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• Co je program Copernicus

• Služba pro monitorování atmosféry:

• Oblasti využití

• Příklady produktů

• Přístup k datům

Co nás čeká?



Program Copernicus
• Program EU
• Umožňuje pozorovat naši planetu a její prostředí 
• Otevřená a volně dostupná data
• Uživatelé: 

• orgány veřejné správy, 
• akademická a výzkumná sféra,
• soukromé firmy a široká veřejnost



Získávání dat
Data z družic + in-situ data

Jak to funguje?

Služby
programu Copernicus

Produkty a služby

Uživatelé

Využití

Zpětná vazba a nové strategické, technické a provozní požadavky.



Sentinel-1: Radarové snímání, vypuštěna 2014

Sentinel-2: Multispektrální snímání, vypuštěna 2015

Sentinel-3: Multispektrální snímání a altimetrie, vypuštěna 2016

Sentinel-4: Monitorování složení atmosféry, ve výstavbě

Sentinel-5P: Monitorování složení atmosféry, vypuštěna 2017

Sentinel-5: Monitorování složení atmosféry, ve výstavbě

Sentinel-6: Vysoce přesná mise pro altimetrii, vypuštěna 2020

Družice skupiny Sentinel
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Družice skupiny Sentinel



Služba pro monitorování území Služba pro monitorování klimatu Služba pro monitorování atmosféry

Služby programu Copernicus

Služba pro mořské prostředíSlužba pro bezpečnostSlužba pro krizové řízení
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Služba pro monitorování
atmosféry (CAMS)



Lokální Regionální Globální

Smog

Lokální zdroje

Katastrofa Viditelnost, sluneční záření

Regionální smog

Kyselé deště

Ozónová vrstva

Klimatické předpovědi

Biogeochemický cyklus

Proč monitorovat atmosféru?

D. Jacob, Harvard University (2019)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://oceanworld.tamu.edu/resources/oceanography-book/Images/LA-smog-2.jpg&imgrefurl=http://oceanworld.tamu.edu/resources/oceanography-book/atmosphere.html&h=224&w=400&sz=9&hl=en&start=4&tbnid=DFwZWTQIsjySMM:&tbnh=69&tbnw=124&prev=/images?q=smog&hl=en&rls=GGLR,GGLR:2006-29,GGLR:en


Oblasti využití

Zdraví
Ochrana

životního prostředí
Obnovitelné

zdroje energie

Změna klimatu Meteorologie



Kvalita ovzduší a složení atmosféry

Klimatické modely

Ozonová vrstva a UV záření

Solární energie

Emise a skleníkové plyny

Produkty služby CAMS



Kvalita ovzduší a složení atmosféry



Kvalita ovzduší a složení atmosféry

Denně vdechneme 14 kg vzduchu

Suspendované částice:
PM10 PM2,5 PM1

Oxidy dusíku a síry

Přízemní ozón

Látky znečišťující ovzduší:

Amoniak

CENIA, 2019





Zdroje emisí znečišťujících látek



CAMS: Denní předpovědi a analýzy 
kvality ovzduší

Předpověď kvality ovzduší pro Evropu: https://bit.ly/3tHgJtU

https://bit.ly/3tHgJtU


CAMS: Denní předpovědi a analýzy 
kvality ovzduší

Předpověď kvality ovzduší pro svět:
https://bit.ly/3uTUVwg

https://bit.ly/3uTUVwg


Ozonová vrstva a UV záření



Ozonová vrstva a UV záření

Ozonová vrstva: vysoká koncentrace ozonu ve stratosféře

UV index: vyjádření intenzity slunečního záření 

Hodnota UV indexu je závislá na zeměpisné šířce, na 
nadmořské výšce a na stavu ozonové vrstvy. 



CAMS: Denní předpovědi ozónů a UV-
indexu

Předpověď ozonu: https://bit.ly/3hmNFp5

https://bit.ly/3hmNFp5


CAMS: Denní předpovědi ozónů a UV-
indexu

Předpověď UV indexu: https://bit.ly/3uKM6VM

https://bit.ly/3uKM6VM


Solární energie



Solární energie

Celkový podíl je těsně nad 1% celosvětové výroby 
energie

Roční růst se ale pohybuje kolem 30% ročně

Množství dostupného slunečního záření závisí na 
ročním období, denní době a zeměpisné šířce místa.



Total-sky solar radiation
a

Clear-sky solar radiation

http://www.soda-pro.com/web-services/radiation/cams-radiation-service

http://www.soda-pro.com/web-services/radiation/cams-radiation-service
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Přístup k datům

CAMS katalog

Atmosphere Data Store

WekEO

CollGS v ČR

Datový sklad: https://dhr1.cesnet.cz/#/home

Webová aplikace: https://collgs.czechspaceportal.cz/mapova-aplikace/

https://dhr1.cesnet.cz/#/home
https://collgs.czechspaceportal.cz/mapova-aplikace/


Užitečné odkazy

Stránky Copernicus v ČR: https://copernicus.gov.cz/

Stránky Copernicus EU: https://www.copernicus.eu/en

Stránky služby CAMS: https://atmosphere.copernicus.eu/

Atmosphere Data Store: https://bit.ly/3t4f559

CAMS katalog: https://bit.ly/2Pzz9P4

Možnosti přístupu k datům: https://copernicus.gov.cz/index.php/pristup-k-datum/

WekEO: https://wekeo.eu/

https://copernicus.gov.cz/
https://www.copernicus.eu/en
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://bit.ly/3t4f559
https://bit.ly/2Pzz9P4
https://copernicus.gov.cz/index.php/pristup-k-datum/
https://wekeo.eu/
https://copernicus.gov.cz/
https://www.facebook.com/Copernicus-v-%C4%8CR-589457837893989


Otázky



Pište nám do chatu!


