
 

 

 

Zápis ze schůze řádných členů 

Národního sekretariátu GEO/Copernicus č. 7/2022 

26. 10. 2022, 10:00-11:30 

 Hybridně 

Účastníci 

Předseda: Mgr. Miroslav Havránek (CENIA), Místopředseda: Ing. Luděk Hloušek (CENIA), 

Tajemník: Mgr. Martina Sálová (CENIA), 

Řádní členové: RNDr. Jindřich Šťástka Ph.D. (ČHMÚ), Ing. Ondřej Šváb (MD), RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (UK), 
RNDr. Pavel Doubrava (CENIA), RNDr. Tomáš Franc, Ph.D., Ing. Dominik Vít (MD), Ing. Jana Kapounová,  
Nepřítomni:  

Hosté: Patrik Zapletal (MD) 

1. Schválení programu schůze řádných členů NSGC č. 5/2022 (plénum) 

• Program byl členy jednohlasně schválen.  

2. Nová vládní služba pro bezpečnost (MD) 

• O. Šváb informoval ostatní členy o vývoji služby. Zaměření služby by mělo být pro vládní užití s využitím 

dat pro krizové řízení a bezpečnostní aplikace.  

• Není jisté, zda služba bude v rámci programu Copernicus, nebo bude založená úplně mimo stávající 

rámce. Důvodem je datová politika. Vzhledem k častosti aktualizace dat budou data brána i od 

soukromích poskytovatelů. Data Sentinel budou složit pouze jako podpůrný zdroj.  

• Uspořádána schůze k celé věci. Členové – Zástupci Evropské komise, Cenia (Martina Sálová), 

Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo obrany.   

• EK chystá k této věci studii, od poloviny roku 2023 do roku 2024. Analýza use case, sestavení skupin 

kontaktních bodů pro službu. Služba bude pravděpodobně fungovat na základě požadavků od členských 

států.  

• Služba bude fungovat uvnitř EU, když se bude jednat o ohrožení kritické infrastruktury. Dotaz M. 

Havránka, zda služba bude fungovat mimo EU, či uvnitř. Dále mimo EU. Uživatelé služby by měli být 

hasiči, armáda (nejisté). Služba by se neměla dotýkat stávající datové politiky.  



 
 

• Na závěr řeči shrnuto, že se jedná zatím pouze o základní představení potřeby služby, která bude 

schopná rychle reagovat na aktuální problémy.   

• P. Doubrava připomínkoval, že je problém výměny dat dálkového průzkumu mezi jednotlivými členskými 

státy NATO, natož na této úrovni. 

• Na závěr řečeno, že služba je i cílena na státy, které nejsou schopné si daty zpracovávat a získávat sami. 

• Dotaz od M. Sálové na to kdo bude kontaktním bodem za Česko, snaha zapojení Satcenu (nedořešeno), 

dále snaha zapojení ministerstva Vnitra a integrovaného záchranného systém.  

 

3. Konference České uživatelské fórum Copernicus 2022 (všichni) 

3.1. Předběžný program konference  

• M. Sálová uvedla program konference a předvedla změny. Dále představila všeobecné informace. 

Hlavním jazykem konference bude čeština, ale budou zde i na začátku konference prezentace 

v angličtině přednášejících ze zahraničí. M. Havránek bude mít úvodní slovo také v angličtině. 

Představení a uvedení změn v programu od M. Sálové. 

• Dotaz od O. Švába na samotný název celé konference (Program Copernicus a dopady války na Ukrajině). 

Dohodlo se, že už je pozdě název měnit a název souvisí s tématem prezentací. Zmíní to i M. Havránek 

v úvodu.  

• Dále diskuse k přednášejícím pro panelovou diskusi ze strany O. Švába. Kontaktováni lidé ze Satcenu, 

HZS, Ministerstvo obrany, Wirelessinfo, Cenia (M. Havránek nabídl svou prezentaci). P. Šváb bude mít 

prezentaci na téma shrnutí záměru Copernicus pro bezpečnost.  

• Dále konzultace k přednáškách pro druhý den. P. Štych navrhl přednášku na téma využití radarových dat 

v hodnocení požárů v Řecku. A proběhla konzultace workshopů.  

3.2. Registrace a akreditace přes centrální systém ÚV  

• Akreditace je důležitá pro vstup do Kongresového centra. Musí se registrovat každý účastník konference. 

Budou plastové kartičky s fotkou, možnost tisku i na místě. Akreditaci potvrzuje správce události (M. 

Sálová).  

3.3. Workshopy  

• Workshopy proběhnou dva druhý den.  

3.4. Moderování jednotlivých sekcí  

• Poznámka od M. Havránka, že by prezentující neměli moderovat sekce, kde sami prezentují. Členové 

se shodli na tom, že nikdo nebude moderovat sekce, které sám prezentuje.   

3.5. Propagační materiály a upomínkové předměty (bloky, publikace, hrnky, propisky atd.) 

• Bude probráno osobně s P. Štychem a J. Kapounovou.  



 
 
4. EU Space Week 2022 (MD, ESA BIC) 

• P. Zapletal shrnul velkou úspěšnost celé akce. Akce se zúčastnilo tři tisíce lidí a měla pozitivní ohlasy na 

mezinárodní úrovni.  

5. Informace o stavu zapojení (všichni) 

• J. Šťástka poznamenal, že se zúčastní příprav na MTG, kde budou přístroje Copernicus. Tyto přípravy 

zaberou zhruba půl až třičtvrtě roku.  

• M. Havránek zmínil jednání s HZS, kvůli požáru v Česko-saském Švýcarsku. Jednání o využití nových 

Meteosatů k detekci požárů. HZS mají zájem, ale nemají kapacity na samotné vyhodnocování dat.  

5.1. Akce, publikace, projekty  

 

 


