kterých by CSO měla využít. Tato řídící a kontrolní struktura je složena 

z odborníků na kosmický výzkum a zástupců soukromého sektoru. Členové správní a dozorčí 

rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. Statutárním orgánem společnosti je 

ředitel.  

CSO měla v průběhu celého nebo části roku 2015 pracovní smlouvu celkem s deseti 

zaměstnanci, kteří profesně pokryli hlavní oblasti kosmického výzkumu a vývoje, publikační 

činnost, všeobecnou interní správu a finanční řízení. CSO měla dále několik zaměstnanců na 

dohody o provedení práce a činnosti, kteří vypomáhali s činností společnosti.  

Činnost CSO byla převážně financována z šesti vlastních projektů v rámci programů EUPRO II a 

INGO II, grantu Věda a Výzkum, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Organizace také 

participovala na spoluřešení dalších třech projektů díky podpoře Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, programu Horizont 2020 Evropské unie a podpoře 

Velvyslanectví USA v České republice.  

2. Podpora zapojení do kosmických projektů 

Česká kosmická kancelář poskytovala v průběhu celého roku 2015 podporu českým 

akademickým a soukromým výzkumným týmům při zapojování do kosmických projektů na 

mezinárodní úrovni. Podpora zahrnovala poradní služby související se členstvím ČR v ESA a 

bilaterální spoluprací. Česká kosmická kancelář rovněž zpřístupňuje českým výzkumným 

pracovníkům, studentům i pedagogům různorodé kosmické aktivity. CSO je také 

zprostředkovatelem letových služeb společnosti XCOR, poskytovatelem informací o 

náležitostech letu (upevnění nákladu, bezpečnostní opatření, letový profil a rozhraní – 

fyzikální, elektrické a datové) a to jak pro automatizované experimenty, které nevyžadují 

zásah v průběhu letu, tak i pro experimenty, při kterých bude náklad doprovázen vědeckým 

pracovníkem.  

Ve strategickém výhledu Česká kosmická kancelář opakovaně navrhuje, aby příslušná 

ministerstva vytvořila národní kosmický program, který by podpořil společné zapojení 

akademické a průmyslové sféry při vývoji technologií nové generace pro budoucí kosmické 

mise. 

2.1. Poradenství v oblasti nových příležitostí v kosmonautice 

Poradenské služby poskytované akademické a průmyslové sféře a veřejnému sektoru mají za 

cíl posunout rozvoj domácích technologií na vyšší úroveň technologické připravenosti. Tím je 

průmysl podporován ve využívání inovativních přístupů, rozšíření obchodu v oblasti komerční 

kosmonautiky a dochází tak k posílení české pozice v budoucích mezinárodních kosmických 

programech. 
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Konzultační a poradenské služby, které jsou zaměřeny na využívání nových příležitostí ve 

vědeckém výzkumu a vývoji technologií, jsou v důsledku stále vzrůstající komplexnosti 

kosmických programů stále potřebnější. Česká kosmická kancelář poskytuje tyto služby nejen 

na státní, soukromé a akademické úrovni, ale rovněž reaguje na stále vzrůstající zájem 

veřejnosti. Obsah konzultací je různorodý a zahrnuje témata od kosmické politiky k dotazům 

na možnosti profesního uplatnění.  

Za rok 2015 poskytla CSO celkem 66 konzultací: 

 20 konzultací se zástupci ministerstev, úřadu vlády a velvyslanectví, 

 20 konzultací se zástupci průmyslové sféry,  

 26 konzultací s pracovníky výzkumných subjektů. 

Pracovní konzultace s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvem 

průmyslu a obchodu (MPO) byly v roce 2015 zaměřeny na konkrétní projekty a aktivity, 

zejména na efektivní využívání českého zapojení do volitelných i povinných programů ESA. 

Začaly rovněž přípravy na Radu ESA na ministerské úrovni, která se uskuteční v prosinci 2016. 

Česká kosmická kancelář poskytla odborné rady také CzechInvestu v otázkách založení a 

působení ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) v České republice. V neposlední řadě CSO 

poskytla Velvyslanectví České republiky v Moskvě informace o stavu české kosmonautiky a o 

kapacitách a plánech na vědeckou spolupráci s Ruskou federací. 

 

Konzultace s českými pracovišti se týkaly zejména jejich uplatnění v kosmických projektech 

včetně definování vhodných příležitostí a podmínek jakými ESA postupuje při hodnocení a 

výběru řešitelů, vyhledávání zahraničních partnerů pro spolupráci nebo řešení konkrétních 

problémů vzniklých při přípravě nebo práci na projektech ESA. CSO pracoviště průběžně 

informovala o nových pracovních plánech a pravidlech v programech ESA (zejména TRP, GSTP-

6, FLPP-3, SSA-2, MREP-2, GSP, MetOp-SG, ELIPS, PRODEX, EOEP, CSC, EGEP a skupina 

programů ARTES) a společně s Technologickým centrem AV ČR o Rámcových programech EU. 

CSO byla také v roce 2015 čtyřikrát oslovena a požádána o účast na tuzemských i 

mezinárodních odborných konferencích a seminářích. Tématy byl zejména stav české 

kosmonautiky a prezentace výsledků českého zapojení do kosmických programů. 

Pracovníci CSO mají mezi sebe rozděleny jednotlivé oblasti kosmonautiky, jejichž rozvoji se 

v rámci svojí činnosti kontinuálně věnují. Následující kapitoly shrnují nejdůležitější události 

roku 2015 v těchto oblastech. 
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Výzkum vesmíru a planet 

Zásadní událostí v roce 2015 byla výzva ESA na návrh přístrojového vybavení pro přistávací 

platformu robotické mise ExoMars 2018. Výzva, která byla vyhlášena ESA ve spolupráci 

s Ruskem, obsahovala jak možnost zapojení ke stávajícímu ruskému přístrojovému vybavení, 

tak možnost navrhu samostatného evropského přístroje. Česká vědecká pracoviště na výzvu 

zareagovala a návrh jednoho z nich byl vybrán. CSO toto pracoviště průběžně informovala o 

stavu mise ExoMars 2018 a časovém harmonogramu prací. ESA rovněž oznámila výsledky 

výzvy na kandidátskou misi M4, kterou s několika pracovišti CSO konzultovala v minulém roce. 

