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Je na čase vykročit dále...

Evropská kosmická 
agEntura 

Evropská kosmická agentura (ESA) je mezinárodní 
mezivládní organizací pro rozvoj kosmického výzku-
mu a kosmických technologií. Byla založena v roce 
1975 a vystupuje jako rovnocenný partner jiných 
významných kosmických agentur, jako je americká 
NASA, japonská JAXA, ruská ROSCOSMOS a dal-
ší národní agentury. V současné době je členy ESA 18 
evropských států včetně České republiky, jež vstoupi-
la do ESA v listopadu 2008.

www.esa.int

Česká kosmická kancelář

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou  
společností, která působí od roku 2003 jako adminis-
trativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit 
v České republice. Je kontaktní organizací pro spo-
lupráci s Evropskou kosmickou agenturou a jinými  
mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje 
o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých vý-
zkumných a vývojových pracovišť především do  
evropských kosmických programů. Kancelář také  
zastupuje Českou republiku v odborných orgánech 
EU, ESA a v Mezinárodní astronautické federaci 
(IAF).

www.czechspace.cz

Naším „velkým skokem“ – byť z celosvětového hlediska jde o onen „malý 
krůček“ – byl vstup do Evropské kosmické agentury (ESA). Aniž by si to  
většina našich obyvatel uvědomovala, otevřely se pro nás všechny mož-
nosti přímo a konkrétně se podílet a zapojit do aktivit, které jsme předtím 
sledovali zpovzdálí a jen je registrovali, komentovali, s vědomím, že pro 
nás jsou nedostupné. 

To se zásadně změnilo. Nyní jako plnoprávní partneři můžeme využívat 
Mezinárodní kosmickou stanici – projekt za sto miliard dolarů, který by 
si žádný evropský stát ani Evropa jako celek natož Česká Republika nikdy  
nemohlo z vlastní kapsy dovolit. Jen finančně totiž představuje celé dva 
naše státní rozpočty, o technologickém podhoubí ani nemluvě.

České firmy mohou nabízet přístroje a zařízení pro velké evropské kos-
mické mise – ba co víc, mohou do budoucna tyto mise pomáhat aktivně 
utvářet.

Čeští studenti a vědci se mohou jako rovnocenní partneři ucházet o spolu-
účast na špičkových projektech průzkumu vesmíru.

Čeští občané se mohou hlásit jako plnoprávní kandidáti do evropského 
oddílu kosmonautů.

Je jen a jen na nás, jestli tuto příležitost využijeme, nebo si ji necháme  
volně proklouzávat mezi prsty.

Je na čase vykročit dále...
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iss dostala nový pokoJ s atraktivní vyhlídkou

Mezinárodní 
kosmická stanice
Mezinárodní kosmická stani-
ce je hotová (alespoň její „zá-
padní“ část – bráno geograficky 
– protože „východní“ se neustále  
proměňuje a její finální podo-
ba i termín dokončení jsou nejis-
té) z 90 procent (z hlediska hmot-
nosti), resp. z 98 procent (herme-
tizované prostory). Nedávným 
přírůstkem se staly moduly 
Tranquility (univerzální modul 
pro pobyt posádky, trávení její-
ho volného času včetně spánku 
či cvičení, skladování, řízení ně-
kterých aktivit aj.) a Cupola. To je 
dvoutunová „vyhlídková věž“ se 
sedmi rozměrnými okny (největ-
ší z nich má průměr 80 cm), která 
má umožnit řízení letových ope-
rací v okolí stanice, kosmických 
vycházek, robotických činnos-
tí, dále má plnit roli pozorovací 
či relaxační. Bez zajímavosti při-
tom jistě není fakt, že Evropa do-
dala pro kosmickou stanici plnou 
třetinu hermetizovaných prostor 
(moduly Harmony, Columbus, 

Tranquility a Cupola).

Kosmický program 
pro 21. století
Americký prezident Barack 
Obama o své koncepci v oblasti 
kosmonautiky dlouho mlčel – ne-
udělal z ní téma ani své předvo-
lební kampaně, ani prvního roku 
v úřadu – a tak jsme se detai-
ly dozvěděli až 1. února letošní-
ho roku v souvislosti se zveřejně-
ním návrhu rozpočtu NASA na 
rozpočtový rok 2011 (začne 1. říj-
na). Nejpodstatnější zprávou je, 
že Amerika v rámci svého „kos-
mického programu pro 21. sto-
letí“ (jak jej Obama prezentoval) 
do budoucna nepočítá s progra-
mem Constellation (loď Orion, ra-
kety Ares, lunární modul Altair 
a související infrastruktura), kte-
rý měl kolem roku 2020 dostat 
astronauty zpět na Měsíc a o de-
set let později měl umožnit i pi-
lotovanou výpravu na Mars. Přes 
tento zásadní obrat kurzu má roz-
počet NASA růst (navýšení o více 
než šest procent během příštích 
pěti let). Pro Evropu je (kromě 
toho, že se USA vzdávají národní 

kosmické lodi a chtějí do budouc-
na dopravu do vesmíru zajistit jen 
pomocí soukromých komerčních 
prostředků) podstatnou infor-
mací, že Mezinárodní kosmické  
stanici už nehrozí opuštění ame-
rickou stranou v roce 2015, ale že 
bude pracovat nejméně do roku 
2020. Na březnové schůzce hlav-
ních partnerů projektu v Tokiu 
pak bylo rozhodnuto, že veškerý 
hardware projde novou certifika-
cí, aby bylo možné zajistit fungo-
vání stanice až do roku 2028.

Tři kandidáti na dvě 
místa
Temná hmota, obyvatelné pla-
nety kolem jiných hvězd a pů-
vod našeho Slunce – to jsou  
kandidátské projekty, které po-
stoupily do užšího výběru pro  
realizaci misí ESA střední třídy. Tři  
vybrané návrhy představují pro-
jekty Euclid, PLATO (PLAnetary 
Transits and Oscillations of stars) 
a Solar Orbiter. Mise Euclid by 
se zaměřila na klíčové otázky, 
které jsou důležité pro základní 

americký prezident Barack oBama 
představil svoJi kosmickou vizi

výBěr nových vědeckých misí esa Jde do finále

družice proBa-2 naBízí nový pohled na slunce

evropská kosmická agentura doporučuJe

sonda esa odhaluJe taJemství měsíce planety mars
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fyziku a kosmologii, především 
na původ záhadné temné ener-
gie a temné hmoty. Astronomové 
jsou totiž v současnosti přesvěd-
čeni, že tyto substance převláda-
jí ve vesmíru nad hmotou běž-
nou. Družice PLATO by se za-
měřila na jednu z nejčastějších 
a přetrvávajících otázek ve vědě, 
na otázku týkající se četnosti pla-
net kolem hvězd. Úkolem sta-
nice Solar Orbiter by bylo při-
nést nejbližší možný pohled na 
Slunce, jaký nám může nabíd-
nout dnešní technologie. K naší 
mateřské hvězdě se má přiblížit 
na pouhých 62 poloměrů Slunce. 
Závěrečné rozhodnutí o výběru 
dvou misí proběhne po dokon-
čení definičních aktivit, k čemuž 
by mělo dojít kolem roku 2011. 
Vypuštění obou vítězů do vesmí-
ru proběhne ne dříve, než v roce 
2017.

Český příspěvek 
k pozorování naší 
mateřské hvězdy
Družice Proba-2 byla do vesmíru 
vypuštěna 2. listopadu 2009, při-
čemž slouží jako demonstrátor 
nových technologií pro budoucí 
mise ESA. Kromě jiného zkoumá 
sluneční plazmu s pomocí dvou 
přístrojů (jejich úkolem je sta-
novit, jak moc sluneční aktivita 
ovlivňuje zemskou ionosféru) vy-
vinutých konsorciem českých or-
ganizací pod vedením Akademie 
věd s významnou podporou 
Czech Space Research Centre. 
Přístroje DSLP (Dual Segmented 
Langmuir Probe) a TPMU 
(Thermal Plasma Measurement 
Unit) budou monitorovat okolní 
prostředí družice. „Naším cílem 
je nalézt ionosférické anomálie 

a odhalit jejich možné vazby na 
nečekané události v kosmickém  
počasí,“ říká Štepán Štverák 
z Ústavu fyziky atmosféry, který je 
členem týmu DSLP. „Předběžné 
výsledky jsou přitom velmi 
slibné.“

Blízké setkání 
s měsícem Phobos
Evropská meziplanetární son-
da Mars Express se na přelo-
mu února a března 2010 celkem 
dvanáctkrát setkala s měsícem 
Phobos u planety Mars. V jednom  
případě jej dokonce minula ve 
vzdálenosti pouhých 67 kilome-
trů: šlo o nejtěsnější průlet kdy  
vykonaný objektem vyrobeným 
lidskou ruku u tohoto zvláštního  
tělesa. Průlet byl jedinečnou  
příležitostí pro zmapování gra-
vitačního pole měsíce Phobos,  
jehož hustota je nižší, než by od-
povídalo kompaktnímu těle-
su. Podle všeho musí být z 25 až 
35 procent porézní. Planetární 

vědci se díky tomu domnívají, že 
měsíc Phobos je vlastně jen vět-
ší „hromadou suti“, která krouží  
kolem Marsu. Dále bylo při prů-
letech provedeno snímkování 
měsíce s rozlišením 4,4 metru na 
pixel: fotografie mj. ukazují místo 
přistání nadcházející ruské mise 
Fobos-Grunt, na které se ESA 
také podílí.

