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Connectivity

ESA
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PROGRAMY ESA A EU V OBLASTI DRUŽICOVÉ 
TELEKOMUNIKACE

Josef Šobra, Ministerstvo dopravy ČR



Systematická finanční podpora prostřednictvím 
programů ESA (MD + MŠMT)

59 M€



Programové elementy ESA ARTES 4.0 s účastí ČR
ARTES = Advanced Research in Telecommunication Systems

Future
Preparations

NAVISP (GNSS & PNT)

NOVACOM
NextGen II

jsou peníze a 
příležitosti 
pro zcela 
nové věci

příležitosti pro stávající řešitele dle 
dostupnosti peněz a fáze projektu

OKD-Sat

Eagle-1
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Cesta k zakázce v ESA
• Potřeba týmové spolupráce ESA, delegací členských 

států a průmyslu, resp. akademické sféry

• Průmysl, někdy s přispěním akademické sféry, by měl vyvíjet technologie a 
aplikace pro své vlastní komerční využití a mít pro ně zákazníka

• MD často vystavuje autorizační dopis umožňující žadatelům přihlásit se do 

soutěže či podat svůj návrh „odspodu, postup a formulář ke stažení viz: 
https://www.czechspaceportal.cz/jak-se-zapojit-do-kosmickych-
aktivit/autorizacni-dopis-delegace-cr-do-esa/

• MD má někdy k dispozici pracovní plány pro připravovaná výběrová řízení, 
které mohou průmysl informovat o příležitostech v předstihu

• Průmysl i akademická sféra musí začít včas komunikovat s MD o svém 

záměru ucházet se o projekt

• včas = minimálně 3 týdny před uzávěrkou ITT v systému esa-star

• Zpracování jedné žádosti MD zabere obvykle v součtu 2 – 3 pracovní dny
(přečtení všech podkladů a jejich dopracování s žadatelem, sestavení spisu s 
argumentací, vyhodnocení třemi osobami, vystavení a odeslání dopisu)

• Součástí vyhodnocení je osobní či virtuální schůzka s žadatelem
• Doporučujeme komunikovat s MD průběžně o svých záměrech a potřebách
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https://www.czechspaceportal.cz/jak-se-zapojit-do-kosmickych-aktivit/autorizacni-dopis-delegace-cr-do-esa/


5KKTS 202222. 9. 2022

Kam kráčí družicové 
telekomunikační 
systémy?

… z GEO na LEO
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Proč EU chce vlastní konstelaci?
… protože bez ní bude oproti USA, Číně a Rusku ve strategické nevýhodě 
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Počet družic globálních LEO systémů v letech 2010 - 2029



Secured Connectivity – celosvětový kontext
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Kosmický program EU

https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/eu-space-programme_en

Nové programy se zvláštní zakládací 
legislativou vznikající v CZ PRES (2022)
nad rámec Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/696 ze dne 28. dubna 2021, 
kterým se zavádí Kosmický program Unie a zřizuje 
Agentura Evropské unie pro Kosmický program.
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https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/eu-space-programme_en


Institucionální evropské SatCom systémy a projekty EU/ESA/EDA

12

EU Secure Connectivity (6 mld Euro)

EU Govsatcom (Space Regulation)

EDA GSC Demo 
+ EU Satcom

Market

ESA 
Govsatcom

PACIS

EU Govsatcom
HUB + 

Entrusted

EU EuroQCI (DG Connect)

EU Terrestrial
Segment

EU Optical
Network

Space Segment + vývoj OGS 
ESA SAGA

ESA + EU 
Optical Ground

Stations

ESA + EU
Eagle-1

ESA
QKD-Sat (UK)

LEO/MEO/ 
GEO - 3D 

konstelace

Nařízení EU o 
bezpečné 

konektivitě 
Součást priorit 

CZ PRES

Dedikovaný 
program ESA

EU space QKD under preparation
UK space QKD under preparation
EU terrestrial QKD
EU space QKD related TBD
EU space QKD unrelated
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Secure Connectivity
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vznikne ve 
spolupráci 

EU + ESA
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Secure Connectivity – studie možností průmyslu a poptávky 
služeb koncových uživatelů zadané Evropskou komisí



KKTS 2022 1522. 9. 2022

Secure Connectivity – uživatelské případy
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Secure Connectivity – zajištění potřebných frekvencí
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Hlavní technologie evropské konstelace dle předpokladů ESA
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Secure Connectivity – časová osa, rozpočet a zadávání zakázek

Ministerská Rada ESA

Celkový rozpočet odhadován na cca 6 miliard Euro. Zakázky bude přidělovat EU dle svých 
pravidel v rámci kofinancovaného PPP rámce, vyjma inovativních položek, které budou 
financovány z programu ESA dle pravidel ESA (geografická návratnost, kofinancování). 
§ 2,40 mld zaplatí EU z různých složek unijního rozpočtu