Jednou ze tří vybraných je mise THOR, na jejímž vědeckém vybavení se budou podílet dvě 

česká výzkumná pracoviště. Česká pracoviště byla také při konzultacích informována o 

chystané výzvě na misi M5 a o pravděpodobném harmonogramu výzvy. S jedním pracovištěm 

pokračovala detailní konzultace o pokračování dosavadní studijní fáze na potenciální vědecko-

technickou misi ESA k výzkumu malých těles sluneční soustavy. V neposlední řadě bylo s 

několika, zejména průmyslovými, pracovišti bylo projednáváno jejich zapojení do projektů v 

programu MREP-2. 

Výzkum v podmínkách mikrogravitace 

V roce 2015 nebyla ESA vyhlášena žádná tematická výzva, která by vyžadovala výraznou 

komunikaci směrem k cílové vědecké komunitě. Hlavním cílem konzultací bylo proto hledání 

průniku činnosti jednotlivých českých pracovišť s probíhajícími, chystanými a plánovanými 

experimenty, zejména pak těmi na Mezinárodní kosmické stanici (International Space Station, 

ISS). Část konzultací byla věnována možnosti realizace experimentů při suborbitálních letech a 

na stratosférických balónech. S pracovišti byl probrán jejich záměr a doporučen další postup, 

který mohl zahrnovat například začlenění do stávajícího řešitelského týmu, či vyčkání na 

vhodnou výzvu v následujících letech. V roce 2015 byla díky CSO významně rozšířena znalostní 

základna o týmech a vedoucích jednotlivcích nejenom v Evropě, ale i v dalších zemích světa. V 

roce 2015 probíhala také aktivní účast CSO na přípravě biologických a fyziologických 

experimentů na ISS a příprava pozemního vybavení pro vědecký výzkum v podmínkách 

mikrogravitace a hypergravitace. Rovněž byla zahájena spolupráce s Ruskou akademií věd a 

příprava dvou bilaterálních výzev pro rok 2016. 

Země a blízké okolí 

CSO v roce 2015 informovala široký okruh českých vědeckovýzkumných pracovišť o 

připravovaných projektových příležitostech v Rámcovém programu pozorování Země (Earth 

Observation Envelope Programme, EOEP) ESA. Mezi nově otevírané projekty, o kterých CSO 

informovala, patřily výzvy vydané hlavními dodavateli nové družice Biomass, malé kontrakty 

určené pro získání zkušeností dalších českých pracovišť se zapojením do projektů ESA (např. 

Masarykova univerzita, ČHMÚ) a sestava doplňku stávajícího pracovního plánu o tři nové 

aktivity v elementu s názvem Value Adding Element, VAE pro světové finanční instituce, v 

oblastech vodního hospodářství, zemědělství a rozvoje venkova a měst, a také možnost 
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rutinně připravovat produkty na úrovni L2 z dat družic Sentinel. Důležitou činností CSO bylo i 

podávání informací o nových technologiích, které by našly uplatnění v budoucích družicových 

projektech. V této souvislosti se jednalo především o seznámení s obsahem publikace 

s názvem Compendium of EO Mission Concepts, která shrnuje navržené koncepty nových misí, 

které připadají v úvahu pro budoucí misi Earth Explorer 9. Druhým dokumentem zásadního 

významu byl nově zavedený koncept zavedení tzv. Scientific Readiness Level (SRL). CSO šířila 

také informace o připravovaných konferencích a seminářích s tématikou blízkou k aktivitám 

prováděným českými pracovišti. Šlo o konferenci Mapping Urban Areas from Space (MUAS) 

2015, Atmospheric Science Conference – Sentinel 5P v červnu 2015 a upozornění na 

významnou konferenci Living Planet Symposium, kterou ESA pořádá v roce 2016 v Praze. 

Telekomunikační systémy 

V roce 2015 CSO informovala česká pracoviště rovněž o aktivitách Programu pokročilého 

výzkumu telekomunikačních systémů (Advanced Research in Telecommunications Systems, 

ARTES) a Programu vývoje systémů evropské družicové navigace (European GNSS Evolution 

Programme, EGEP). V rámci těchto programů jsou českým pracovištím otevřeny příležitosti 

pro vývoj hardware a software určeného k využívání ve vesmíru. Příležitosti se však 

nenacházejí pouze v oblasti vývoje nových částí telekomunikačního řetězce, ale i v testování 

nových aplikací, které integrují družicová data, přijímaná či odesílaná telekomunikačními 

družicemi. Konzultace, které CSO českým pracovištím poskytla, se týkaly obecných informací o 

těchto programech i konkrétních příležitostí, do kterých by se mohla tato pracoviště zapojit. 

Vývoj kosmických technologií 

CSO v roce 2015 cíleně informovala a konzultovala s řadou pracovišť projektové příležitosti v 

Obecném podpůrném technologickém programu (General Support Technology Programme, 

GSTP) a v Technologickém výzkumném programu (Basic Research Technology Programme, 

TRP) ESA. CSO tak činila rozesíláním pracovních plánů a jejich aktualizací s vytipováním 

konkrétních aktivit pro každé oslovené pracoviště. Tematicky oba tyto programy pokrývají 

úplně všechny základní aplikační domény kosmonautiky a každým rokem nabízí řádově několik 

set projektových příležitostí, které rozvíjí nové technologie a produkty od fází počátečních 

studií a laboratorních modelů až po letové kusy připravené k použití v kosmu. CSO informovala 

přes čtyři desítky pracovišť. Část z této komunikace vyústila v další dialog o konkrétních 

podmínkách a způsobu zapojení do daných aktivit. Konzultace se týkaly obecných 

projektových příležitostí v daných programech i konkrétních příležitostí pro jednotlivá 

pracoviště, jednalo se například o vývoj optických komponent, chemické sondy nebo oblast 

kryogeniky. 

