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Gisat  
was founded in 1990 as a first Czech company providing 
geoinformation services in the area of remote sensing.  
The company is oriented on remote sensing and GIS  
applications including satellite data retail. The wide scope 
of services is based on partnerships with all major Earth 
observation satellite data providers. Gisat has extensive 
long-term experiences with leadership of international  
projects, as well as a solid knowledge of the specific  
situation in countries of Central and Eastern Europe.  
Its clients are both public administration bodies and  
companies from commercial and industrial sector.

The purpose of the European GSE RESPOND project is to speed-up 
and enhance efficiency of international humanitarian aid to areas 
struck by natural disasters and other crises, by use of proper and re-
liable geoinformation products based on satellite imagery. Gisat jo-
ined the project only in its second phase and contributed by geo-
information products supporting mostly Czech non-profit humani-
tarian organizations People in Need and ADRA. On the internatio-
nal scale the users are UN agencies (UNOSAT, WHO. UNDSS) and the 
World Bank.

During the project there were developed 179 mapping products, 
out of which almost half was dedicated to help the African conti-
nent, one third for the Middle East and a fifth for Asia. Two thirds of 
products were utilized by Czech humanitarian organizations and 
the rest by UN and the World Bank users. The big challenge for the 
company was the large volume of satellite data to be processed. It 
was recognized, that easy availability of satellite data is for crisis ma-
nagement projects a critical factor. During the project cycle Gisat 
underwent several independent validations of its products by DLR, 
Infoterra UK, Sertit and Telespazio partners.

The project supported the integration of Gisat into international 
community of geoinformation companies and helped to foster re-
lationships with the Czech users. The company continues working 
in the emergency field by participation in the European project 
SAFER, GMES Emergency response Service.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company?

“GISAT has long-term experiences with geoinforma-
tion support of development projects and participa-
tion in ESA GSE RESPOND was indeed beneficial, 
because of our specific experiences in humanitarian 
activities. In the user domain the project gave us 
insight into processes and collaborations with 
various stakeholders like non-profit organizations,  
national, European and international institutions 
including United Nations. In the profesional domain 
we had a chance to work with our European GMES 
product supplier counterparts, also in the frame of 
the International Charter.”
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Gisat  
byl založen v roce 1990 jako první firma poskytující  
geoinformační služby v oboru dálkového průzkumu Země 
v České republice. Firma se orientuje na zpracování aplikací  
v oblasti DPZ a geografických informačních systémů včetně 
prodeje družicových snímků. Širokou nabídku služeb zajiš-
ťuje firma prostřednictvím přímých partnerských vazeb se 
všemi hlavními provozovateli civilních družic DPZ. Gisat má 
dlouholeté zkušenosti s vedením mezinárodních projek-
tů, stejně jako dobrou znalost specifické situace v zemích 
střední a východní Evropy. Mezi jeho zákazníky patří zejmé-
na orgány státní správy, podnikatelský a průmyslový sektor.

Účelem evropského projektu GSE RESPOND je urychlit a zefektivnit 
mezinárodní humanitární pomoc oblastem zasažených přírodními  
pohromami a jinými krizovými situacemi s pomocí vhodně přizpů-
sobených a spolehlivých map a družicových snímků. Český řešitel 
vstoupil do projektu až v jeho druhé fázi a jeho příspěvek podpo-
ruje geoinformačními službami zejména české neziskové humani-
tární organizace Člověk v tísni a ADRA a v mezinárodním měřítku 
též humanitární aktivity Spojených národů (UNOSAT, WHO, UNDSS) 
a Světové banky.

V průběhu celého projektu bylo vytvořeno 179 mapových produk-
tů, z nichž necelá polovina slouží pro pomoc zemím afrického kon-
tinentu, třetina zemím Středního východu a pětina pro oblast Asie. 
Dvě třetiny produktů byly využity českými humanitárními orga-
nizacemi, převáženě Člověk v tísni a zbytek byl určen agenturám 
Spojených národů a Světové bance. Nemalou výzvou tohoto pro-
jektu byl pro řešitele velký objem družicových snímků ke zpracová-
ní. Bylo shledáno, že dobrá dostupnost družicových dat je pro pro-
jekty krizové intervence kritickým faktorem. Řešitel během projek-
tu také úspěšně prošel nezávislou validací svých produktů partnery 
z DLR, Infoterra UK, Sertit a Telespazio. 

Projekt podpořil integraci řešitele do mezinárodní komunity firem 
aktivních v geoinformatice, napomohl k upevnění vztahů s českými 
uživateli. Gisat je rovněž nadále aktivní v obdobně zaměřeném ev-
ropském projektu SAFER, GMES Emergency response Service,  
kde je plnohodnotným partnerem.

co vám účast v projektu Gse responD přinesla?

„GISAT má dlouholeté zkušenosti s informační  
podporou rozvojových projektů, nicméně účast 
v ESA projektu GSE RESPOND pro nás byla jedno-
značným přínosem především díky zkušenostem  
ve specifické oblasti podpory humanitárních aktivit. 
V rovině uživatelské to byl vhled do procesů a spo-
lupráce s různými subjekty pracujícími v této oblas-
ti - od nevládních organizací, státních a evropských  
institucí až po organizace OSN. V rovině odborné 
pak partnerství s producenty obdobných GMES  
produktů z celé Evropy, včetně organizací zapoje-
ných do International Charter.“
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