Nenechte si ujít 
v letošním roce

10. července 
– průlet evropské kometární 

sondy Rosetta u asteroidu Lutetia.

19. - 25. července 
– aerosalón FIA 2010, 

Farnbourough (Velká Británie).

29. července 
– start raketoplánu Endeavour 

STS-134 s astronautem ESA  
Robertem Vittorim.

27. září - 1. října 
– kongres IAC v Praze.

4.-10. října
- Světový kosmický týden

prosinec 
– start druhé evropské záso-

bovací družice ATV Johannes 
Kepler k ISS.

10. prosince 
- start lodi Sojuz TMA-20 

s kosmonautem ESA Paolem 
Nespolim.

(Upozorňujeme, že data – zvláště pak 
v případě startů – se mohou změnit.)
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zapoJení české repuBliky 
do programů esa

POVINNÉ AKTIVITY

Do povinných aktivit patří čtyři skupiny činností, které jsou 
považovány za nezbytné pro naplnění poslání Evropské 
kosmické agentury, a proto je povinnost každé členské 
země se na nich podílet.

První skupina zahrnuje tematicky rozmanité základní ak-
tivity: dva technologické programy a to Program techno-
logického výzkumu (TRP), Program hlavních technologií 
(CTP) pro vědecké experimenty a dále Program přenosu 
technologií (TTP) z kosmonautiky k využití v pozemských 
oborech výroby a služeb. Z rozpočtové položky základních 
aktivit se také financuje Program obecných studií (GSP), 
základní technické aktivity (BTA) zaměřené na zlepšová-
ní technické úrovně, program Earthnet na podporu mezi-
národní spolupráce v oblasti pozorování Země, vzdělávací 
a studentské aktivity a veškerá administrativní a mediální 
činnost ESA. Na tento balík základních aktivit připadá z po-
vinného příspěvku České republiky ročně 915 tisíc euro.

Druhou skupinu představuje Vědecký program ESA. V jeho 
rámci se připravují a provádějí lety kosmických sond ur-
čené pro výzkum vesmíru, zejména hvězd včetně Slunce, 
těles ve sluneční soustavě a na problémy základní fyziky. 
Rozpočet programu však neslouží k financování vývoje vě-
deckých přístrojů, neboť jejich vývoj si členské země hradí 
sami z národních programů či z volitelného programu ESA 
PRODEX. Roční podíl České republiky na tomto rozpočtu 
činí necelé 2 miliony euro.

Na financování třetí skupiny povinných aktivit připadne 
z českého příspěvku ročně 370 tisíc euro. Jsou využívány na 
provoz, údržbu a rozvoj evropského kosmodromu Kourou 
ve Francouzské Guyaně. 

Poslední aktivita se výrazně odlišuje od ostatních nejen 
povinných, ale i volitelných programů ESA. A to tím, že 
je vyhrazena pouze pro jeden členský stát. Tento zvláštní Př
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Česká republika je již půldruhého roku členskou zemí Evropské kosmické agentury (ESA).              
Jak se podílí na jejím rozpočtu a co z něj mají české firmy a organizace?

Každý členský stát ESA přispívá svým dílem do společného rozpočtu. Příspěvek tvoří finanční podíl v povinných aktivitách, 
který se vypočítává z výše hrubého domácího produktu členské země a finance vložené do volitelných programů. Součet 
obou hodnot poté dává celkový objem financí, kterými se daný stát podílí na rozpočtu ESA. Ten v roce 2009 činil 3,59 miliar-
dy euro (letos má být 3,74 miliardy euro).

Česká republika vynaložila na zapojení do programů ESA v roce 2009 celkovou částku 6,8 milionů euro, z čehož příspěvek 
na povinné aktivity byl 5,6 milionů a na volitelné programy 1,2 milionů euro. Zatímco výše povinného příspěvku se během 
let zásadně nemění, příspěvek na volitelné programy je závislý na rozsahu plánovaných aktivit v daném programu pro urči-
tý kalendářní rok.

Pobídkový program umožňuje podnikům, ústavům i uni-
verzitám v každé nové členské zemi ESA osvojit si pravidla 
a nabýt schopnosti potřebné pro úspěch v otevřených sou-
těžích s evropskými konkurenty na získání projektů ESA. Po 
dobu šesti let organizace v novém členském státě mohou 
řešit projekty, které samy navrhnou a jejichž obsah ESA 
odsouhlasí. Program společně financují zkušenější člen-
ské státy po dobu šesti let s ročním rozpočtem ve výši 45% 
povinného příspěvku nováčkovské země. V případě České 
republiky to je 2,4 miliony euro. Pobídkový program je dů-
ležitý pro dosažení takové konkurenceschopnosti českých 
pracovišť, aby se většina příspěvku do rozpočtu ESA vrátila 
v podobě kontraktů zpátky do České republiky.

VOLITELNÉ PROGRAMY

Ze široké nabídky více než 60 volitelných programů ESA se 
Česká republika při svém vstupu v roce 2008 přihlásila do 
třinácti. Vzhledem k několikaleté době trvání kosmických 
programů je finanční příspěvek do každého z nich vztažen 
vždy na celou plánovanou dobu, která však není u všech 
programů stejná.
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1) Program pozorování Země (EOEP)
Tento základní program ESA pro pozorování Země zahrnuje vý-
voj, stavbu, vypuštění a provoz družic Earth Explorer a jejich  
přístrojového vybavení pro výzkum Země a jejího prostředí. 
V současné době jsou tři takové družice již v provozu, tři se na-
chází v různé fázi přípravy a probíhá výběr vhodného kandidá-
ta na družici sedmou a osmou. Finanční závazek České republi-
ky v tomto programu je ve výši 2,61 milionů euro do roku 2012.
Nejvýznamnější českou účastí v EOEP je vývoj tří mikroakcelero-
metrů nesených na palubě družic SWARM. Účelem těchto přístro-
jů bude měřit velmi malá zrychlení působící na družice během 
letu. Tato data přispějí ke zpřesnění modelu magnetického pole 
Země. Na projektu pracuje konsorcium 13 českých firem pod ve-
dením Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

2) Stavba družic pro program GMES (GSC)
Cílem programu je vybudovat evropský systém nových družic 
a senzorů Sentinel pro dlouhodobý provozní monitoring životní-
ho prostředí na Zemi. Do roku 2018 by mělo být postaveno pět 
typů Sentinelů s různým zaměřením a do budoucna se počítá s je-
jich inovací. Česká republika se do tohoto programu zavázala při-
spět celkovou částkou 1,76 milionů euro do roku 2018.

3) Třetí generace družic Meteosat (MTG)
Cílem programu je vyvinout třetí generaci evropského systé-
mu geostacionárních meteorologických družic Meteosat, kte-
rý postupně nahradí stávající používaný systém Meteosat druhé  
generace (MSG). Nová generace družic ponese senzory s lepší 
rozlišovací schopností a první exemplář by měl být vypuštěn na 
oběžnou dráhu v roce 2017. Program MTG je naplánován do roku 
2020 a je spolufinancován organizací EUMETSAT, která bude dru-
žice provozovat a využívat získávaná data. Finanční závazek České 
republiky v tomto programu činí 2,24 miliony euro.

4) Přípravný program pro budoucí nosné rakety (FLPP)
FLPP je čtyřletý program na období 2009 až 2012. V rámci pro-
gramu jsou prováděny přípravné práce potřebné pro zahájení  
vývoje nové evropské nosné rakety, jako například formulace 
a hodnocení různých koncepcí nových raket, jejich motorů a dal-
ších subsystémů. Jeho součástí je i příprava experimentální ná-
vratové kosmické lodě IXV pro start v roce 2012. Česká republi-
ka do programu přispěje částkou 0,50 milionu euro do roku 2012. 
Aktuálně probíhá diskuze mezi ESA a českými organizacemi za 
účelem definice potenciálních oblastí pro zapojení českého prů-
myslu a výzkumných pracovišť do programu FLPP.