Nosné rakety 

Navzdory tomu, že se oblast nosných raket může v České republice jevit jako obtížně 

dosažitelná, se česká pracoviště úspěšně zapojila do Programu přípravy budoucích nosných 
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raket (Future Launchers Preparatory Programme, FLPP) ESA. To dokazuje i fakt, že český 

příspěvek ve výši 1,00 milionu euro, který ČR do třetího období tohoto programu vložila v roce 

2012, byl již vyčerpán a v listopadu 2015 jej ČR navýšila o dalších 1,69 milionu euro. Avšak celá 

tato částka byla již od počátku alokována na konkrétní projekty a pro zapojení dalších 

pracovišť do nových projektů jsou proto možnosti velice omezené.  CSO se proto dlouhodobě 

snaží poukazovat na kapacity českého kosmického průmyslu v oblasti vývoje technologií pro 

nosné rakety a navýšit příspěvek v této oblasti tak, aby mohly být tyto kapacity dále rozvíjeny. 

Sledování stavu kosmického prostoru 

Také v roce 2015 CSO průběžně a ve velké šíři informovala subjekty v ČR o všech relevantních 

aktivitách v rámci programu ESA Sledování stavu kosmického prostoru (Space Situational 

Awareness, SSA) a asistovala při jejich zapojení do projektů v tomto programu. Vzhledem 

k tomu, že se Česká republika účastní tohoto volitelného programu teprve od začátku roku 

2013, bylo třeba nadále pracovat na budování povědomí o možnostech zapojení pracovišť v 

tomto programu. Další české organizace však byly v zapojení úspěšné, a to jak v oblastech 

kosmického počasí a blízkozemních planetek, tak i sledování kosmické tříště. Řada dalších 

českých subjektů projevila o aktivity programu SSA v ESA zájem. Proběhlo několik workshopů 

ESA o navrhované architektuře nově rozšiřovaných systémů SSA. Díky účasti v programu se 

CSO podílela na konzultování a schvalování předběžných návrhů jednotlivých aktivit a 

sledování průběhu jejich řešení, rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti sledování stavu 

kosmického prostoru a definování dlouhodobých plánů ESA v rámci programu SSA, jehož třetí 

fáze od roku 2017 bude více zaměřená na spuštění konkrétních služeb a umístění 

dedikovaných přístrojů na družicových misích. 

2.2. Poradenství v oblasti projektového management 

CSO se od roku 2014 zaměřuje také na projektový management, specifickou oblast 

kosmonautiky, jejíž zvládnutí je, vedle nepostradatelných odborných znalostí a dovedností, 

dalším předpokladem k úspěšnému získání a řešení kosmických projektů. Poradenská činnost 

byla podpořena publikováním článků s touto problematikou v časopise Czechspace a na webu 

CSO, organizováním seminářů a poskytováním konzultací. CSO, jako člen Výboru pro řízení 

mezinárodních projektů a programů (International Project/Programme Management 

Committee, IPMC) IAF, rovněž nominovala tři české projektové manažery na kurz 

Mezinárodního projektového managementu, který organizovala americká kosmická agentura 

NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě v únoru a červenci 2015. CSO dále na 66. 

Mezinárodním astronautickém kongresu představila v rámci interaktivní prezentace své 

aktivity zaměřené na podporu projektového managementu mezinárodní komunitě. 

2.3. Workshopy a semináře 

V roce 2015 se konalo celkem 5 akcí tohoto typu, kterých se zúčastnilo přes 150 odborníků z 

různých organizací. 
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CSO uspořádala akci s názvem Mezinárodní mezioborový workshop k navázání spolupráce v 

kosmickém výzkumu, která se uskutečnila 31. ledna 2015. Workshop byl zaměřen na vzájemné 

představení účastníků a pracovišť, brainstorming a nalezení možností pro realizaci společných 

výzkumných a vývojových projektů. Diskutovány byly možnosti spolupráce při stratosférických, 

suborbitálních a kosmických letech. Mimo technické problémy se vedla diskuze také o zajištění 

potřebných finančních zdrojů jak pro podporu česko-slovenské, tak i širší mezinárodní 

spolupráce. Pozornost byla věnována také spolupráci s Ruskou federací, kde jsou špičková 

pracoviště v oblasti biologického a fyziologického výzkumu v podmínkách kosmického letu. 

Wokrshopu se zúčastnilo 11 českých a slovenských vědeckých a pedagogických pracovníků, 

kteří zde zastupovali 5 organizací. 

Dne 26. března 2015 uspořádala CSO v Brně, jako součást veletrhu AMPER, seminář s názvem 

Podpora rozvoje ICT průmyslu v kosmonautice. Akce byla uskutečněna ve spolupráci s 

Laboratořemi pro vývoj a realizace fakulty elektrotechnické ČVUT. Seminář byl zaměřen na 

příležitosti v kosmických programech ESA a EU v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. Důraz byl kladen na jednotlivé elementy programů skupiny ARTES a pozornost 

byla věnována také aplikacím GNSS v rámci programu Evropské unie  H2020 Space. Publikum 

tvořilo 7 zástupců průmyslu a akademických pracovišť se základními znalostmi i praktickými 

zkušenostmi z řešení kosmických projektů. 

Dále se 25. dubna 2015 uskutečnil seminář pro zájemce o využívání databáze SPACE 50, na 

jejíž přípravě aktuálně CSO pracuje. Na tomto semináři byl představen projekt databáze, její 

aktuální podoba a možnosti jejího použití. Jednalo se zároveň o první veřejné předvedení 

databáze, a to včetně jejího webového rozhraní, které je uživatelům dostupné na stránkách 

www.space50.org. Semináře se zúčastnilo celkem 65 návštěvníků.        

Česká kosmická kancelář uspořádala za podpory partnerů z Fakulty elektrotechnické ČVUT, 

mezinárodní organizace Space Generation Advisory Council (SGAC) a českých společností Gisat 

a SERENUM, konferenci Czech Space Day a soutěž Czech Space Competition určené pro mladé 

zájemce o kosmonautiku. Akce se konala 3. července 2015 v Praze. První část konference 

tvořily prezentace osmi soutěžních článků studentů ve věku od 18 do 26 let. Vítěz získal plně 

hrazenou cestu na 66. Mezinárodní astronautický kongres a 14. kongres Space Generation v 

Jeruzalémě, kde mohl prezentovat výsledky svého výzkumu. Ve druhé části konference byly 

představeny konkrétní příležitosti pro zapojení studentů a mladých profesionálů do 

kosmonautiky v rámci českých vědeckých i průmyslových organizací. V závěru pak byly shrnuty 

jejich zkušenosti ze zahraničí. Akce se zúčastnilo celkem 68 návštěvníků. 

