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1) Úvod ke konferenci 

2) Základní informace o Copernicus 

3) Novinky na evropské i národní úrovni 

4) Copernicus v ČR 

Osnova prezentace 
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Proč děláme konferenci Copernicus? 

 informovat o programu Copernicus 

 sběr uživatelských požadavků 

 příležitosti pro ČR 

 setkávat se 

Cíle konference 
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European Space Solutions 

http://european-space-solutions.eu 

11. - 13. června 2014, Kongresové centrum, Praha 

4 
vstup pouze po registraci (ukončena) 



European Space Expo 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/

space/expo/index_en.htm 

 7. - 15. června 2014, Praha (u Rudolfina) 

 volný vstup 
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Témata letošního ročníku 

 radarová data 
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 navazující služby Copernicus 

Zdroj: ESA, Copernicus Masters 



 Copernicus (dříve GMES), je iniciativa Evropské 
komise, realizovaná ve spolupráci v Evropskou 
kosmickou agenturou (ESA) 

 spolu s programem Galileo tvoří hlavní pilíř 
evropské kosmické politiky 

 hlavní cíl - poskytování včasných a přesných 
informací pro podporu rozhodování v oblasti 
životního prostředí a bezpečnosti 

 plný a otevřený přístup k datům 

Copernicus - základní info 
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kosmická komponenta (ESA) 
 družice Sentinel 
 přispěvatelské mise 
 pozemní segment 

Copernicus - 3 komponenty 

in-situ komponenta (EEA) 
 data z pozemních měření 

pro služby Copernicus 

služby (Evropská komise) 
 území 
 atmosféra 
 krizové řízení 

 bezpečnost 
 mořské prostředí 
 změna klimatu 8 



Sentinel 1 - SAR 

Využití: interferometrie, sledování mořského ledu, monitorování 
pohybu zem. povrchu               

Start: S1A duben 2014 / S1B říjen 2015 

Sentinel 2 - Multispektrální data vysokého rozlišení 

Využití: sledování vegetace, krajinného pokryvu a využití území, 
mapování rizikových jevů v území    

Start: S2A únor 2015 / S2B únor 2016 

Sentinel 3 - Globální monitorování zemského povrchu a oceánů 

Využití: sledování teploty zemského povrchu i oceánů, altimetrie  

 
Start: S3A květen 2015 / S3B 2016 

Sentinel 4 - Geostacionární družice pro monitorování atmosféry 

Využití: monitorování složení atmosféry, sledování kvality ovzduší  

 
Start: 2019 

Sentinel 5 - Družice na nízkém orbitu pro monitorování atmosféry 

Využití: monitorování chemických látek v troposféře 

 

Start: S5A 2020+, S5P 2015 
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Sentinel 1 - start a první snímky 

Zdroj: ESA 
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 start 3. dubna 2014 

 plánovaná dostupnost snímků 

Sentinelu 1 - červenec 2014 



 poskytování tematických informací nad daty Copernicus 
(družicovými i in-situ) v různých oblastech: 

Služby Copernicus 
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území atmosféra bezpečnost 

krizové řízení 
mořské 

prostředí 

změna 

klimatu 



 cíl služby: poskytnutí rychlých, 
přesných a spolehlivých informací, 
které pomáhají při řešení přírodních 
i člověkem způsobených katastrof, 
ale i při jejich prevenci a hodnocení 
rozsahu způsobených škod 

 produkt služby: mapy vytvořené na 
podkladě družicových dat + 
vektorová data, dostupné zdarma 
po řádné aktivaci autorizovaným 
uživatelem 

 rychlé x podpůrné mapování 

Služby Copernicus - krizové řízení 
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http://emergency.copernicus.eu/


 povodně v červnu 2013 
(rush mode) 

 http://emergency.copernic
us.eu/mapping/list-of-
components/EMSR045  

Služby Copernicus - krizové řízení 

 cvičení RESTART 2013 (non-
rush mode) 

 http://emergency.copernic
us.eu/mapping/list-of-
components/EMSN006  

Využití v ČR 
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Služby Copernicus - monitorování území 

14 

 poskytování přesných informací o zemském povrchu na 
lokální, regionální i globální úrovni 

 globální komponenta 

 pan-evropská komponenta (Corine LC) 

 lokální komponenta (Urban Atlas) 

http://land.copernicus.eu 

http://land.copernicus.eu/


 s r. 2014 přechod programu do operační fáze 

• legislativní rámec - nařízení č. 377/2014 
vstoupilo v platnost 

o zřízení programu Copernicus jako nástupce GMES 

o nastavení principů řízení programu 

o definování jednotlivých komponent programu 

• nařízení EK v přenesené pravomoci pro 
přístup k datům GMES/Copernicus 

Změny na evropské úrovni 
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o stanovení licenčních a registračních 
podmínek pro uživatele dat Copernicus 



 s r. 2014 přechod programu do operační fáze 

• vlastní financování programu z MFF EU 

• vypuštěna první družice Sentinel -> přísun 
vlastních dat pro program 

• postupné zprovozňování služeb  

 Copernicus 

Změny na evropské úrovni 
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 Vláda ČR schválila 19. února 2014 Zprávu o 
zapojení České republiky do činnosti skupiny 
GEO a účasti ČR na programu Copernicus → 
změna zainteresovaných rezortů 

• Copernicus – gestor MŽP a MD 

• GEO – gestor MŽP, MD a MŠMT 

 

Změny na národní úrovni 
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 Národní sekretariát GEOSS/GMES, odpovědný 
za koordinaci Copernicus v ČR, přejmenován na  
Národní sekretariát GEO/Copernicus 

• řádní členové - MŽP, MD, CENIA, ČHMÚ 

• mimořádní členové - MZe, MPO, MMR, MV, 
ČÚZK, NBÚ 

 

Změny na národní úrovni 
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 zastoupení ČR ve výborech Evropské komise 

 

 

 

 

 

 

 Národní sekretariát GEO/Copernicus 

 další - konference, web, ... 

Copernicus v ČR 
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zástupce alternát 

Copernicus 

Committee 

Lenka Hladíková 

(CENIA) 

Ondřej Šváb (MD) 

Copernicus 

User Forum 

Lenka Hladíková 

(CENIA) 

Ondřej Šváb (MD) 

Security 

Board 

Vladimír Petera (NBÚ) Ondřej Šváb (MD) 



Národní portál Copernicus 

http://copernicus.gov.cz 20 



Nové webové stránky 

http://copernicus.gov.cz 21 



Děkuji za pozornost 

Lenka Hladíková 

lenka.hladikova@cenia.cz 
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