5) Evropský program pro vědy o životě a fyzikální vědy (ELIPS)
V tomto programu se navrhují a připravují experimenty prová-
děné na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS, především na 
jejím evropském laboratorním modulu Columbus, ale i na ostat-
ních prostředcích jako jsou návratové družice, výškové rakety,  
parabolické lety a pádové věže. Program nabízí využití unikátních 
podmínek mikrogravitace pro fyzikální, biologický či medicínský 
výzkum, aplikovaný výzkum, ale také vzdělávání a popularizaci. 
Současný program končí v roce 2012 a Česká republika se v pro-
gramu účastní příspěvkem 2,77 miliony euro do roku 2012. 
Českým projektem v programu ELIPS je vývoj a výroba modu-
lu pro synchronizaci atomových hodin ve vesmíru a na Zemi  
pomocí laseru. Tento modul bude součástí projektu atomových 
hodin ACES, které budou v roce 2013 umístěny na Mezinárodní 

kosmickou stanici ISS. České konsorcium tvoří firma CSRC 
a Katedra experimentální elektrotechniky FJFI ČVUT. Další čes-
ké projekty, tentokrát v oblasti biomedicíny a fyziologie člověka, 
se začnou provádět v roce 2011. V rámci programu ELIPS probí-
há také roční pobyt českého lékaře-výzkumníka na polární stanici 
Concordia v Antarktidě.

6) Evropský program pro dopravu a přípravné aktivity pro pi-
lotované lety (ETHE) 
České organizace mají příležitost se podílet na vývoji systémů 
a prvků pro budoucí evropskou kosmickou loď pro dopravu lidí 
na nízkou oběžnou dráhu nebo do počátečních fází návrhu při-
stávacího měsíčního modulu. Do tohoto programu spadá i úpra-
va současného evropského prostředku ATV pro dopravu nákladu 
na Mezinárodní kosmickou stanici ISS na návratovou nákladní loď 
ARV. Finanční závazek České republiky v programu ETHE do roku 
2012 představuje 190 tisíc euro.
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7) Vývoj další generace evropských navigačních systémů
Tento program poskytuje příležitost k rozvíjení technologic-
kých schopností získaných při vývoji nyní budovaného systému 
Galileo a již fungujícího systému EGNOS. V projektech se řeší úko-
ly potřebné pro další vylepšování systému Galileo i podpůrné-
ho systému EGNOS. Spadají sem i pilotní projekty na ověřování 
využití navigačních družic pro nové aplikace a služby. Program  
poběží do roku 2011 a finanční podíl České republiky v něm je 0,5 
milionu euro.

8) Telekomunikační vývojový program ARTES 1
Družicové telekomunikace představují nejvyspělejší kosmic-
ké odvětví, které jako jediné funguje na tržním principu bez  
výraznějších dotací. Pro Evropu je důležité zachovat vysokou 
technickou a znalostní úroveň svých výrobních kapacit, kte-
ré patří k nejlepším ve světě. Proto má ESA i několik vývojových  
programů, které se snaží tuto pozici Evropě udržet. Program 
ARTES 1 je vyhrazen pro přípravné aktivity, jako jsou marketingo-
vé a technologické analýzy, studie proveditelnosti projektů, stan-
dardizace atd. Současný program je naplánován do roku 2013 
a Česká republika do něj přispívá částkou 120 tisíc euro.
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9) Telekomunikační vývojový program ARTES 3-4
ARTES 3-4 je určen pro další vývoj vybraných technologií, sys-
témů nebo aplikací až k přípravě finálního produktu určeného 
pro komerční využití. Jedná se například o využití družicového  
spojení pro různé pozemní terminály, vývoj širokopásmových 
technologií atd. Náklady jsou s ohledem na komerční využívá-
ní výsledku projektu hrazeny ze strany ESA jen do výše padesáti 
procent. Finanční závazek České republiky v programu ARTES 3-4 
je ve výši 1,70 milionu euro do roku 2013.

10) Vývoj telekomunikačního systému Iris (ARTES 10)
Tento program ESA je věnován vývoji moderního družicového 
segmentu komunikačního systému pro řízení letového provo-
zu nad Evropou. Program je v podstatě součástí většího projektu 
SESAR Evropské komise. Hlavní cíle programu jsou zaměřeny na 
vývoj jednoduchého a levného palubního terminálu ale i na ná-
vrh odpovídajícího družicového vybavení a architektury systému. 
O zahájení výroby všech zařízení se rozhodne v roce 2011 podle 
výsledku v současnosti probíhající fáze. Do té Česká republika při-
spívá částkou 4,14 miliony euro.
Do programu Iris je zapojeno šest českých firem, které spolu-
pracují nejen na vývoji komunikačního terminálu na palubě  
letadel, ale také na nutném softwarovém vybavení. Hlavními 
členy projektového konsorcia jsou společnosti Honeywell CZ, 
Iguassu Software Systems a evolving systems consulting.

11) Program podpory integrovaných aplikací (IAP-ARTES 20)
Program se zabývá vývojem a řešením aplikací kombinujících 
několik odvětví aplikované kosmonautiky jako je navigace, te-
lekomunikace a pozorování Země. Důležitá je účast budoucích  
uživatelů v projektu od samotného začátku, aby byli schopni vy-
vinutou službu po dokončení plně využívat. Jde o nový program, 
jehož první fáze skončí v roce 2013 a do něhož Česká republika 
vstoupila s příspěvkem 170 tisíc euro.

12) Program všeobecné technologické podpory (GSTP)
Projekty v tomto programu spadají tematicky do všech ob-
lastí kosmonautiky kromě telekomunikací. Volně navazují na  
výsledky získané v programu TRP nebo jiných programů na po-
dobné technologické úrovni. Snahou je vyvinout stavební  
prvky a součástky, které bude možné zařadit do centrálního  
katalogu produktů pro kosmonautiku. Program také umožňuje  
provést finální ověření vyvinutého prvku za podmínek kosmické-
ho letu. Finanční závazek České republiky v programu GSTP do 
roku 2013 je ve výši 3,23 miliony euro.

13) Program  vývoje   přístrojů   pro   vědecké   experimenty 
(PRODEX)

Program je určen zejména pro vývoj nových přístrojů pro  
kosmické mise Vědeckého programu či vybrané ESA k realiza-
ci ve volitelných programech výzkumu vesmíru, experimen-
tů v podmínkách mikrogravitace, pozorování Země či jiných  
vědeckých odvětví a jsou navrhovány vědecko-výzkumnými  
pracovišti v členských zemích ESA. Účast České republiky v pro-
gramu PRODEX je podpořena příspěvkem ve výši 3,0 miliony euro 
do roku 2015.
V současné době je v programu PRODEX schváleno k financová-
ní sedm projektů, z čehož většina je zaměřena na vývoj letového 
hardware pro vědecké přístroje na družici Solar Orbiter a Proba-3 
k výzkumu Slunce. 
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Česká cesta do evropské kosmické agentury 

9. ledna 2007: 
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová podala ofi-
ciální žádost generálnímu řediteli ESA o zahájení vyjednávacích rozhovorů       
o vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury. 

14. března 2007:
Rada ESA schválila základní principy a dílčí kroky procesu vstupování České 
republiky do ESA.

 12. června 2007: 
Generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain a premiér České republiky 
Mirek Topolánek podepsali smlouvu o vstupu České republiky do ESA.

10. až 12. října 2007: 
Proběhl průmyslový audit ESA České republiky s cílem zhodnotit na celo-
národní úrovni kapacity českého průmyslu uplatnitelného v kosmickém vý-
zkumu a vývoji.

12. března 2008: 
Radě ESA byla přednesena zpráva o kosmických kapacitách českého průmys-
lu, vypracované na základě průmyslového auditu ESA České republiky. Rada 
neměla žádné výhrady.

18. června 2008: 
Proběhlo hlasování o vstupu České republiky do ESA na Radě ESA. Všechny 
členské státy na Radě ESA vstup České republiky do agentury jednomysl-
ně schválily.

8. července 2008: 
Byla podepsána smlouva o přístupu České republiky k úmluvě ESA gene-
rálním ředitelem ESA Jean-Jacquesem Dordainem a premiérem Mirkem 
Topolánkem.

18. září 2008: 
Senát PČR schválil znění smlouvy o vstupu ČR do ESA a doporučil ji k ra-
tifikaci.

25. září 2008: 
Poslanecká sněmovna svým hlasováním schválila smlouvu o vstupu ČR do 
ESA.

26. října 2008: 
Prezident České republiky Václav Klaus podepsal smlouvu o vstupu ČR do 
ESA.