Na konci roku 2015 pak Česká kosmická kancelář uspořádala dvojici seminářů zaměřených na 

projektový management. Seminář v Českých Budějovicích se uskutečnil 15. prosince 2015 a 

seminář v Olomouci 16. prosince 2015. Součástí seminářů byly informace o projektovém 

managementu a příležitostech pro zapojení do kosmonautiky, pravidlech programů, ECSS 
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standardech, systému EMITS, psaní projektových návrhů nebo administrativě. Obou seminářů 

se zúčastnilo celkem 12 posluchačů, většinou přímo z daného regionu nebo z regionů 

sousedících. S některými pracovišti byla navíc po skončení semináře zahájena konzultace. 

2.4. Databáze 

V roce 2015 CSO pokračovala v přípravě dvou samostatných databází, jež budou díky svému 

unikátnímu obsahu sloužit jako jedinečný zdroj informací, který budou moci využívat odborníci 

i veřejnost. 

První z nich je Velká encyklopedie umělých kosmických těles SPACE 50 se záznamy o veškerých 

umělých kosmických objektech s užitečným zatížením. Jedná se o online provozovanou 

databázi, která bude odborníkům i veřejnosti poskytovat základní údaje o takovýchto umělých 

kosmických objektech popisující jejich technické parametry a stav jejich fungování či využívání. 

Na jejím základě vznikla v roce 2015 informační zpráva o pozorovacích družicích vycházejících 

z údajů obsažených v ní a roční zpráva o stavu obsazenosti geostacionární dráhy. 

Druhá databáze je zaměřena na kapacity a potřeby českých pracovišť v kosmonautice. Bude 

obsahovat informace o českých pracovištích se vztahem ke kosmonautice, jejich odborných 

dovednostech a projektech, na kterých se podílely. Databáze kapacit bude jedinečná také díky 

možnosti přístupu do ní pro jednotlivá pracoviště, která tak budou mít možnost své údaje 

aktualizovat a editovat. V průběhu roku 2015 probíhal sběr a zpracování nashromážděných 

informací o českých pracovištích. Byla tak získána data pro téměř 150 pracovišť, z čehož 90 z 

nich již bylo do databáze zavedeno. 

3. Styk s veřejností 

Důležitým bodem činnosti CSO během celého roku bylo informování české veřejnosti, 

především mladých lidí, o přínosech vyplývajících ze zapojení do kosmických programů a o 

aktuálních projektech a událostech ve výzkumu vesmíru. CSO k tomu využívala spolupráci 

s nejrůznějšími druhy medií, v nichž byla v roce 2015 citována celkem 406krát. 

3.1. Tiskové konference a tiskové zprávy 

Česká kosmická kancelář pravidelně pořádá tiskové konference, jejichž cílem je reagovat na 

aktuální dění v české kosmonautice a informovat tak českou i zahraniční veřejnost o této 

oblasti. Informovanost podporuje také vydáváním tiskových zpráv, které přebírají přední česká 

media.  

V rámci zahájení sympozia Humans in Space 2015, které uspořádala Česká kosmická kancelář 

v Praze ve dnech 29. června až 3. července 2015, se uskutečnila tisková konference pro české i 

zahraniční novináře. Bylo zde představeno poslání sympozia a jeho význam pro mezinárodní 

spolupráci a prohlubování jak dosavadních, tak i vytváření nových vztahů mezi vědci z různých 
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koutů světa, které byly demonstrovány na praktických příkladech z oblasti věd o životě.  

Pozvání k vystoupení přijali Rupert Gerzer, ředitel Ústavu letecké medicíny Německého 

střediska pro letectví a kosmonautiku (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt , DLR), 

Reinhold Ewald, bývalý kosmonaut DLR a ESA a Iva Šolcová, výzkumná a vědecká pracovnice 

Psychologického ústavu Akademie věd. Tiskové konference se zúčastnilo celkem 12 novinářů. 

26. listopadu 2015 uspořádala CSO v Praze podzimní setkání s novináři, jehož ústředním 

tématem byly nové české přístroje, které v nejbližších letech poletí do vesmíru na evropských 

sondách Solar Orbiter, JUICE a ExoMars. Zmíněny byly také přístroje, které se připravují pro 

ruské měsíční sondy Luna, družice Strannik a Resonance či francouzskou družici TARANIS. Za 

řečnickým pultem se vystřídali Jan Kolář za Českou kosmickou kancelář, Zdeněk Němeček a 

Lubomír Přech z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ondřej Santolík s 

Janem Součkem a Ivanou Kolmašovou z Akademie věd ČR. Tiskové konference se zúčastnilo 15 

novinářů. 

 V roce 2015 vydala CSO celkem 7 tiskových zpráv, ve kterých zdůraznila zásadní události, na 

nichž se významně podílela. 

3.2. Web CSO a sociální sítě 

Webové stránky jsou hlavním prostředkem, kterým CSO šíří informace jako jsou například 

možnosti zapojení do programů ESA a EU, výsledky ukončených projektů s českou účastí, 

informace o seminářích a kurzech pro studenty nebo informace o nejnovějším vývoji v české 

kosmonautice. Web CSO má rovněž anglickou verzi, která obsahuje články informující 

především o českých aktivitách a úspěších. Informace, které jsou publikovány na základě 

původního anglického zdroje, jsou na webu dostupné pouze v českém jazyce. V roce 2015 

stránky CSO navštívilo celkem 24 557 čtenářů a bylo zaznamenáno 62 906 zobrazených 

stránek. 

