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Od 4. do 6. listopadu přistává kosmický program EU na Zemi! Objevte nejnovější aplikace a 
služby dostupné díky systémům Galileo, EGNOS, Copernicus a GOVSATCOM. 
 
Pod novým názvem a s rozšířeným záběrem činností se EUSPA rozhodla přesunout svou každoroční 
akci „Dny otevřených dveří“ ven, aby vyhověla současným hygienickým předpisům. „EUSPA Open 
Space“ je výstava pod širým nebem, která návštěvníky seznámí s nově vytvořeným kosmickým 
programem EU a také s novým posláním agentury. 
 
Do startu nejnovějších družic Galileo z evropského kosmodromu zbývá pouhý měsíc a EUSPA Open 
Space vám nabízí možnost oprášit si své vesmírné znalosti! Projděte si výstavu a zjistěte více o 
připravovaných službách v rámci programů Galileo a EGNOS a ponořte se do pestré sbírky snímků z 
pozorování Země programu Copernicus z celé Evropy. 
 
Jelikož by se Evropa měla do roku 2050 stát klimaticky neutrální, hrají vesmírná data a služby v rámci 
Zelené dohody EU klíčovou roli. Systémy Galileo, EGNOS a Copernicus přispívají k ochraně životního 
prostředí - od snižování emisí CO2 až po boj proti nelegální těžbě dřeva. EUSPA Open Space také 
zdůrazňuje souvislost mezi kosmickým programem EU, opatřeními v oblasti změny klimatu a 
udržitelností. 
 
Pro návštěvníky, kteří by se rádi dozvěděli více o činnostech agentury, pracovních příležitostech a 
možnostech financování budou v průběhu výstavy k dispozici pracovníci agentury EUSPA. V pátek 5. 
listopadu od 10:30 do 11:00 a v sobotu 6. listopadu od 11:00 do 11:30 bude na dotazy návštěvníků 
odpovídat výkonný ředitel Rodrigo da Costa.  
 

Jak se k nám dostanete? 
 
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 4. do 6. listopadu 2021 od 9:00 do 22:00 hodin na adrese 
Janovského 438/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice. 

 
O Agentuře Evropské Unie pro kosmický program (EUSPA) 
 
Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) nabízí bezpečné a chráněné služby evropské 
družicové navigace, podporuje komerční využití dat a služeb programů Galileo, EGNOS a Copernicus 
a koordinuje nadcházející program družicové komunikace EU v rámci státní správy (GOVSATCOM). 
Agentura EUSPA je zodpovědná za bezpečnostní akreditaci všech složek Kosmického programu EU. 
Prostřednictvím podpory vývoje inovativního a konkurenceschopného kosmického odvětví a díky 
spolupráci s celou komunitou EU v této oblasti agentura EUSPA přispívá k Zelené dohodě pro Evropu 
a digitální transformaci, bezpečnosti Unie a jejích občanů a současně posiluje její autonomii a odolnost. 

 
S žádostmi o další informace se obraťte na: 

Marie Ménard 
EUSPA Communications Officer  
Marie.Menard@euspa.europa.eu 
Tel: +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 

  
    

První výstava Agentury EUSPA pod širým nebem 

je nyní přístupná veřejnosti. Přijďte se podívat!
EUSPA/PR/21/03 Praha, 4. listopadu 2021

file://///admin.lan/pr/COMMUNICATIONS/NEWS%20-%20PR/PR/11%20November/EUSPA%20Open%20Space/www.euspa.europa.eu
https://www.facebook.com/EU4Space/
https://www.linkedin.com/company/euspa
https://twitter.com/EU4Space
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.youtube.com/euspa
https://www.euspa.europa.eu/cz/euspa-open-space-2021
https://www.euspa.europa.eu/cz/euspa-open-space-2021
mailto:Marie.Menard@euspa.europa.eu