12. listopadu 2008: 
Uložením ratifikované smlouvy na Ministerstvu zahraničí Francie v Paříži  
se Česká republika stala osmnáctým členem Evropské kosmické agentury.

pobídkový program pro Český průmysl

Na výzvu pro podávání návrhů projektových záměrů v rámci Pobídkového pro-
gramu pro český průmysl se sešlo celkem 54 projektových návrhů. Hodnotící 
komise ESA následně doporučila, bezprostředně nebo po úpravách, financo-
vání šestnácti projektů.

Vybrané firmy, výzkumné instituce a univerzity z ČR, které s ESA podepsa-
ly kontrakt, tak v průběhu roku 2010 začnou pracovat na výzkumných a vý-
vojových projektech z oblasti pozemního segmentu, pozorování Země,  
navigace a zejména pak technologických řešení s širším využitím. U pěti do-
poručených projektů je hlavním řešitelem ČVUT či ústav Akademie věd ČR 
a u jedenácti to jsou soukromé firmy.

Hlavním cílem a smyslem Pobídkového programu je naučit česká pracoviště 
fungovat na dostatečně konkurenceschopné úrovni tak, aby v budoucnu byla 
rovnocennými partnery zahraničních organizací a institucí a úspěšně se zapo-
jovala do povinných nebo volitelných programů ESA. O výběru projektů na 
základě technického zhodnocení experty ESA, prováděného podle standard-
ních pravidel uplatňovaných ESA, rozhodla společná pracovní skupina ESA 
a České republiky (ESA/Czech Task Force).

V prvních šesti letech po vstupu do ESA má Česká republika garantovanou 
téměř polovinu svého povinného příspěvku, přibližně 2,5 mil. euro ročně, 

název 
projektu

výstup 
projektu

řešitel

Přípravná studie technologie 
pro digitální plazmový vlnový 
detektor

Letový hardware Ústav fyziky 
atmosféry AV ČR

Přípravná studie pro vytvoření 
pracoviště kalibrace a 
testování přístrojů citlivých 
na neutronové záření 
pro budoucí mise ESA

Služba Ústav technické 
a experimentální fyziky 
ČVUT

Miniaturizovaný 
a vysoce citlivý detektor 
teplotních neutronů

Letový hardware Ústav technické 
a experimentální fyziky 
ČVUT

Hermeticky uzavřený 
tantalový kondenzátor 
s nízkým ESR

Letový hardware AVX Czech Republic

Laboratorní kalibrační 
středisko gama-záření 
pracující v širokém 
dynamickém rozsahu

Služba Ústav technické 
a experimentální fyziky 
ČVUT

Software pro sledování 
parametrů GNSS systémů 
v reálném čase

Software Iguassu Software Systems

Přípravné aktivity 
pro vývoj palubní elektroniky 
na družice Meteosat třetí 
generace

Letový hardware CSRC

Využití metod dálkového 
průzkumu Země 
pro monitoring zastavených 
oblastí 
a městských aglomerací

Služba Gisat

Studie systémového software 
SCOS-2000
pro řízení a sledování provozu 
družic 
a pozemních stanic ESA

Software ANF DATA

Studie nasazení paralelních 
algoritmů 
pro zpracování družicových 
dat technologií GRID

Studie Iguassu Software Systems

Vývoj Langmuirovy sondy pro 
výzkum kosmického plazmatu

Letový hardware Astronomický ústav 
AV ČR

Vývoj akusticko-optického 
kalomelového filtru pro 
hyperspektrální družicové 
snímkování 

Hardware BBT-Materials processing

Software pro vysoce přesný 
pozemní systém řízení a 
sledování družic

Software ProjectSoft HK

Metody extrapolace pro 
tepelné testování v reálném 
čase

Software L. K. Engineering

pro financování výhradně českých projektů. Do současné doby (konec června 
2010) bylo podepsáno 14 kontraktů mezi ESA a českými organizacemi.

Výzva pobídkového programu byla otevřena projektovým návrhům ze všech 
technologických oblastí, ve kterých se ESA angažuje a byla vymezena pro tři 
kategorie projektů.

Další výzva v pobídkovém programu je plánovaná na podzim 2010.

Seznam schválených projektů podaných         
do první výzvy Pobídkového programu         
pro český průmysl
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seznámení s českou účastí 
v proJektu esa gse land

Co všechno prozradí družicové snímky?

Mezi prvními přístroji, které se vydaly do vesmíru, byly fotoaparáty a kamery. Ostatně, pozorování Země metodou dálkové-
ho průzkumu je jedním z nejnázornějších příkladů přínosu kosmonautiky pro náš pozemský život.

Cesta od dat k informacím

Družicové snímky samy o sobě jsou pouze začátkem ces-
ty k potřebným informacím. Představují totiž jen čistá data 
a pro to, aby nám poskytly informace, je musíme zpraco-
vat. Geometrickou řadou roste množství a kvalita snímků, 
kterými nás družice zahrnují a postupem času je možné 
 porovnat obrazová data s odstupem desítek let, což zna-
mená, že můžeme studovat nejen aktuální stav prostředí, 
ale také dlouhodobý vývoj a trendy.

Společně s překotným rozvojem družic dálkového prů-
zkumu Země je ale zapotřebí ruku v ruce rozvíjet i meto-
dy zpracování družicových snímků. Jednak existuje čím dál 
více aplikací a požadavků, které družicové snímky vyžadu-
jí, ale metody zpracování jsou pro celou řadu národních 
a/nebo regionálních aplikací nedostatečné. Rovněž ještě  
stále nejsou plně využívány stávající možnosti dálkového 
průzkumu Země. Vyvstává i potřeba větší automatizace 
zpracování dat. Rostou nároky na rychlejší dostupnost vý-
sledků. Je nutné zvýšit efektivitu. Je větší tlak na nižší cenu 
zpracování: lidově bychom mohli říci, že je zapotřebí zlep-
šit poměr cena/výkon.

A to nejsou všechny výzvy, před kterými dnes stojíme. 
Historicky docházelo k živelnému rozvoji technik a tech-
nologií zpracování družicových snímků, k vytváření  
různých formátů (vlastně každá aplikace dala za vznik no-
vému „standardu“), jeden problém se řešil různými přístu-
py. Důsledek? Roztříštěnost, nekompatibilita dat, jejich  
neúplné využití.

Nastal ovšem čas na změnu.

Evropa shůry viděná

Krajina a životní prostředí v Evropě je ohrožováno z růz-
ných směrů. Jde o změny klimatu globálního i lokálních 
charakterů, lidskou činnost, riziko extrémních výkyvů po-
časí, vyšší tlak na přírodu, biodiverzitu apod. 

Potřebujeme čelit rizikům, sledovat trendy a proto 
Evropská unie přichází s celou řadou direktiv, které koor-
dinují přístup jednotlivých členských států. Jedná se např. 
o Water Framework Directive (Rámcovou směrnici o vodě), 
Urban Thematic Strategy (Tematickou strategii pro měst-
ské životní prostředí), Biodiversity Strategy (Strategii  
biodiverzity), Natura 2000 a Flood Directive. Stejně tak je 
na stole nová Společná zemědělská politika CAP (Common 
Agriculture Policy). Tyto direktivy ve větší či menší míře 
zavazují členské státy EU k udržitelnému řízení využívání  
přírodních zdrojů.

A to jsme ještě nezmínili mezinárodní smlouvy a závazky 
jako Kjótský protokol a navazující dokumenty. Je přitom 
nad slunce jasnější, že do budoucna bude těchto předpi-
sů, nařízení, direktiv a smluv přibývat. To přirozeně klade  
zvýšené nároky na aktuální, dostupné a prostorově lo-
kalizované informace již v průběhu návrhu a zavádění  
těchto direktiv, ale je třeba mít na paměti i dostatečnou ka-
pacitu pro následný monitoring pro objektivní a efektivní  
hodnocení odezvy implementovaných politik.

Bylo by přitom hříchem nevyužít v těchto oblastech dru-
žicových dat – vždyť k dispozici jsou, stačí jen je správně 
uchopit.

Klasifikace zemského pokryvu na uzemí Hlavního města Prahy. Zdroj: Gisat
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Odpovědí na výše uvedené výzvy se stala společná inicia-
tiva Evropské komise a Evropské kosmické agentury (ESA) 
GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpeč-
nosti) (viz strana 14).  

Jednou z koncipovaných služeb GMES je Land Monitoring 
Core Service (LMCS; monitorování krajinného pokryvu). 
Její cíl je definovaný jasně: mít vypovídající, spolehlivé 
a dostupné geoinformace o krajině a jejím využití v Evropě 
stejně jako na globální úrovni.

