
 

 
 

Zápis ze schůze řádných členů 
Národního sekretariátu GEO/Copernicus č. 5/2021 

22.6.2021, 10:00-12:00 

Online, MS Teams 

Účastníci 

Předseda: Mgr. Miroslav Havránek (CENIA), Místopředseda: Ing. Jana Bašistová, Ph.D. (CENIA), 

Tajemník: Mgr. Nina Liberda (CENIA), 

Řádní členové: Mgr. Tereza Klímová (MD), Ing. Jana Šmotková (CzechInvest), RNDr. Jindřich Šťástka Ph.D. 

(ČHMÚ), Ing. Ondřej Šváb (MD), RNDr. Petr Mareš, Ph.D. (ESA ESERO), 

Nepřítomni: Ing. Michal Pastvinský, PhDr. Ing. Přemysl Štěpánek, Ph.D., Ing. Přemysl Řezníček (MŽP), Mgr. 

Jaromír Adamuška (MŽP), RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (UK), Ing. Martin Havlíček (MZe), Ing. Jana Bašistová, Ph.D. 

(CENIA). 

 

1. Schválení programu schůze řádných členů NSGC č. 5/2021 (plénum) 

2. České uživatelské fórum Copernicus 2021 

• M. Havránek a N. Liberda členy informovali o vývoji příprav akce ČUF 2021. Je nutné najít novou lokalitu, 
protože na původně plánované není možné akci uspořádat. Otevírá se tím ale také možnost akci 
uspořádat v rámci Czech Space Weeku, který proběhne 8. až 13. listopadu 2021. 

• Nejprve byly diskutovány možné lokality, kde akci uspořádat. 
• O. Šváb uvedl, že akci by bylo možné uskutečnit v sále MD. 
• J. Šmotková se dotázala, zda by akce mohla proběhnout v prostorách agentury EUSPA. O. Šváb 

informoval, že by to možné bylo, ale vyžadovalo by to určitá bezpečností opatření, která by museli 
návštěvníci podstoupit (průchod přes terminály apod.). 

• M. Havránek navrhl, aby se akce konala v konferenčních prostorách Karolina UK. Výhodou je poměrně 
velká kapacita, možnost dvou sálů a reprezentativní vzhled. Nutná by však byla koordinace, úzká 
spolupráce a případně i oficiální partnerství UK na této akci. 

• N. Liberda uvedla, že další možností by byly konferenční prostory MMR v Pařížské ulici. 
• Dále byl diskutován nový termín akce a začlenění do Czech Space Weeku.  
• Členové souhlasili, že začlenění do Czech Space Weeku bude ku prospěchu akce. 
• Termín akce by měl být mimo průmyslový den, který proběhne ve čtvrtek 11.11.2021. 
• N. Liberda členům představila návrh programu, jehož hlavním tématem je Green Deal. Program 

obsahuje některé prezentace, které byly již potvrzeny pro neuskutečněné CUF 2020. Nejprve tedy bude 
nutné přednostně kontaktovat tyto přednášející a poté program doplnit o nové prezentace. Přednášející 
by se mohli přihlašovat prostřednictvím otevřené výzvy a také mohou být oslovováni přímo. 

• N. Liberda členy vyzvala, aby jí zaslali návrhy témat přednášek, které jsou relevantní a aktuální pro jejich 
resorty. 

• V rámci akce by mohla proběhnout také paralelní sekce, ve které by se uskutečnily workshopy např. na 
témata CollGS – nadstavba pro učitele, Open schooling (možné zahájení programu Climate Detectives, 
představení aplikace globální problémy z nadhledu, online kurzy) aj. 



 
 

• Jedna z přednášek by mohla být věnována Copernicus Academy Centre. 
• P. Mareš navrhl jako možného keynote speakera Pedra Russoa zodpovědného za sekci Space v rámci 

Horizon Europe. Jeho vystoupení by mohlo zprostředkovat a zařídit ESA ESERO. 
 

3. Termín schůze řádných členů NSGC č. 6/2021 

• Další schůze se uskuteční v týdnu 26.–30. července. Členové budou o přesném datu a času hlasovat 
pomocí Doodle Poll. 