Sociální sítě jsou dalším významným komunikačním prostředkem, který CSO využívá. Zájemci 

mohou CSO sledovat na Facebooku, Twitteru a Google Plus. Profily na sociálních sítích byly 

vytvořeny speciálně pro účely předávání informací mladým lidem, kteří tyto sociální sítě často 

využívají. Za uplynulý rok se množství příznivců CSO na Facebooku zvýšilo za o 223 na 1152 

uživatelů. Celkový počet uživatelů, kteří si zobrazili obsah související s CSO na Facebooku je 51 

402, což představuje 141 unikátních zobrazení denně. Twitterové zprávy CSO sleduje 70 

přihlášených zájemců a v síti Google Plus má CSO 18 příznivců. 

3.3. Electronický newsletter 

Elektronický newsletter obsahuje stručné informace o dění v české kosmonautice za uplynulý 

měsíc, které byly publikovány na webu CSO společně s odkazy na plné znění publikovaných 

zpráv. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmonaut
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3.4. Tištěné publikace 

Společně s elektronickými publikacemi, vydává CSO také několik materiálů v tištěné podobě. 

V průběhu roku 2015 to byly: 

 2 čísla časopisu Czechspace (11. a 12. vydání) 

 7 informačních listů o projektech (project infosheets) 

 Brožura o českých kosmických aktivitách (Czech Space Activities) 

 2 letáky Centra studentských aktivit CSO 

Časopis Czechspace 

CSO vydala za rok 2015 dvě čísla časopisu Czechspace, vždy na konci každého pololetí (červen, 

prosinec). 

Jedenácté číslo časopisu bylo věnováno zapojení pardubických firem Synpo, Toseda a Explosia 

do projektů oblasti evropských nosných raket, rozhovoru s Radkem Peřestým, který stojí za 

českými mikroakcelerometry MAC a firmě 5M, která při rozhovoru osvětlila technologické 

postupy výroby kompozitových materiálů, sendvičových panelů a lepidel. Dalšími tématy bylo 

testování superkapacitorů, které by v budoucnu mohly umožňovat uchovávání energie na 

družicích, zhodnocení projektu Průvodce světem techniky, díky kterému se podařilo vyškolit 

desítky učitelek mateřských škol nebo již 15. konference Kosmos-News Party, díky níž se opět 

sešlo více než 100 zájemců o kosmonautiku z řad laiků i profesionálních odborníků. 

Dvanácté vydání se věnovalo především kroměřížské firmě Czech Space Research Centre 

(CSRC), která se zabývá elektronikou určenou pro využití v kosmu a rozhovorům s Ladislavem 

Pínou, který je, jako zakladatel společnosti Rigaku Innovative Technologies Europe (RITE), 

významnou osobností české rentgenové optiky a Karolinou Rybářovou, českou právničkou, 

která v současné době působí na kosmodromu v Kourou ve Francouzské Guyaně. Dále se 

v časopise nachází výzva pro zapojení do celoevropské soutěže Odysseus se zajímavými 

cenami, jejímž spoluorganizátorem je i Česká kosmická kancelář a zhodnocení dění na 

sympoziu Humans in Space 2015, jehož jubilejní dvacátý ročník se konal letos v pražském 

hotelu Diplomat. 

Každé číslo vyšlo nákladem 700 kusů a bylo zdarma distribuováno 310 odborníkům, politikům i 

dalším zájemcům o kosmonautiku. Výtisky byly rovněž rozdávány na seminářích, konferencích 

a setkáních při konzultacích. Navíc byla elektronická verze časopisu stažena ve přibližně 500 

kopiích z webu CSO. 



 
 
 
 
 

                                                       

Czech Space Office   Sokolovská 32/22,   186 00   Praha 8   Czech Republic    
info@czechspace.cz   www.czechspace.cz 

 

Zpráva o činnosti České kosmické kanceláře za rok 2015 
 

13 

Informační listy o projektech 

V roce 2015 Česká kosmická kancelář vydala 7 projektových listů v nákladu 500 kusů, které 

popisují českou účast na dokončených kosmických projektech. Každý list obsahuje českou i 

anglickou verzi popisu konkrétního projektu a jeho výsledků. Tyto listy postupně rozšiřují 

sestavu dříve vytištěných listů, které jsou distribuovány společně v papírových deskách. 

Brožura Czech Space Activities 

Brožura shrnuje informace o hlavních českých kosmických projektech a důležitých událostech 

nedávné minulosti. Stručný přehled aktivit v naší zemi je zde prezentován na několika 

stránkách v anglickém jazyce. V obsahu jsou zahrnuty informace o hlavních českých úspěších 

v různých oborech od věd o vesmíru přes výzkum v podmínkách mikrogravitace, nosné rakety, 

kosmické technologie a aplikace až po vzdělávání a popularizaci. V roce 2015 byla tato brožura 

aktualizována a vydána v nákladu 200 kusů. Materiál byl distribuován mezinárodním 

partnerům kosmonautické komunity, a to především při příležitosti 66. Mezinárodního 

astronautického kongresu v Jeruzalémě. 

Studentský newsletter 

Newsletter podává základní informace o vzdělávacích projektech organizovaných či 

podporovaných CSO. Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol. Centrum 

studentských aktivit. Společně se seznamem studentských programů a aktivit, které jsou 

plánovány na následující období, se newsletter zaměřuje také na příběhy českých studentů, 

kteří se účastnili mezinárodních projektů. CSO vydalo v roce 2015 dvě čísla tohoto newsletteru 

(jarní a podzimní vydání), která byla distribuována mezi učitele a studenty v průběhu 

studentských vzdělávacích akcí, na kterých se organizačně podílela CSO. 

4. Vzdělávání studentů a akce pro veřejnost 

Kosmonautika je velkou výzvou pro nastupující generaci inženýrů, vědců a podnikatelů, kteří 

se chtějí zapojit do aktivit, jež jsou nezbytné pro ekonomický růst. CSO se proto nepřetržitě 

snaží nadchnout mladé lidi pro obory, jako jsou pozorování Země, kosmické technologie či 

vědy o vesmíru. 