V rámci příprav služeb dálkového průzkumu Země v pro-
gramu GMES vznikl i projekt GSE (GMES Service Element) 
Land, který je financovaný z prostředků Evropské kos-
mické agentury (ESA) a který je zaměřený na návrh  
a praktické ověření standardních geoinformačních služeb 
a produktů založených na datech DPZ. Jeho prioritami jsou  
sledování změn krajinného pokryvu a zatížení životního 
prostředí v Evropě. Portfolio vzájemně provázaných služeb 
vzniklé v rámci GSE Land je navržené pro podporu státní  
správy a samosprávy na různé úrovni při rozhodování 
v krajině, strategickém plánování, řízení využívání přírod-
ních zdrojů či plnění reportovacích povinností.

Konsorcium GSE Land postupně vyhodnotilo data pokrý-
vající plochu téměř 300 tisíc kilometrů čtverečních a vy-
tvořilo nástroje, s jejichž pomocí lze potřebné informace 
získávat z dostupných družicových dat. Metody pro tato 
zpracování jsou nyní přístupné na www.gmes-gseland.info.

Seznamte se: GSE Land

Projekt GSE Land je jedním z prvních a nejdůležitějších 
evropských projektů připravujících podmínky pro zpro-
voznění služby GMES Land Monitoring Core Service včet-
ně navazujících tématických služeb. Jejich smyslem je 
vytvořit podmínky a nástroje potřebné pro naplňování  
evropských nařízení a mezinárodních konvencí v oblasti 
ochrany přírody, zemědělství a půdního fondu, lesnictví, 
vodního hospodářství a územního plánování.

Cílem projektu GSE Land bylo připravit metodiky služeb 
a ověřit kapacity pro získání informací o krajinném po-
kryvu pro rozsáhlá území a pro jejich využití v širokém  
spektru aplikací. Podmínkou přitom bylo, že zpracovávané 
informace budou vycházet z běžně dostupných dat DPZ. 

Jako standard byla vzata klasifikace dat z programu CORINE 
Land Cover (CLC), která jsou již známá a uživateli používa-
ná. GSE Land měl ověřené a používané přístupy a postupy 
CLC dále rozvinout, zpřesnit a více automatizovat.

Historicky pak zde byla i návaznost na trojici 
předchozích projektů:

SAGE sledující znečištění vodních zdrojů a ochranu půdy.

GMES URbAN SERVICES (GUS) poskytující služby v ob-
lasti ochrany životního prostředí a podpoře územního  
plánování na okrajích měst.

COASTWATCH (resp. jeho kontinentální část), který 
podporuje integrované řízení využívání pobřežních zón.

V českých podmínkách se projekt GSE Land zaměřil na 
podporu požadavků EU uvedených ve Water Framework 
Directive (WFD), Urban Environment Thematic Strategy 
(UTS) a iniciativě na ochranu půdy Thematic Strategy on 
Soil Protection (STS). Převedeno do srozumitelné řeči 
šlo o sledování znečišťění povrchových vod nitráty v dů-
sledku zemědělské činnosti (především živinami z chovu  
skotu a nadbytečného hnojení), služby regionálního  
plánování se zaměřením na monitorování záboru půdy pro 
stavební účely a jeho důsledky na životní prostředí či pro 
dlouhodobé udržení půdního fondu a služby městským 
oblastem (např. vývoj evropské mapovací služby Urban 
Atlas). Tím vznikají podklady na podporu udržitelného plá-
nování vodního hospodářství a udržitelný rozvoj regionů 
či měst.

St
ru

kt
ur

a 
úb

yt
ku

 p
lo

ch
 v

e 
p

ro
sp

ěc
h 

ur
b

an
iz

ov
an

ýc
h 

úz
em

í 
v 

M
or

av
sk

os
le

zs
ké

m
 re

gi
on

u 
v 

le
te

ch
 2

00
0 

až
 2

00
7.

 Z
dr

oj
: G

is
at

Vy
já

dř
en

í z
m

ěn
 z

em
sk

éh
o 

p
ok

ry
vu

 v
 ú

ze
m

í P
lz

eň
sk

éh
o 

re
gi

on
u.

 Z
dr

oj
: G

is
at



12 czechspace.cz

Možnost zapojení českého partnera do projektu se ote-
vřela v rámci programu Evropské kosmické agentury 
PECS (Plan for European Cooperating States), který byl  
otevřen pro země ucházející se o členství v ESA.  To se po-
dařilo v srpnu 2007, kdy se firma  GISAT stala partnerem 
programu GSE Land. Počáteční dvouleté zpoždění začátku  
českého projektu oproti hlavnímu celoevropskému har-
monogramu výrazně zvýšilo náročnost pozice českého ře-
šitele, zejména požadavků na rychlost a efektivitu zpraco-
vání dat.

Český podíl

Český řešitel přispěl do projektu produkcí a testováním 
produktů Land Use (využití krajiny člověkem) a Land Cover 
(krajinný pokryv) z družicových snímků pro povodí Labe, 
Moravy, Odry, Plzeňského regionu (návaznost na projek-
ty SAGE) a vyhodnocením snímků městských aglomerací 
Prahy a Plzně včetně studie na detekci změn v zástavbě pro 
účely územního plánování (GMES Urban Atlas). Výstupy 
projektu využívá Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Magistrát Hlavního města Prahy, 
Krajský úřad Plzeňského a Moravskoslezského kraje a další 
instituce z oblasti regionálního rozvoje v České republice. 
Řešitel zpracoval celkem šestnáct tematických mapových 
produktů, z čehož se šest týkalo regionálního zmapová-
ní krajinného pokryvu (všechny vyhodnocované regiony), 

čtyři byly určeny pro agro-environmentální monitoring 
(kvalita vody v povodí Labe, Odry a Moravy) a šest se za-
měřilo na územní plánování a regionální rozvoj ve městech 
a příměstských oblastech (Praha, Plzeňsko, Ostravsko). 
Práce českého řešitele byly koordinovány s ostatními  
projektovými partnery, jelikož některé doplňkové úkoly 
spojené se zpracováním dat z českého území byly řešeny 
i ve spolupráci se zahraničními firmami.

Postupně se podařilo vyřešit všechny problémy, kte-
ré projekt pronásledovaly např. s dostupností některých  
družicových dat. Veškeré plánované produkty byly uživate-
lům dodány v požadované kvalitě.

Výstup z projektu

V rámci projektu GSE Land vznikla řada datových sad 
a aplikací pro užití v ČR.  Firma GISAT se úspěšně integrova-
la do společenství evropských firem aktivních v oblasti mo-
nitoringu krajiny a plynule pokračuje ve svých aktivitách 
v oblasti rozvoje evropských GMES služeb v navazujícím  
projektu FP7 geoland2. Dále získala projekt na další  
rozvoj dosažených výsledků v oblasti městského mapo-
vání (Urban Atlas+) v rámci pobídkového programu ESA 
pro český průmysl. Rovněž byly posíleny vztahy s českými  
uživateli, zejména s Magistrátem Hlavního města Prahy 
v oblasti monitorování městského rozvoje.

Záběhlice v letech 1938, 1953, 1975 a 2005. Zdroj: Gisat

1938 1953 1975 2005
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1938

19531938

1975 2005

2003

1953

Třídy land use:

Srovnání využití zemského pokryvu okolí Kunratic, Spořilova a Záběhlic 
v letech 1938, 1953, 1975 a 2005

Srovnání využití zemského pokryvu v 
katastrálním území Praha Chodov v letech 
1953 a 2003

Souvislá městská záastavba

Hustá zástavba (Soil Sealing 50-80%)

Obytná zástavba (Soil Sealing 30-50%)

Obytná zástavba (Soil Sealing 10-30%)

Sídliště s velkými přidruženými plochami

Izolované struktury

Průmysllové areály

Komerční a obchodní areály

Veřejné, soukromé a vojenské služby

Tranzitní silnice

Ostatní silnice

Železnice

Těžba surovin

Staveniště

Bez využití

Městské zelené plochy

Sportoviště a rekreační plochy

Zemědělské oblasti

Lesy a semi-přírodní oblasti

Vodní plochy
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co to jE gmEs?

Program globálního sledování životního prostředí a bezpečnosti (Global 
Monitoring for Environment and Security) je společný projekt EU a ESA vy-
užívající kombinaci družicových a pozemních dat o stavu životního prostředí. 
Jeho cílem je poskytovat na udržitelné bázi spolehlivé a včasné geoinformač-
ní služby pro potřeby rozhodování v oblasti životního prostředí, regionálního 
rozvoje a bezpečnosti na evropské, národní i místní úrovni. 

www.gmes.info

Základní informace  o České Části projektu 
gse land

Trvání projektu: 2007 až 2009

Vedoucí projektu: Tomáš Soukup

Kontakt: GISAT s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7 

Email: tomas.soukup@gisat.cz 

www.gisat.cz

roZhovor s vedoucím projektu tomášem 
soukupEm
1. co vám účast v projektu gse land přinesla?

