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Zpravodaj GEOSS/GMES č.3/2012 
 
Vážení čtenáři, 
dovolujeme si Vám předložit letošní třetí vydání elektronického zpravodaje roku 2012 mapujícího události za částečně 
letní a podzimní období roku 2012.  
Rádi uvítáme jakékoli vaše postřehy a dotazy, které můžete směřovat na e-mailovou adresu info@gmes.cz .  

S pozdravem za Národní sekretariát GEOSS/GMES  Simona Losmanová, CENIA 

 

 Ohlédnutí za akcemi třetího čtvrtletí r. 2012 s reprezentací členů NS 

Červenec 2. 7. Setkání odborníků k dokumentu Delegated Acts pro datovou a informační politiku 
GMES; Brusel, Belgie 

Srpen  -  - 
Září  3. - 7. 9. 2012 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference; Sopoty, Polsko 

13. 9. Launch of the GMES Academy: Earth Observation and Geo Information for 
Environment & Security; Salcburk, Rakousko 

18. 9.  Workshop GUF k problematice GNSS a krizové řízení; Praha 
 

 

 Předpokládaná účast členů NS na akcích nadcházejícího čtvrtletí* 

Říjen 23. 10. 4. zasedání Uživatelského fóra GMES 
 24. - 25. 10. 21. konference GIS Esri v ČR 
Listopad -  - 
Prosinec -  - 
 
* Ostatní akce pořádané v ČR i zahraničí naleznete v kalendáři na gmes.gov.cz . 
 

 1.české uživatelské fórum GMES - statistické zhodnocení 

Ve dnech 29. až 30. května proběhla první národní konference GMES zaměřená na uživatele. Statistické zhodnocení 

konference podávají níže uvedené grafy. 

 

1) Poměr zastoupení českých a zahraničních návštěvníků konference 

Z celkového počtu účastníků bylo 12 zahraničních hostů. 
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2) Účast na workshopech 

Účast na tematicky zaměřených seminářích byla celkem rovnoměrná, největší účast zaznamenal 

jednoznačně seminář na téma území. 

 
 

3) Z jakých oblastí byli účastníci konference? 

Téměř polovinu účastníků konference tvořili zaměstnanci ze státní správy, zastoupení soukromého 

a výzkumného sektoru bylo téměř rovnoměrné.  

 
 

4) Hlasování o nezajímavější poster 

Vítězem soutěže o nejzajímavější poster se stal poster nazvaný "Česká stopa v GMES", který byl vytvořen 

firmou GISAT s.r.o. Jako druhý skončil poster "Distanční měření a spolupráce" od ČHMÚ, jako třetí se umístil 

poster "NIKM" z CENIA. 
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5) Poměr zastoupení žen a mužů na konferenci 

Konference se účastnilo celkem 101 lidí, z čehož téměř tři čtvrtiny tvořili muži. 

 

Další statistiky z 1.českého uživatelského fóra GMES naleznete na: http://gmes.gov.cz/clanek/1ceske-uzivatelske-
forum-gmes-statisticke-zhodnoceni 
 
Kompletní informací o proběhlé konferenci včetně prezentací všech zúčastněných a fotografií jsou k dispozici zde: 
http://gmes.gov.cz/clanek/ohlednuti-za-1ceskym-uzivatelskym-forem-gmes 
 

 

 6. výzva v rámci 7. rámcového programu SPACE včetně GMES publikována 

10. června 2012 byla publikována 6. výzva v oblasti SPACE rámcových programů EU s celkovým rozpočtem 

126 milionů EUR. Výzva je otevřená pro týmy s minimálně třemi zástupci různých zemí Evropské unie (univerzity, 

výzkumná pracoviště, malé a střední podniky apod.) 

Uzavírka pro podání projektů je 21. 11. 2012 v 17:00 místního času v Bruselu. 

Více informací naleznete na: http://www.fp7.cz/kosmicky-vyzkum-space/detail-novinky/newid-7779/ 

Základní dokument je k dispozici zde: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=rJ2tQDGbD01pv0ChqHq5VsQ1

Q5hQyGdzQ4QtzlGJN2QgpnrbpPLT!-95997459?callIdentifier=FP7-SPACE-2013-1 

 

 Výzkum v rámci uživatelské komunity GMES 

Centrum pro strategické a hodnotící služby (Centre for Strategy and Evaluation Services, CSES) provedlo v průběhu 

srpna dvě paralelní hodnocení - předběžné hodnocení přípravných akcí GMES a hodnocení programu GMES a jeho 

iniciační fáze (2011 - 2013). Průzkum byl zaměřen jednak na uživatele GMES, kteří se účastnili projektů v rámci 

přípravných akcí a iniciační fáze GMES, ale také na širší uživatelskou základnu, jejíž součástí jsou např. členové 

GMES Committee a GMES User Forum, orgány civilní ochrany, pracovníci humanitární a rozvojové pomoci, 

pracovníci evropských institucí (EEA, EUMETSAT, JRC apod.), zástupci neziskových organizací, veřejné orgány 

s rozhodovacími pravomocemi či lokální a regionální autority. Pod toto hodnocení ale nespadají projekty financované 

prostřednictvím FP7 Space 2007 - 2013. 

