
Vesmírné aktivity a aplikace mají často přímý dopad na každodenní  
život nás všech, ať už se týká záchranných služeb, letectví, zemědělství,  
energetiky, klimatických změn, dopravy, bankovnictví či pojišťovnictví. 
Vesmírná politika EU podporuje rovněž rozvoj nových služeb, vytváří  
obchodní příležitosti, posiluje bezpečnost a upevňuje roli Evropy  
coby silného mezinárodního hráče ve vesmírném výzkumu atd.
Vesmírné technologie, data a služby jsou nezbytné např. pro provoz  
mobilních telefonů, navigační systém v našem autě, sledování satelitní  
televize. Usnadňují také koordinaci záchranných a pohotovostních 
týmů během nejrůznějších katastrof.

Cíle Evropské komise v oblasti výzkumu a využití vesmíru 
stanovuje  „Vesmírná strategie pro Evropu“  
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/19442?locale=cs. 
 
Patří mezi ně např.:
• zvýšit přínosy vesmírných technologií pro společnost a ekonomiku  

v EU (využití služeb Galileo, zlepšení přístupu k vesmírným datům  
pro start-upy apod.),

• zajistit celosvětovou konkurenceschopnost a inovativnost  
evropského vesmírného sektoru (Investiční plán pro Evropu, 
zjednodušení přístupu firem k datům prostřednictvím různých 
platforem atd.),

• potvrdit evropskou nezávislost v přístupu k vesmíru (podpora  
efektivních, spolehlivých a konkurenceschopných operátorů),

• upevnit roli EU coby globálního hráče a zapojit se ještě více  
do mezinárodní spolupráce.

Nejvýznamnější evropské kosmické projekty jsou:
• COPERNICUS – program Evropské unie pro pozorování Země,  

který umožňuje sledovat naši planetu a její prostředí 
www.copernicus.eu

• GALILEO – evropský autonomní globální družicový polohový 
systém (GNSS), nezávislá a civilní obdoba primárně vojenských 
systémů Navstar GPS a GLONASS https://www.gsa.europa.eu/

• EGNOS – první celoevropský družicový navigační systém  
využitelný v letectví, námořní i pozemní dopravě 

 https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/egnos-
-system/about-egnos

KDO JE KDO
Evropská kosmická agentura – ESA
Agentura založená v r. 1975 se věnuje mírovému výzkumu a využívání 
kosmu, tvoří ji 22 členských států, vč. ČR, které spolupracují a sdílejí 
finanční i vědecké zdroje. Díky kosmodromu v Kourou (Fr. Guyana) 
zajišťuje ESA nezávislý přístup do kosmu pro vědecké i komerční mise.
http://www.esa.int/
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Czech_Republic

Evropská Agentura pro globální navigační družicový  
systém – GSA  
Agentura sídlící od r. 2012 v Praze odpovídá za provoz a poskytování 
služeb systému EGNOS a Galileo. V roce 2021 se plánuje rozšíření její 
působnosti i počtu zaměstnanců. Agentura by měla nově sdružit  
řízení provozu všech kosmických programů EU a zároveň by se měla 
přejmenovat na Agenturu pro kosmický program.
https://www.gsa.europa.eu/ 
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1.1 Základní verze kombinované značky
ZÁKLADNÍ výšková (vertikální) verze loga:

Manuál kodifikuje dvě tvarové (kompoziční) verze loga 

(značky) Turistické informační centrum Pardubice – 

základní výškovou verzi (jinak též vertikální nebo osová) 

a doplňkovou šířkovou verzi (horizontální). 

Pozn.: Barevné verze loga mají ještě různé definice podle 

barevných režimů. 

Pro plnobarevný tisk používáme verzi v barvách CMYK, 

pro tisk přímými barvami (vizitky) se používá soubor 

v barvách Pantone.

Barevná pozitivní verze loga: 
Soubor: TIC_logo_1C (CMYK) 
Soubor: TIC_logo_1P (Pantone)

Barevná negativní verze loga: 
Soubor: TIC_logo_1NC (CMYK) 
Soubor: TIC_logo_1NP (Pantone)

Černobílá negativní verze loga: 
Soubor: TIC_logo_1NK (černobílý tisk) 

Černobílá pozitivní verze loga:  
Soubor: TIC_logo_1K (černobílý tisk) 

Vždy upřednostňujeme použití základní vertikální verze.  

Pouze v případech, kdy je plocha pro značku výrazně 

obdélníková – horizontální (potisk propisky, banner 

na stadionu), použijeme doplňkovou šířkovou verzi. 

Také je možné používat nápis samostatně.  

Barevnou negativní verzi loga můžeme aplikovat 

na plochu ve firemní barvě červené, na plochu černou 

nebo případně i na jiné tmavé plochy (např. na fotografii).
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Evropská jižní observatoř – ESO
Mezivládní vědecko-technická organizace zabývající se astronomií 
uskutečňuje program zaměřený na projektování, konstrukci  
a provozování výkonných pozemních pozorovacích zařízení,  
která mají umožňovat důležité vědecké objevy v astronomii.  
Hraje i významnou úlohu v podpoře a organizaci spolupráce  
v astronomickém výzkumu. Provozuje tři unikátní observatoře  
v poušti Atacama: La Silla, Paranal a Chajnantor.
https://www.eso.org/public/czechrepublic/

Evropská kancelář pro vzdělávání o vesmíru – ESERO
Projekt ESA podporuje vzdělávání a zvýšení motivace dětí ke studiu  
technických a přírodovědných předmětů.
https://www.esero.sciencein.cz/esero

Český kosmický portál
Jednotný informační portál pro kosmické aktivity České republiky 
přináší informace o těchto aktivitách v ČR i v zahraničí. Na jeho  
obsahové náplni se podílí členové Koordinační rady ministra dopravy 
pro kosmické aktivity: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo školství, 
tělovýchovy a mládeže, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničí  
a Úřad vlády České republiky. 
https://www.czechspaceportal.cz/

Astronomický ústav Akademie věd ČR
Veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem  
v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou 
astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem  
kosmických těles.
http://www.asu.cas.cz/ 

Česká astronomická společnost
Roku 1917 bylo založeno dobrovolné sdružení odborných  
a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů  
a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS informuje nejen o dění  
ve společnosti, ale zejména o dění ve vesmíru. 
https://www.astro.cz/ 

Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích
Roku 1912 založil baron Artur Kraus první lidovou hvězdárnu  
v českých zemích. Pardubická hvězdárna plnila vzdělávací, informační 
a osvětovou činnost a město se stalo v té době centrem astronomie  
v Čechách. Na bohatou historii astronomie v Pardubicích navazuje 
svou vzdělávací činností v současné době Hvězdárna barona Artura 
Krause DDM ALFA Pardubice.  
Hvězdárna se v nedávné době zapojila např. do projektu kooperativní 
sítě Bolidozor, která prostřednictvím detekčních a měřících stanic 
umístěných u dobrovolných pozorovatelů sleduje lety meteorů, viz  
https://www.astropardubice.cz/bolidozor/
https://www.astropardubice.cz/ 

VESMÍRNÁ ZÁBAVA NEJEN PRO DĚTI
https://www.esa.int/kids/en/home
https://www.esero.sciencein.cz/projects 
http://www.asu.cas.cz/cz/deti-a-mladez/rozcestnik-deti 
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