Účast v projektu GSE Land nám přinesla především nové zkušenosti a to 
jak ve smyslu jistých zvláštností vedení projektů ESA, tak i v rovině odbor-
né – spoluprací s producenty obdobných GMES produktů z celé Evropy. 

Tato zkušenost nás utvrdila v přesvědčení, že 
naše služby v této oblasti jsou minimálně na 
srovnatelné úrovni.    

2. Čím byl váš projekt přínosem pro 
Českou republiku a jaký užitek z něho 
bude mít běžný občan?
Není pochyb o tom, že mapování krajinné-
ho krytu či využití půdy je základním předpo-
kladem pro efektivní sledování změn v krajině 
obecně a má řadu velmi praktických aplikací. 
Nicméně zajištění pravidelné dostupnosti ak-
tuálních a porovnatelných dat krajinného kry-
tu na úrovni celé ČR, respektive celé Evropy, 
je stále technickou, organizační, ale i finanční 

výzvou. Projekt GSE Land se snažil rozvíjet především technickou kapaci-
tu pro pravidelnou službu koncipovanou v rámci GMES na úrovni Evropy 
a vyvinul řadu produktů, z nichž některé již došly operačního využití (např. 
FTSP Soil Sealing, Urban Atlas). Česká republika má samozřejmě užitek již 
ze stávajících GMES produktů jako je např. CORINE Land Cover.  Vývoj 
dalších GMES služeb však generuje nové, informačně bohatší produkty, 
vhodnější pro potřeby sledování zásadních procesů v naší krajině (např. do-
pady urbanizace, vliv liniových staveb, vliv pěstování biopaliv, intenzifikace/ 
extenzifikace zemědělství) a pro podporu kvalifikovaného rozhodování na 
všech úrovních. Uvedená témata i zmíněná rozhodnutí se pak bezprostřed-
ně dotýkají kvality života běžného občana. 

3. setkali jste se s nějakými problémy při řešení projektu, ať už tech-
nické nebo administrativní povahy? a jak se takový problém povedlo 
vyřešit?

Největším problémem celého řešení projektu byla překvapivě jeho úvod-
ní, kontraktační fáze. Jelikož v té době Česká republika ještě nebyla členem 
ESA, nýbrž pouze čerstvou partnerskou zemí v rámci programu PECS, 
všechny formální procedury a postupy pro začleňování partnerů z PECS do 
existujících ESA projektů se teprve tvořily, což vyžadovalo hodně flexibility 
a bohužel i času na obou stranách.

4. máte v plánu na tento projekt dále navázat či pokračuje vaše spolu-
práce s esa i v jiné oblasti?

Mapováním a monitoringem krajinného krytu či využití půdy a poskytování 
těchto služeb zákazníkům se věnujeme kontinuálně již více než 15 let. Stejně 
tak se od prvopočátku aktivně účastníme dalšího rozvoje těchto služeb 

v rámci GMES. Zkušenosti z projektu GSE Land využíváme v řadě našich 
dalších aktivit v této oblasti, nicméně přímá návaznost je zde u probíhající-
ho projektu geoland2 financovaného Evropskou komisí. Pro ESA pak pra-
cujeme na projektu UrbanAtlas+, který také navazuje na projekt GSE Land  
a zaměřuje se na využití možností dat UrbanAtlas a UrbanAudit pro sledování  
vývoje krajinného krytu v městských a příměstských oblastech. Vzhledem 
k zaměření GISATu na oblast dálkového průzkumu Země spolupracujeme 
s ESA i v jiných oblastech (např. projekty RESPOND www.respond.org, 
FLOREO www.floreo.cz). 

5. spolupracovali jste na projektu s nějakou univerzitou? jak vidíte roli 
univerzit při spolupráci na projektech esa?

V rámci projektu GSE Land taková spolupráce neprobíhala, přesto obecně je 
spolupráce typu PPP jistě prospěšná a máme s ní zkušenosti i v jiných projek-
tech, včetně projektů ESA. V konkrétních případech však vždy záleží na tom, 
jak dobře se podaří poskládat společný tým nejen profesně zdatných, ale i do-
statečně motivovaných odborníků. 

6. jak byste poradili postupovat novým českým zájemcům o účast v kos-
mických projektech, kteří by se také chtěli do programů esa zapojit?

Členství ČR v ESA znamená pro české zájemce o účast v kosmických  
projektech velkou příležitost. Prvním a nutným krokem je jistě seznámení 
s fungováním ESA, tj. se strukturou programů a prioritami ESA, prioritami 
ČR v rámci ESA, způsobem vypisování tendrů, s obecnými možnostmi čes-
kých zájemců... Na první pohled se může zdát, že je toho hodně, co by pří-
padný zájemce měl vědět předtím, než se pustí do spolupráce s ESA, ale zde 
naštěstí hraje nezastupitelnou roli Česká kosmická kancelář, která zájemcům 
o spolupráci poskytne potřebné informace i cenné rady. Následně už bych jen  
doporučil – nebát se, nepodceňovat své možnosti a zkoušet uplatnit svoje 
představy a nápady v rámci vybraných programů ESA.

7. jak jste při projektu spolupracovali s Českou kosmickou kanceláří a ve 
které oblasti vidíte její největší přínos?

S Českou kosmickou kanceláří jsme byli v kontaktu po celou dobu projek-
tu v rámci organizace auditů, ročních zpráv apod. Její největší přínos vidím 
v informačním servisu a v celkové podpoře českých zájmů a zájemců o spo-
lupráci v ESA.

8. máte nějakou vizi využití služeb gmes v České republice a jak bys-
te k ní chtěli přispět?

Vizi rozvoje GMES služeb v České republice samozřejmě máme. Je zalo-
žená na představě vhodné kombinace evropských GMES aktivit a ná-
rodních aktivit v oblasti mapování krajinného krytu v duchu a za podpory  
iniciativ INSPIRE a SEIS. Cílovým stavem by mohl být národní program mo-
nitoringu krajinného krytu, který by svými parametry odpovídal potřebám  
uživatelů minimálně na regionální úrovni, ale zároveň poskytoval srovnatel-
né informace i pro evropskou úroveň ve smyslu stávající evropské databá-
ze CORINE Land Cover. V současné době se v rámci jednoho z projektů  
snažíme společně s Českou informační agenturou životního prostře-
dí (CENIA) zmapovat možnosti a limity takového programu v ČR.  

9. co je podle vás třeba k většímu rozvoji využívání družicových dat 
v České republice?

V České republice se využívání družicových dat, i díky aktivitám GISATu, 
úspěšně rozvíjí.  V poslední dekádě procházejí technologie spojené s poři-
zováním, zpracováním, ale i správou a vizualizací dat dálkového průzkumu 
Země zásadním rozvojem a tak se dnes družicová data stávají již běžným  
informačním zdrojem pro mnoho uživatelů v ČR. Jsme ovšem relativně  
malou zemí a tomu odpovídají i specifické možnosti, struktura a počty oprav-
du efektivních aplikací DPZ. K dalšímu rozvoji operačního nasazení DPZ 
nicméně dále přispěje přeshraniční charakter mnoha v současnosti řešených  
témat a s tím spojený důraz na větší standardizaci datových sad (viz např. zmi-
ňovaný INSPIRE).  

Finanční bariéru pro efektivní využití DPZ pak může, kromě neustálého (a při-
rozeného) cenového vývoje způsobeného stále silnější konkurencí na straně  
pořizovatelů dat, zásadním způsobem ovlivnit také konečná podoba ev-
ropských GMES služeb – jejich specifikace, organizace a finanční podpora. 
Následně či zároveň pak i praktická národní koncepce a nadrezortní koordina-
ce využívání družicových dat ve státní správě a samosprávě. 
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seznámení s proJektem 
esa egnos edutools

Stejně jako námořníci v historii upírali svoje zraky ke hvězdám, také nyní nás k cíli často vede 
„hlas z hvězd“. byť má podobu odpovídající jedenadvacátému století: astroláby jsme vyměnili                  
za poněkud sofistikovanější přístroje. S tím, jak se na nich stáváme čím dál více závislejší, rostou      
i požadavky na přesnost jejich měření.

Přesná, přesnější, nejpřesnější

Globální družicové navigační systémy (označované anglic-
kou zkratkou GNSS, Global Navigation Satellite Systems) 
mají před sebou velkou budoucnost. Statistiky konstatu-
jí, že v roce 2020 bude celosvětový obchod s družicovým 
navigačním hardwarem představovat obrat 25 miliard do-
larů. Služby související se družicovou navigací pak mají vy-
generovat obrat dokonce dvojnásobný, padesát miliard 
dolarů.