 

Hodnocení probíhalo do 3. září 2012. 
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 Upozornění na aktuality a výzvy 

 Grant pro projekty monitorování přírodních zdrojů z družicových snímků 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/grant-pro-projekty-monitorovani-prirodnich-zdroju-z-druzicovych-snimku 
 

 ESA Bulletin č. 151 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/esa-bulletin-c-151 
 

 Nová studie mapuje chování himalájských ledovců 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/nova-studie-mapuje-chovani-himalajskych-ledovcu 
 

 Přínos kosmických technologií v oblasti arktické politiky 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/prinos-kosmickych-technologii-v-oblasti-arkticke-politiky 
 

 Zpráva o pokroku vyjednávání a rozvoji partnerství 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zprava-o-pokroku-vyjednavani-rozvoji-partnerstvi 
 

 Sympozium Oceány a společnost: Modrá planeta 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/sympozium-oceany-spolecnost-modra-planeta 
 

 Výzva k tvorbě článků na téma "Povědomí o životním prostředí" 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/vyzva-k-tvorbe-clanku-na-tema-povedomi-o-zivotnim-prostredi 
 

 Panevropské lesní mapy z družicových dat 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/panevropske-lesni-mapy-z-druzicovych-dat 
 

 40. výročí programu Landsat 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/40-vyroci-programu-landsat 
 

 Zveřejnění tendrů - European Soil Portal 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zverejneni-tendru-european-soil-portal 
 

 Zveřejněna výzva k tendru pro podporu GIO land service 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/zverejnena-vyzva-k-tendru-pro-podporu-gio-land-service 
 

 European Space Expo 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/european-space-expo 
 

 Publikace ESA - Sentinel 1 a 2 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/publikace-esa-sentinel-1-2 
 

 GMES služby - přehled kosmických výzkumných projektů 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/gmes-sluzby-prehled-kosmickych-vyzkumnych-projektu 
 

 Porozumění rizikům pomocí dálkového průzkumu Země 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/porozumeni-rizikum-pomoci-dalkoveho-pruzkumu-zeme 
 

 Měření povrchové teploty moří z družic 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/mereni-povrchove-teploty-mori-z-druzic 
 

 Udržitelný přístup k evropským datům o kvalitě vzduchu z pozemních měření - "quick win" 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/udrzitelny-pristup-k-evropskym-datum-o-kvalite-vzduchu-z-pozemnich-
mereni-quick-win 
 

 Čistší vzduch v Evropě 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/cistsi-vzduch-v-evrope 
 

 V Mnichově proběhlo sympózium IGARSS 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/v-mnichove-probehlo-sympozium-igarss 
 

 Summit Rio+20: Pozorování Země pro nás a naši planetu 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/summit-rio20-pozorovani-zeme-pro-nas-nasi-planetu 
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 Řídicí středisko mise Sentinel se rýsuje 

Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/ridici-stredisko-mise-sentinel-se-rysuje 
 

 Shrnutí konference "GMES in action" 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/shrnuti-konference-gmes-action 
 

 Kosmické aktivity pro rozvoj na aerosalónu ve Farnborough 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/kosmicke-aktivity-pro-rozvoj-na-aerosalonu-ve-farnborough 

 
 Spuštění Českého kosmického portálu 

Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/spusteni-ceskeho-kosmickeho-portalu 
 

 Urban Atlas - mapování změn 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/urban-atlas-mapovani-zmen 
 

 Lokální komponenta GIO Land Monitoring 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/lokalni-komponenta-gio-land-monitoring 
 

 GMES Land User Newsletter č. 17 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/gmes-land-user-newsletter-c-17 
 

 ESA bulletin č. 150 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/esa-bulletin-c-150 
 

 Výzva k tvorbě článků na téma "Chemie atmosféry" 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/vyzva-k-tvorbe-clanku-na-tema-chemie-atmosfery 
 

 TED - Oznámení o zadání zakázky 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/ted-oznameni-o-zadani-zakazky-0 
 

 TED - Oznámení o zadání zakázky 
Více na: http://gmes.gov.cz/clanek/ted-oznameni-o-zadani-zakazky 
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