
Již popáté otevře 8.–9. listopadu Evropská agentura pro globální navigační satelitní 

systém (GSA) své dveře široké veřejnosti, která již tradičně netrpělivě očekává 

každoroční představení činnosti samotné GSA i kosmických programů EU Galileo a 

EGNOS. Stejně jako v předchozích letech si veřejnost bude moci v rámci Dnů 

otevřených dveří GSA 2019, které se odehrávají během Czech Space Weeku, užívat 
program nabitý vzrušujícími aktivitami i zajímavými prezentacemi.

V sobotu budou po celý den v různých časech probíhat semináře v češtině a angličtině, 

na nichž se návštěvníci dozví, které „viditelné“ služby závisejí na „neviditelné“ vesmírné 

infrastruktuře, na niž si zvykly spoléhat miliony Evropanů. Další prezentace ve zkratce 

vysvětlí fungování globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) a nechají 

nahlédnout do činnosti GSA, která díky svému sídlu v Praze přináší české ekonomice 

každoročně přibližně 200 milionů korun.

K účasti na aktivitách, které po oba dny probíhají, se již zaregistrovalo více než 350 

studentů. Budou mít příležitost stát se pilotem a přistát s použitím systému EGNOS s 

airbusem A350, vyzkoušet si naživo záchrannou akci v zasněžených Alpách s podporou 

systému Galileo, nebo otestovat, jak lze díky systému EGNOS optimalizovat využití 

traktorů na polích. Kompletní program Dní otevřených dveří 2019 najdete zde.

V loňském roce se Dní otevřených dveří zúčastnilo více než 2 000 návštěvníků, kteří se 

v centrále GSA chtěli dozvědět více o evropských kosmických programech. Atraktivní 

program, v němž nechybí semináře a kosmické workshopy (v češtině i angličtině), 

soutěže a kvízy či další zábavně-vzdělávací aktivity, by měl i v letošním roce přilákat 

mnoho Evropanů.

Dny otevřených dveří GSA – přijďte se 
přesvědčit na vlastní oči, proč na 
přesnosti záleží!
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„Koncoví uživatelé jsou středobodem evropského kosmického programu, při jehož vývoji 

byl vždy primárním cílem přínos pro každodenní život Evropanů. Otevřením dveří naší 

pražské centrály pro veřejnost tak získáváme v GSA příležitost setkat se s těmi, kdo 

využívají přínosů systémů Galileo a EGNOS, zatímco koncoví uživatelé se naopak budou 

moci dozvědět více o GSA a přínosech evropských kosmických investic,“ uvedl výkonný 

ředitel GSA Carlo des Dorides. 

Dalším pokračováním těchto investic bylo 5. listopadu spuštění čtyř nových inovativních 

akcí s celkovým rozpočtem 21 mil. EUR, které spadají do výzvy „EGNSS market uptake 

2019-2020“ v rámci programu Horizont 2020. Tato výzva, která je zaměřena na využití 

EGNSS v rámci veřejných zakázek v předkomerční fázi, na podporu digitalizace, chytré 

mobility, odolnosti společnosti a ochranu životního prostředí, je poslední v rámci 

programu Horizont 2020 před spuštěním nástupnického rámcového programu Horizont 

Evropa. 

#MyGalileoApp

V předvečer zahájení letošních Dní otevřených dveří GSA se ve čtvrtek 7. listopadu bude 

v centrále GSA konat slavnostní finále a vyhlášení vítězů soutěže My Galileo App. 

O vítězi se rozhodne po závěrečných prezentacích finalistů a vítězové obdrží ocenění při 

slavnostním vyhlášení tentýž večer. S umístěním na prvním místě je spojena odměna ve 

výši 100 000 euro. Za druhé místo bude udělena odměna ve výši 50 000 euro a za třetí 

místo ve výši 30 000 euro. Seznam finalistů soutěže My Galileo App naleznete zde.

O Evropské agentuře pro globální navigační satelitní systém (GSA)

Z pozice oficiální regulační agentury Evropské unie dohlíží Evropská agentura pro 

globální navigační satelitní systém (GSA) na plnění veřejného zájmu ve vztahu k 

evropským programům GNSS. Posláním GSA je podporovat cíle Evropské unie a zajistit 

co nejvyšší návratnost investic EU do GNSS ve formě přínosů pro uživatele a 

ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. 

Pro více informací navštivte internetové stránky GSA zde.
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Kontakt pro další informace:
Marie Ménard 

GSA Communication Officer 

Marie.Menard@gsa.europa.eu Tel +420 237 

766 627 Mobile: +420 602 619 776

Paul Kucera

pavel@bmipr.com 

Mobile: +420 602 325 650
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