Pochopitelně, že tyto vpravdě závratné částky nevznik-
nou pouze opakovaným prodejem navigačních zaříze-
ní do automobilů, ale že trh bude postupně přicházet  
s novými službami a nápady. Ty nepřijdou najednou, ale 
budou se otevírat postupně: třeba s tím, jak se bude zlep-
šovat pokrytí oblastí družicovým signálem, příjem signálu 
v městské zástavbě nebo zvyšovat počet navigačních dru-
žic. Některá zlepšení jsou dlouhodobější, jiná mohou přijít 
relativně rychle.

Dříve, než vznikne moderní evropský systém Galileo, za-
čaly ESA, Evropské komise a organizace Eurocontrol 
(Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provo-
zu) pracovat na zlepšení kvality určení polohy stávajících  
globálních navigačních systémů GPS (Global Positioning 
System) a GLONASS (Globalnaja navigacionnaja sputni-
kovaja sistema). Výsledkem této snahy je systém  EGNOS 
(European Geostationary Navigation Overlay Service).

Jde o družicový doplňkový systém, který zvyšuje přes-
nost družicových navigačních signálů v Evropě. Systém 
se skládá z transpodérů na palubách tří geostacionárních  
družic nad východním Atlantikem a Evropou, které jsou 
propojeny se sítí zhruba čtyřiceti pozemních stanic a čtyřmi  
kontrolními středisky.

Pozemní stanice systému EGNOS přijímají signál vysla-
ný americkými družicemi GPS. Informace o přesnosti 

H
od

no
ta

 IG
P 

p
ar

am
et

ru
 v

yj
ad

řu
jíc

í v
liv

 io
no

sf
ér

y 
a 

st
an

ic
e 

RI
M

S 
(R

an
gi

ng
 &

 In
te

gr
it

y 
M

on
ito

rin
g 

St
at

io
ns

). 
Zd

ro
j: 

Ig
ua

ss
u 

So
ft

w
ar

e 
Sy

st
em

s.
 



16 czechspace.cz

a spolehlivosti tohoto signálu jsou následně předáva-
ny uživatelům geostacionárními družicemi. To následně  
uživatelům umožňuje stanovovat pozici s přesností lepší 
než dva metry ve srovnání s desetimetrovou a lepší přes-
ností samotného systému GPS. Otevřená služba systému je  
poskytována zdarma. EGNOS je tak vlastně první celoev-
ropský družicový navigační systém.

Průkopník jménem SISNeT

Členství České republiky v programu PECS umožnilo  
připravit projekty pro spolupráci s Evropskou kosmic-
kou agenturou i v oblasti družicové navigace. Jedním 
z prvních českých zapojení do problematiky programu 
EGNOS  se stal projekt SISNeT, jehož řešitelem byla firma 
Iguassu Software Systems (dále jen ISS). SISNeT je zkratka  
popisného názvu „Signal in Space through the Internet“ 
a označením technologie, která šíří přesné navigační údaje 
ze systému EGNOS na internetu. Hlavním cílem projektu byl  
vývoj nové generace datového serveru, který je hlavním pi-
lířem poskytovaných služeb.

Řešení vyžadovalo přetvoření existujícího datového ser-
veru a přidání podstatných nových funkcí. Celý proces byl 
rozdělen do dvou navazujících fází. V první fázi byla od zá-
kladu přestavěna služba datového serveru, aby se zvýšil její 
výkon, spolehlivost a vylepšila udržovatelnost. Dále byly 
zprovozněny dvě nové služby poskytované serverem –   
výpočet korekcí naměřených polohových dat a výpočet 
polohy uživatele. Tyto výpočty umožní  využívání přesnosti 
systému EGNOS  i na přístrojích se slabým výpočetním vý-
konem, jako jsou například chytré telefony. Podrobnosti na 
www.esa.int/esaNA/egnos.html

Dva výukové programy

Na projekt SISNeT navázala firma ISS řešením dalšího  
dvouletého projektu EGNOS EduTools. 

Získané zkušenosti z projektu SISNeT umožnilo ISS vytvo-
řit výukové programy, které pomáhají snadněji porozumět 
jednak principu  systému EGNOS a jednak způsobu fungo-
vání družicových navigačních systémů.

V rámci projektu firma ISS také pokračovala v provozová-
ní monitorovací stanice v tzv. EGNOS Real-time Monitoring 
Network a v rozšiřování úrovně zapojení do této sítě.

První program dokáže simulovat princip zkvalitnění dru-
žicového navigačního systému jeho rozšířením o příjem  
doplňkových zpráv. Program SBAS MeNTOR navazu-
je na koncepci vyvinutou v předchozím projektu SISNeT. 
Původní schopnost upravovat obsah jednotlivých  
doplňkových zpráv MeNTOR rozšiřuje o popis celkové-
ho stavu systému a generování zprávy v určitém časovém  
intervalu. 

Druhým nástrojem vyvinutým v rámci projektu EGNOS 
EduTools je program SBAS Simulator. Ten umožňuje  
uživateli předpovídat chování celého družicového na-
vigačního systému podle nastavení různých parametrů. 
Podobné nástroje sice už existují, ale jsou veřejně nedo-
stupné a závislé na konkrétní platformě. Program nabízí 
nejrůznější typy analýz. Simulace probíhá pro určitý bod 
nebo region a výsledky jsou zobrazeny v přehledném gra-
fu. Nástroj není náročný na ovládání a většina nastave-
ní je dostupná již z hlavního okna. Součástí je i podrobný  
manuál s detailním popisem veškerých funkcí.

Nástroj byl vyvinut v Javě, je nezávislý na platformě a je 
volně dostupný všem uživatelům. Je ho možné spustit pří-
mo z webového prohlížeče podporujícího Javu. 

Najdete na www.egnos-pro.esa.int/sbassimulator/index.html

Ionosférická zpoždění získaná ze systému EGNOS.
Zdroj: Iguassu Software Systems.

Simulace pokrytí signálem systémů GPS, GLONASS, EGNOS a Galileo. 
Zdroj: Iguassu Software Systems.

Skutečná konstelace družic systému GPS.
Zdroj: Iguassu Software Systems.



17czechspace.cz

Základní informace                                                           
o projektu egnos edutools

Trvání projektu: 2008 až 2009

Vedoucí projektu: Miroslav Houdek

Kontakt: Iguassu Software Systems a.s., 

Evropská 61, 160 00 Praha 6

E-mail: miroslav.houdek@iguassu.czassu.cz

www.iguassu.cz 

roZhovor s vedoucím 
projektu miroslavem 
houdkem
1. co vám účast v projektu egnos 
edutools přinesla?
Tento projekt byl rozsahem a trváním 
největším ESA projektem (tříčlenný tým 
po dobu dvou let) firmy od doby, kdy 
jsme začali pracovat na projektech pro 
ESA. To je samo o sobě nová zkušenost, 
avšak velkou přidanou hodnotou bylo 
mé začlenění do tým EGNOS Project 

Office v Toulouse, kde jsem mohl jak získávat představu o „větším obraze“ 
mimo náš úzce zaměřený projekt, tak přímou komunikací instruovat kolegy 
v Praze o povaze požadavků ESA na další pokračování vývoje.

2. Čím byl váš projekt přínosem pro Českou republiku a jaký užitek 
z něho bude mít běžný občan?

Jako přínos pro ČR se dá při tomto vývoji specializovaného navigačního 
software považovat za prvé to, že je volně dostupný na stránkách ESA, tedy 
i odborníkům a studentům u nás. Jako druhý přínos bych uvedl zvýšení naší 
prestiže (firmy i vlasti) tím, že výsledky práce jsou zdarma k disposici bez 
omezení, jsou tedy lidmi v okolním světě používány, a že tyto dva úspěšné 
produkty pochází z ČR se nezřídka ví.

3. setkali jste se s nějakými problémy při řešení projektu, ať už tech-
nické nebo administrativní povahy? a jak se takový problém poved-
lo vyřešit?

Na problémy obojího druhu jsme byli dobře připraveni díky zkušenosti 
z předchozích projektů a nic neočekávaného nás tedy nepotkalo. Jedním 
z palčivých problémů byly nejistoty kolem daňové legislativy v kontextu 
speciálního daňového statusu ESA. Podle našeho názoru tato situace nadá-
le čeká na závazné a praktické řešení ze strany našich státních zástupců a my 
jsme mezitím vystavováni zbytečným rizikům.

4. máte v plánu na tento projekt dále navázat či pokračuje vaše spolu-
práce s esa i v jiné oblasti?

Využíváme zkušeností a algoritmů vyvinutých v tomto projektu pro projekt 
další. Ten fakt, že algoritmy již existují, a že je můžeme znovu-použít (re-u-
se) jsme mohli zmínit v nabídce, a zvýšili jsme tak podstatně důvěryhod-
nost celé nabídky. Práce může pokročit mnohem rychleji, než kdybychom 
tyto klíčové algoritmy, a související know-how, neměli.