CSO pracuje ve dvou paralelních směrech – prvním z nich je tzv. vzdělávání pro vesmír, který 

reaguje na potřebu disponovat schopnými absolventy v kosmickém sektoru, a druhým je 

vesmír jako prostředek ke vzdělávání, který využívá tuto zajímavou oblast k inspirování a 

vzbuzování zájmu o technické a vědecké obory. 

4.1. Podpora škol 

Česká kosmická kancelář již od svého založení pracuje na aktivitách podporujících veřejnou 

osvětu ve všech částech České republiky. Vyučující i studenti, primárního, sekundárního i 
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vysokoškolského školství byli pravidelně informováni o vzdělávacích aktivitách, které pořádá 

ESA, NASA, CSO a další organizace. Centrum studentských aktivit CSO rozesílá pravidelně 

každý měsíc více než 900 odběratelům informační email s novinkami ze studentských soutěží, 

vzdělávacích kurzů pro pedagogy i žáky, studentských stáží a konferencí. 

CSO byla v roce 2015 spoluřešitelem projektu s názvem Průvodce světem techniky, v rámci 

kterého představovala vesmír a kosmonautiku jako zajímavé téma pro polytechnické 

vzdělávání dětí, a to již ve věkové kategorii dětí z mateřských škol. V projektu se zúčastnilo 

celkem více než 90 učitelek mateřských škol z Ústeckého a Olomouckého kraje série 

pracovních workshopů a dvoudenní exkurze do vědeckého popularizačního centra iQLandia 

v Liberci. 

Uspořádáno bylo i 11 besed s dětmi ze zapojených mateřských škol o vesmíru a létání do 

kosmu, kterého se zúčastnilo přes 360 dětí. 

4.2. Expedice Mars 

Již devátým rokem je CSO spoluorganizátorem mezinárodní studentské soutěže s názvem 

Expedice Mars. Soutěž probíhá každý rok a je určena žákům ve věku 13-18 let. Z několika 

vyřazovacích soutěžních kol vzejde vítězná desetičlenná posádka, která se, mimo jiných aktivit, 

zúčastní i krátkodobého výcviku v Centru pro mladé astronauty v belgickém Transinne. 

Patrony této soutěže jsou první československý kosmonaut Vladimír Remek a první slovenský 

kosmonaut Ivan Bella.  

4.3. Mise X: Trénuj jako kosmonaut 

Mise X: Trénuj jako kosmonaut je mezinárodní vzdělávací program, který organizuje NASA ve 

spolupráci s ESA. V ČR má jeho organizaci na starost Česká kosmická kancelář. Cílem programu 

je vzbudit zájem o vědu, správné stravování a zdravý životní styl u školních dětí ve věku 8-12 

let prostřednictvím výcvikového programu pro astronauty. Tento ročník byl již pátým, který 

organizovala CSO. V roce 2015 se do programu zapojilo 12 týmů, ve kterých soutěžilo celkem 

233 žáků. Děti se zúčastnily množství sportovních her a zároveň absolvovaly výukové lekce, 

podobné těm, kterými prochází kosmonauti. Do celosvětového programu se v roce 2015 

zapojilo 30 zemí z celého světa.  

4.4. Odysseus 

Česká kosmická kancelář je od roku 2015 spoluorganizátorem celoevropské vzdělávací soutěže 

Odysseus, která je financována Evropskou unií z programu Horizont 2020. Cílem soutěže je 

inspirovat mladé lidi z celé Evropy k zapojení do výzkumu vesmíru a nabízí šanci ukázat 

znalosti v širokém spektru témat spojených s vesmírem, od družic a kosmických sond až k 

astrobiologii a meziplanetárnímu cestování. Česká kosmická kancelář organizačně zajišťovala 

soutěž pro jeden z deseti evropských regionů, který sdružoval Českou republiku, Slovensko a 

Rumunsko. Soutěž odstartovala ve 3 věkových kategoriích 1. září 2015.   
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4.5. Akce pro veřejnost 

Česká kosmická kancelář je již třináct let národním koordinátorem Světového kosmického 

týdne (World Space Week, WSW). Tato akce, organizovaná pod záštitou OSN, se koná vždy od 

4. do 10. října s cílem šířit povědomí o kosmonautice mezi širokou veřejností. Díky 12 akcím 

pořádaným během tohoto týdne v 8 městech ČR, se podařilo vzbudit zájem o kosmický 

výzkum, astronomii a fyziku u téměř 2.500 návštěvníků, převážně studentů základních a 

středních škol. Národní zpráva o této akci byla odeslána mezinárodním organizátorům WSW. 

CSO se, společně se spolkem Kosmos-News, spolkem Kosmo Klub a Českou astronomickou 

společností, podílela na organizaci již patnáctého ročníku víkendové popularizační a vzdělávací 

akce s názvem Kosmos-News Party. Ta se koná pravidelně každý rok na jaře v Pardubicích a 

navštěvují ji odborníci i amatérští zájemci o kosmonautiku z České republiky, ale i dalších zemí. 

Díky podpoře Velvyslanectví USA v České republice v srpnu 2015 přijal pozvání České kosmické 

kanceláře lékař a bývalý astronaut NASA, Scott E. Parazynski, který v Praze během dvou 

přednášek přiblížil české i zahraniční veřejnosti praktické aspekty pobytu ve vesmíru. Na 

oběžnou dráhu se dostal celkem pětkrát, ve vesmíru strávil více než 57 dní a do volného 

kosmického prostoru vystoupil sedmkrát. Laická veřejnost a děti tak měly možnost ocenit, 

kromě poutavého vyprávění, také množství unikátních fotografií a videí pořízených při těchto 

cestách. Za podpory České kosmické kanceláře byl také se Scottem E. Parazynskim natočen díl 

pořadu Hyde Park Civilizace, který byl odvysílán 28. listopadu 2015. 

CSO celkem uspořádala 68 vzdělávacích přednášek a besed pro žáky základních, středních a 

vysokých škol, mladé vědecké a technické pracovníky a veřejnost. Celkem se těchto akcí 

zúčastnilo 2 979 návštěvníků. 

5. Mezinárodní činnost 

Česká kosmická kancelář sleduje příležitosti pro mezinárodní spolupráci s cílem identifikovat 

potenciální vhodné partnery v oblasti výzkumu a vývoje napříč různými technologiemi 

využitelnými v kosmonautice. 

