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Brno Space Days 2019, Dny jihomoravské kosmonautiky 

navazují na úspěšný Czech Space Year 2018, také na 40. výročí letu 

prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka a první 

československé umělé družice Magion 1. Na organizaci spolupracují 

Hvězdárna a planetárium Brno, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo 

životního prostředí ČR, CzechInvest, ESA BIC Prague, Frentech 

Aerospace, S.A.B. Aerospace, Statutární město Brno, SOSA - Slovak 

Organisation for Space Activities, Úřad Jihomoravského kraje, G. L. 

Electronic a Future Gate Sci-fi Film Festival. 

 

V rámci této akce přijměte pozvání jménem Národního sekretariátu GEO/Copernicus na seminář 

Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí, ECMWF pod titulkem ECMWF and 

Copernicus: Weather, Climate & Atmosphere from Space. 

 

Seminář se koná dne 6. března 2019 ve vesmírném prostoru Hvězdárny a planetária Brno právě 

v rámci Brno Space Days 2019 – Dny jihomoravské kosmonautiky pod záštitou ředitele 

Hvězdárny a planetária Brno, pana Jiřího Duška. Na organizaci akce se spolupodíleli Ministerstvo 

životního prostředí ČR, gestor programu Copernicus, gestor ECMWF a Ministerstvo dopravy ČR 

spolugestor programu, leader kosmických aktivit vlády ČR. 

 

Cílem semináře je seznámit uživatelskou mezioborovou komunitu s novými službami a produkty nad 

otevřenými daty programu Evropské kosmické agentury a Evropské komise pro monitoring životního 

prostředí a bezpečnosti Copernicus, dvěma vybranými službami, jejichž poskytovatelem je právě 

Evropské centrum pro střednědobou předpověď počasí. Akcent bude na službu pro sledování 

klimatické změny, Copernicus Climate Change Service #C3S a službu pro pozorování zemské 

atmosféry, Copernicus Atmosphere Monitoring Service #CAMS, ale i na data a služby poskytované 

přímo ECMWF. 

 

Budete mít možnost osobně se setkat se zástupci ECMWF na nejvyšší úrovni, pozvání přijal Juan 

Garces de Marcilla, ředitel služeb Copernicus ECMWF, Martin Palkovič, ředitel výpočetního centra 

ECMWF, Umberto Modigliani, vedoucí úseku pro uživatelskou podporu ECMWF, Johannes 

Flemming, vedoucí úseku atmosférických předpovědí ECMWF a další. Velmi zajímavé setkání Vás 

čeká také s tvářemi České televize, rubriky počasí, Taťánou Míkovou a Michalem Žákem. Pokud si 

donesete jejich novou knihu Když se blýská na časy, máte osobní věnování předem zajištěné. 

Milovníky aplikací pak jistě nadchne Tomáš Slavkovský, Windy. 

http://www.czechspaceyear.com/
https://www.hvezdarna.cz/?page_id=18
http://www.czechspaceportal.cz/
https://www.mzp.cz/cz/ministr
https://www.mzp.cz/cz/ministr
https://www.czechinvest.org/cz/O-CzechInvestu/O-nas/Organizacni-struktura/Generalni-reditelka
http://www.esa-bic.cz/
http://frentech.eu/
http://frentech.eu/
https://www.sabaerospace.cz/cs
https://www.brno.cz/uvodni-strana/
http://sosa.sk/sk/
http://sosa.sk/sk/
https://m.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.glelectronic.cz/
http://www.glelectronic.cz/
https://futuregate.cz/
http://copernicus.gov.cz/narodni-sekretariat
https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/staff-profiles/florence-rabier
https://www.brnospacedays.cz/seminar-evropskeho-centra
https://www.brnospacedays.cz/seminar-evropskeho-centra
https://www.brnospacedays.cz/hlavni-strana#about_belt
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus_en
https://www.copernicus.eu/en
https://www.ecmwf.int/
https://climate.copernicus.eu/
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/staff-profiles/juan-garces-de-marcilla
https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/staff-profiles/juan-garces-de-marcilla
https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2018/ecmwf-appoints-new-director-computing
https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/staff-profiles/umberto-modigliani
https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/staff-profiles/johannes-flemming
https://www.ecmwf.int/en/about/who-we-are/staff-profiles/johannes-flemming
https://www.ceskatelevize.cz/lide/tatana-mikova/
https://www.ceskatelevize.cz/lide/michal-zak/
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/46275431/kdyz-se-blyska-na-casy/
https://www.windy.com/?50.100,14.550,5
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Program je dostupný ke stažení na webu akce ZDE 

Kontakt:  

Ing. Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy ČR, ondrej.svab@mdcr.cz 

Ing. Kateřina Nedbalová, Ministerstvo životního prostředí ČR, katerina.nedbalova@mzp.cz 

Místo: 

Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, Brno - 616 00, dopravní spojení 

Registrace: ZDE 

PRESS KIT: předpokládá se účast médií, po zveřejnění bude dostupný na webu akce 

Užitečné odkazy:  

Web akce:  https://www.brnospacedays.cz/seminar-evropskeho-centra 

ECMWF  https://www.ecmwf.int/ 

CAMS   https://atmosphere.copernicus.eu/ 

C3S   https://climate.copernicus.eu/ 

Copernicus EU https://www.copernicus.eu/en 

Copernicus CZ http://copernicus.gov.cz/narodni-sekretariat 

 

 

Děkujeme za Váš zájem o Copernicus, těšíme se na Vás 6. března v Brně! 

#WeAreCopernicus 

https://www.brnospacedays.cz/seminar-evropskeho-centra
mailto:ondrej.svab@mdcr.cz
mailto:katerina.nedbalova@mzp.cz
https://www.hvezdarna.cz/?p=7229
https://www.mzp.cz/www/reg_sys.nsf/action.xsp?documentId=944E&action=openDocument
https://www.brnospacedays.cz/seminar-evropskeho-centra
https://www.ecmwf.int/
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/
https://www.copernicus.eu/en
http://copernicus.gov.cz/narodni-sekretariat