5. spolupracovali jste na projektu s nějakou univerzitou? jak vidíte roli 
univerzit při spolupráci na projektech esa?

Bohužel ne, jakkoliv je zvyšování úrovně spolupráce s univerzitami dlou-
hodobě mezi našimi prioritami, nepodařilo se nám zatím objevit odpovída-
jící praktický společný zájem s některou vzdělávací, či výzkumnou, institu-
cí. Roli univerzit považuji za nesmírně důležitou složku výcviku budoucích 
pracovníků (nejen) v oboru vesmírného výzkumu. 

6. jak byste poradili postupovat novým českým zájemcům o účast 
v kosmických projektech, kteří by se také chtěli do programů esa za-
pojit? 

Především účastnit se co možná nejvíce aktivit, které jsou organizovány 
v ČR (CSO, MŠMT, MPO, MD) a průmyslovou asociací Česká vesmírná 
aliance (ČVA) a v zahraničí (ESA, EU, IAC, ČVA, CSO). Cílem je dobře se 
seznámit s praktickými procedurami, které práce s ESA vyžaduje a najít si 
především v zahraničí vhodné partnery, kteří jsou pro prvotní zapojení  do 
ESA projektů téměř nezbytní.

Nenechat si ujít další kurz „Jak napsat projektový návrh pro ESA“, který dou-
fejme brzy znovu zorganizuje CSO. Průmysl pak získá nejvíce praktických in-
formací zapojením do asociace ČVA. Nezbytná je také registrace na ESA por-
tálu http://emits.esa.int - který je mimo jiné zkouškou ohněm, zda jste opravdu 
odhodlaní se do  oblasti kosmonautiky zapojit. Z praktického hlediska je ne-
zbytná schopnost komunikovat a pracovat v angličtině.

7. jak jste při projektu spolupracovali s Českou kosmickou kanceláří 
a ve které oblasti vidíte její největší přínos?
Největší přínos pro nás, a jistě i pro ostatní účastníky, jsou kurzy, které CSO 
organizuje s experty ESA. Mezi nejdůležitější patří zmíněný kurz o projekto-
vých návrzích a dále vývojové standardy ESA. CSO nám také umožnila propa-
gaci na mezinárodních akcích tím, že jsme mohli využít jejich stánek. Dále jsou 
cenné informace od českých zástupců v různých výborech ESA (programme 
boards), mezi kterými jsou i zaměstnanci CSO.

8. máte zpětnou vazbu, kde všude se programy, jež jste vyvinuli, použí-
vají, například i v Čr?

U některých dříve vyvinutých softwarových nástrojů určitý přehled máme, 
například o nástroji SBAS MeNTOR víme, že jej používají na Universitat 
Politècnica de Catalunya, interně v ESA a několik velkých zahraničních firem. 
Přehled o všech uživatelích nemá nikdo, neboť ke stažení software ze stránek 
ESA není třeba žádné registrace nebo žádosti. Vše tedy záleží na jednotlivých 
uživatelích, zda se rozhodnou nám nebo ESA napsat o tom, jak nástroj uží-
vají a jak jim pomáhá v jejich práci. O situaci v ČR žádné informace nemá-
me, což může být také menší komunikativností případných českých uživatelů.

9. co vám osobně přinesla šestiměsíční stáž na pracovišti esa v toulouse 
v gnss týmu?

Mít možnost být začleněn do ESA, jako de-facto její zaměstnanec, i po takto 
relativně velmi krátkou dobu, je nedocenitelné. Jakkoliv jsem předtím již něko-
lik let pracoval pro projekty EGNOS, tak jsem měl relativně omezenou před-
stavu o ostatních aktivitách, které nesouvisely bezprostředně s mými projek-
ty. Ihned po příjezdu jsem se začal seznamovat s celým spektrem probíhají-
cích aktivit a tato činnost mi zabrala přes měsíc. Tedy jen se zorientovat v po-
užívané terminologii a zejména ve všech zkratkách, poznat hlavní směry vý-
voje systému EGNOS, pochopit na nich právě probíhající vývojové cykly, po-
chopit podstatu různého druhu „review“ události, zúčastnit se přijímání vel-
kých softwarových projektů agenturou a také jsem byl přítomen zajímavé udá-
losti – předávání systému EGNOS do vlastnictví EU. K tomu byla nutná ne-
popsatelně obsáhlá série událostí typu „review“ celého současného stavu pro-
jektu a systému a také při přebírání systému Evropskou unií. Důležitá je samo-
zřejmě zkušenost s každodenní prací v ESA.
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inspirovat, motivovat, podporovat 
– hlavní cíle odBoru vzdělávání   
české kosmické kanceláře

Jednou z hlavních vzdělávacích aktivit České kosmické kanceláře je přivést největší talenty               
z řad současné mládeže ke studiu vědních oborů souvisejících s kosmonautikou, kosmickými 
technologiemi a kosmickou vědou. 

Všeobecný nezájem mladé generace, a to nejenom v České 
republice, a zvláště pak dívek, o vědecké a technické  
disciplíny je nejmarkantnější v klasických školních a uni-
verzitních předmětech jako je matematika, fyzika nebo 
chemie, méně potom v nově vznikajících vědních ob-
lastech jako jsou například informační a komunikační  
technologie. Bez potřebného počtu vysoce nadaných 
mladých odborníků ve vědeckých a technických oborech 
je však vážně ohrožena znalostní základna a ekonomika  
našeho státu stejně jako celé Evropy.

Hlavním cílem Odboru vzdělávání České kosmické kance-
láře je proto inspirovat, motivovat a podporovat mladé lidi 
při zvyšování jejich gramotnosti v moderní vědě a nových 
technologiích.

V rámci svých aktivit vyhledává Česká kosmická kance-
lář vhodné partnery a v úzké spolupráci s nimi potom  
realizuje výše uvedené cíle. Mezi nejdůležitější partnery  
vzdělávacích a osvětových programů Centra studentských 
aktivit České kosmické kanceláře patří sektor středního 
i vysokého školství, vládní organizace, místní a krajské sa-
mosprávy, vzdělávací agentury a centra, muzea, knihovny, 
ale i spolky či sdružení se zaměřením na kosmonautiku.

Odbor vzdělávání, Centrum studentských aktivit 
České kosmické kanceláře, úzce spolupracuje s pří-
slušnými vzdělávacími odděleními Evropské kosmické  
agentury – ESA Education Office a naplňuje vize a cíle vzdě-
lávacího programu European Space Education Resource 
Office (ESERO). Úzká spolupráce je navázána i s některými 
národními vzdělávacími organizacemi v jiných evropských 
zemích, které pracují v součinnosti s místními národními 
kosmickými agenturami na akcích zaměřených na popula-
rizaci kosmonautiky mezi mládeží a studenty.

Studentům se zájmem o kosmonautiku a ostatní mo-
derní vědní obory i dalším svým partnerům v České  
republice zajišťuje a předává Česká kosmická kancelář in-
formace o připravovaných či probíhajících akcích určených 
mládeži, studijních pobytech, studentských družicových 
projektech, o programech pro učitele a o popularizačních 
akcích určených nejširší veřejnosti – a to organizovaných 
ESA, národními organizacemi nebo dalšími partnery.
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Pro oblast středního a základního školství zajišťuje Česká 
kosmická kancelář podporu dalšímu vzdělávání učitelů 
poskytnutím vhodných informačních materiálů a zajiště-
ním informovanosti pedagogů o aktuálním dění v evrop-
ské i světové kosmonautice.

Formou osvětových a vzdělávacích akcí pro mládež  
propaguje a představuje Česká kosmická kancelář možnos-
ti profesního uplatnění v kosmickém vědeckém výzkumu  
a průmyslu. Kromě toho slouží i jako kontaktní bod pro 
všechny zájemce o vzdělávání v oblasti nových kosmic-
kých technologií, o dosažených výsledcích evropské  
i světové kosmonautiky a jejich přínosech běžné populaci. 
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SEMINÁŘE PRO ČESKÉ FIRMY 
A INSTITUCE Z OBLASTI 
KOSMONAUTIKY

REALIZACE KOSMICKÝCH PROJEKTŮ OD A DO Z

7. a 8. 7. 2010

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, 
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

TECHNICKÁ 2896/2
BUDOVA A5
MÍSTNOST U1

SPACE TECHNOLOGY DAY ON GSTP

15. 7. 2010

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

KARMELITSKÁ 7 
PRAHA 1
BUDOVA C
SÁL C081

Více informací na www.czechspace.cz
Kontakt: fuchs@czechspace.cz 