V průběhu roku 2015 se CSO účastnila různých mezinárodních setkání a diskusních fór včetně 

Mezinárodního astronautického kongresu (IAC) a zasedání pracovních orgánů ESA. 

5.1. Vztahy na evropské úrovni 

Pracovníci CSO se účastnili zasedání pěti výborů a programových rad ESA, kam byly 

nominováni MŠMT jako experti a delegáti za Českou republiku.  

CSO se tak účastnila Programové rady ESA pro pilotované lety, výzkum v mikrogravitaci a 

průzkum sluneční soustavy (PB-HME) a jejího Vědecko-technického poradního výboru (PB-

HME-EUB). Obsahem těchto jednání bylo schvalování prací na experimentech a nových 
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experimentů na ISS a pozemním vybavení v programu ELIPS-4. Byly schváleny priority ve 

využívání ISS a byl připravován program prodloužení jejího provozu do roku 2024. V oblasti 

robotického průzkumu sluneční soustavy probíhalo průběžné sledování stavu mise ExoMars a 

příprava budoucího průzkumu Marsu po roce 2020 v programu MREP-2. Byly vybrány vědecké 

přístroje pro misi ExoMars 2018, včetně jednoho z ČR. Rozběhla se také spolupráce na 

chystaných ruských sondách Luna. CSO se zároveň účastnila tří pracovních workshopů 

zaměřených na prodloužení provozu ISS do roku 2024 a pilotované lety za nízkou oběžnou 

dráhu. Účastnila se také dvou vědeckých sympozií o technologiích pro robotický a pilotovaný 

průzkum sluneční soustavy a o plánech na průzkum Měsíce. 

CSO měla v roce 2015 své zastoupení také ve Vědecko-technickém poradním výboru 

Programové rady ESA pro pozorování Země (PB-EO/DOSTAG). Jednání byla zaměřena na 

technické stránky implementace programu EOEP-4, tedy vývoje, stavby a provozu družic Earth 

Explorer, dále vývoje a provozu družic Sentinel v programu Copernicus Space Component a 

meteorologických misí Meteosat třetí generace a MetOP druhé generace. Součástí jednání 

byla také diskuse způsobu distribuce, zpracování a archivování získaných družicových dat a 

vývoj aplikací na těchto datech postavených. Na každém zasedání byly předkládány podrobné 

zprávy o stavu jednotlivých družicových misí a jiných menších projektů, zejména s ohledem na 

technické problémy při jejich řešení. 

CSO měla své zastoupení také na zasedáních Space Situational Awarness (SSA) rady ESA. 

Obsahem jednání bylo schvalování jednotlivých aktivit a sledování průběhu jejich řešení, 

rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti sledování stavu kosmického prostoru a definice 

dlouhodobých plánů ESA a to jak pro kosmický tak i pozemní segment SSA. Významnou 

činností bylo hledání letových příležitostí pro vědecké přístroje sledující kosmické počasí.  

5.2. Mezinárodní organizace 

CSO aktivně přispívá k činnosti mezinárodních organizací jako je Mezinárodní astronautická 

federace (IAF), Mezinárodní astronautická akademie (IAA) a Výbor OSN pro mírové využívání 

vesmíru (COPUOS). CSO je také jako jediný zástupce České republiky v Evropské asociaci pro 

výzkum v podmínkách nízké gravitace (ELGRA). 

Česká kosmická kancelář se dlouhodobě aktivně zapojuje do činnosti IAF. Kancelář je zde 

zastoupena v několika výborech, jmenovitě Earth Observation Technical Committee, 

International Project/Programme Management Committee (IPMC), Workforce Development – 

Young Professionals Programme Committee (WD-YPP), Space Education and Outreach 

Committee (SEOC) a Knowledge Management Technical Committee (KMTC). 

Ředitel CSO byl v roce 2014 valným shromážděním podruhé zvolen viceprezidentem IAF na 

funkční období 2015-2016. Jako viceprezident pro finance předsedá finančnímu výboru IAF, 

jenž zodpovídá za finanční politiku a navrhování rozpočtů federace na jednotlivé roky. Je 
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členem Byra IAF, které je řídícím orgánem této celosvětové organizace. Jeho zasedání se 

v roce 2015 konala tradičně dvakrát, v březnu u příležitosti zasedání programového výboru 

připravovaného Mezinárodního astronautického kongresu a v říjnu během týdne trvání 

kongresu v Jeruzalémě. Na kongresu IAC v Jeruzalémě se ředitel CSO také zúčastnil setkání 

organizátorů dřívějších IAC s novými zájemci o pořádání kongresu IAC. Na pozvání ředitelství 

NASA se ředitel CSO zúčastnil také pracovního jednání představitelů kosmických agentur 

přítomných na kongresu. Jeho smyslem bylo zahájení dlouhodobější komunikace o vzájemné 

spolupráci při budoucích letech člověka na Měsíc a Mars. 

CSO se prostřednictvím svého zástupce aktivně zapojila do činnosti výborů IPMC, KMTC, WD-

YPP a SEOC. Na březnovém i říjnovém zasedání těchto výborů byla podána informace o 

souvisejících aktivitách v České republice. Konkrétním podílem pak bylo vykonávání funkce 

zpravodaje pro technickou sekci zaměřenou na vzdělávání a účast v organizačním týmu pro 

virtuální technické sekce na Mezinárodním astronautickém kongresu v Jeruzalémě. Členství ve 

výborech WD-YPP a SEOC rovněž umožnilo šíření informací českým studentům a mladým 

profesionálům o nejrůznějších soutěžích, stážích a dalších příležitostech. 

CSO zajistila organizaci mezinárodního sympozia 20th IAA Humans in Space (HIS) konaného ve 

dnech 29. června až 3. července 2015 v Hotelu Diplomat v Praze. Zúčastnilo se jej 214 

účastníků z 24 států, kteří představili celkem 141 odborných prezentací a 33 posterů. Mezi 

účastníky sympozia bylo i 11 vědců z České republiky a rovněž i 3 kosmonauti – Dumitru 

Prunario, Reinhold Ewald a Leroy Chiao. Souhrnná zpráva o průběhu sympozia byla 

přednesena na společném zasedání odborných orgánů IAA a IAF, které se sešly u příležitosti 

66. Mezinárodního astronautického kongresu v Jeruzalémě. Zpráva byla přijata a 

organizátorům vyjádřen dík za výborně odvedenou organizaci.  

Na přelomu září a října 2015 se CSO účastnila symposia Evropská asociace pro výzkum v 

podmínkách nízké gravitaci (ELGRA) na řeckém Korfu, které bylo zaměřené na problematiku 

výzkumu v podmínkách snížené gravitace, mikrogravitace a hypergravitace. Česká kosmická 

kancelář zde prezentovala společnou studii CSO, Fakulty strojní ČVUT, Matematicko-fyzikální 

fakulty UK a Kosmo Klubu na téma nízkonákladové pádové věže pro vzdělávací i vědecké 

účely. Na základě prezentace studie byla navázána spolupráce se španělským týmem, který 

pracuje s návrhem na využití kvadrokoptéry. 

CSO dále v roce 2015 prezentovala na vlastním stánku na IAC v Jeruzalémě svoji činnost, 

včetně spolupráce s XCOR Aerospace, i kapacity a výsledky některých českých institucí a firem. 

Návštěvníci si kromě materiálů vydávaných CSO mohli prohlédnout exponáty, které speciálně 

pro tuto příležitost zapůjčilo 9 českých pracovišť. Návštěvníci stánku se nejvíce zajímali o 

možnosti spolupráce v evropských programech, zkušenosti českých pracovišť a české projekty. 

CSO se zde podařilo získat několik desítek nových kontaktů, díky kterým se nyní daří rozšiřovat 

možnosti spolupráce na studentských družicích a vědeckých přístrojích určených k využití na 
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družicích. V průběhu výstavy CSO rovněž vedla zajímavou diskusi o možnostech prezentace 

českých pracovišť na nově spuštěném internetovém portálu, který slouží k propagaci produktů 

a služeb kosmonautiky na čínském trhu. Kromě toho proběhla diskuse o možném umístění 

českých vědeckých přístrojů na palubě budoucích čínských družic. 

Jeden z pracovníků CSO v průběhu roku 2015 vykonával funkci Národního kontaktního bodu 

organizace Space Generation Advisory Council (SGAC) pro Českou republiku. Tato pozice 

pomáhá českým studentům a mladým profesionálům lépe předávat informace o 

mezinárodních projektech, soutěžích a dalších aktivitách. 
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6. Přílohy 

6.1. Příloha č. 1 

Základní údaje 

Název: Česká kosmická kancelář, o.p.s. (Czech Space Office) 
Zkratka společnosti: CSO 
Právní forma: obecně prospěšná společnost 
Datum vzniku: 21. dubna 2004 
Vedena v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze 
oddíl O, vložka 325 
Sídlo společnosti: Praha 8, Prvního pluku 320/17, PSČ 186 00 
IČO: 271 42 949 
DIČ: CZ 271 42 949 
 
Orgány společnosti 
 
Statutární orgán – ředitel 
 
doc. Ing. Jan Kolář, CSc 
 

Správní rada Dozorčí rada 

Ivo Miksa - předseda 

den vzniku funkce: 19. prosince 2013 

RNDr. František Fárník CSc. - předseda 

den vzniku funkce: 26. března 2013 

prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.,  

den vzniku funkce: 19. prosince 2013 

Pavel Suchan,  
den vzniku členství: 17. dubna 2012 

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. 

den vzniku funkce: 25. listopadu 2013 

Mgr. Jiří Kroulík,  
den vzniku členství: 17. dubna 2012 

 
 
Zakladatel 
 
doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 
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Zaměstnanci 
 

Milan Halousek Jindřich Krása Jan Kolář 

Kateřina Kukaňová Michal Kuneš Kristýna Leimerová 

Petra Šmatláková Josef Šobra Jaroslav Urbář 

Michal Václavík   

 
V rámci jednotlivých projektů byli v roce 2015 zaměstnáni v CSO i další osoby na dohody o 
provedení práce.  
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6.2. Příloha č. 2 

Samostatné projekty CSO 

Název projektu: Odborná činnost v oblasti kosmického výzkumu a vývoje (LE12006)  
Doba trvání: březen 2012 – prosinec 2015 
Řešitel: doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 
 
Název projektu: Velká encyklopedie umělých kosmických těles (LE14004) 
Doba trvání: duben 2014 – prosinec 2017 
Řešitel: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.  
 
Název projektu: Analýza kapacit a potřeb českých odborných pracovišť v kosmickém výzkumu 
a vývoji (LE14006) 
Doba trvání: duben 2014 – březen 2016 
Řešitel: Mgr. Josef Šobra 
 
Název projektu: Podpora výzkumu a vývoje v podmínkách mikrogravitace a hypergravitace 
(LE14005) 
Doba trvání: duben 2014 – říjen 2016  
Řešitel: Michal Václavík 
 
Název projektu: Podpora vedení projektů v kosmonautice (LE14007) 
Doba trvání: duben 2014 – prosinec 2016 
Řešitel: Ing. Michal Kuneš 
 
Název projektu: Podpora členství v řídícím orgánu IAF (LG14040) 
Doba trvání: duben 2014 – listopad 2016 
Řešitel: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.  
 
Projekty se spoluúčastí CSO 

Název projektu: Průvodce světem techniky (CZ.1.07/1.3.00/48.0067) 
Doba trvání: červen 2014 – červen 2015 
Řešitel projektu: Asistenční centrum, a.s. 
Řešitel za CSO: Milan Halousek 
 
Název projektu: Youth for Space Challenge – Odysseus II (640218) 
Doba trvání: leden 2014 – prosinec 2017 
Řešitel projektu: Signosis Sprl., Belgie 
Řešitel za CSO: Jaroslav Urbář 
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6.3. Příloha č. 3 

Rozvaha  
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6.4. Příloha č. 4 

Výkaz ztráty a zisku 
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