§ 2 mld zaplatí evropský průmysl 
§ 0,75 mld zaplatí ESA (= členské státy ESA)

§ lze očekávat i zvláštní příspěvek některých ČS EU
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EU Preliminary
Market Consultation
pro hlavní dodavatele
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§ cílem akce bylo hledat 

příležitosti pro spolupráci 

českého průmyslu na 

konstelaci SC

§ účast 43 českých firem se 

širokým polem zaměření

§ B2B meetingy

§ návštěvy vybraného 

průmyslu v Praze a Brně

https://www.czechspaceportal.cz/

https://www.czechspaceportal.cz/
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Největší evropská kosmická společenská událost, 3. – 6. října 2022
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice, https://www.euspaceweek.eu/

4. Října 2022

https://www.euspaceweek.eu/
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Czech Space Week, česká kosmická společenská událost roku, 28.11. – 2. 12. 2022
Praha & Brno + on-line, https://www.czechspacenews.cz/

V rámci CSW proběhne ve dnech 28.-29.11. 
konference Space2Business v Kongresovém 
centru Praha. Jedná se o průmyslový den 
kosmických firem společně s mezinárodní 
konferencí, B2B sekcí, veletrhem a bohatým 
doprovodným programem. Cílem akce je 
podporovat podnikání v kosmickém průmyslu a 
vytvářet nová obchodní partnerství. 

https://www.czechspacenews.cz/
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• Navštivte 
https://www.czechspaceportal.cz/

• Projděte si stránky s programy ESA
• Zaregistrujte se do zabezpečené sekce 

obsahující pracovní plány
• Kontaktujte mě pro více informací či 

domluvení schůzky:

Josef Šobra
Ministerstvo dopravy

Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI
josef.sobra@mdcr.cz

601 392 719 

https://www.czechspaceportal.cz/
mailto:josef.sobra@mdcr.cz


Záložní slidy k prohlédnutí 
na doma…

26KKTS 202222. 9. 2022



27KKTS 202222. 9. 2022



„ČR považuje kosmické aktivity za oblast s vysokou
přidanou hodnotou a ekonomickým, strategickým, 

bezpečnostním a vědeckým potenciálem“
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Investice do kosmických aktivit
volitelné programy Evropské kosmické agentury, národní

rámce

Návratnost v ekonomice (technologie)
Nové produkty, zvýšení znalostní kapacity firem

Vstup firem na nové trhy, noví obchodní partneři

Vyšší konkurenceschopnost – reference, nové postupy

využité ve svém primárním podnikání

1 Kč

4 - 5 Kč

Přínosy kosmických aktivit mohou být až pětinásobné
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Podporované domény ČR v ESA = věda à technologie à aplikace

Obecné technologie Nosné rakety Pozorování Země Družicová 
telekomunikace

Družicová navigace Pilotované lety, 
mikrogravitace a průzkum 

Sluneční soustavy

Přístroje pro vědecké 
družice a sondy

Bezpečnost v 
kosmickém prostoru
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Družicová telekomunikace a navigace
§ Future Preparaion k přípravě SatCom systémů budoucnosti

§ Core Competitiveness jako základ vývoje technologií

§ HydRON pro laserový terabitový komunikační systém

§ Sunrise pro konstelaci 5G internetu OneWeb

§ Triton-X pro všestrannou low-cost NewSpace platformu

§ BASS pro aplikace družicových systémů, transfer 

technologií, platformy ambasadora a ESA BIC

§ QKD Sat pro komerční kvantově kryptografickou misi

§ Novacom pro malé GEO platformy nové generace

OneSat (Airbus D&S) a Inspire (TAS)

§ SAGA pro kosmický segment kvantového systému EuroQCI

§ Iris k dokončení družicové komunikační složky SESAR

§ 4S pro potřeby bezpečnosti členských států

§ NAVISP pro technologie a aplikace GNSS a PNT
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Systém pro družicovou komunikaci letadel s ŘLP
§ Projekty ESA 2009 – 2019

§ V rámci řady projektů ESA IRIS 

připravují Honeywell International, 

e.s.c. Aerospace a Iguassu Software 

Systems komunikační družicové řešení 

pro jednotný evropský systém řízení 

letového provozu, tzv. „Single European

Sky“. 

§ Aerolinky si od nového systému slibují 

optimalizaci tras, úsporu letového času, 

paliva a tedy i finanční nákladnosti a 

snížení emisí CO2.
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• přes 350 uzavřených smluv s ESA
• 50+ firem pracujících s ESA
• 38 start-up firem v ESA BIC
• 23 univerzit a VaV institucí 
• 23 družic a sond s českou účastí
• 3 nosné rakety s českou účastí
• 5 českých družic za posledních 10 let
• 1 ESA BIC (Praha+Brno)
• 1 broker pro transfer technologií
• 1 vzdělávací kancelář ESERO
• 1 Česká vesmírná aliance
• 59 mil. Euro ročně à ESA = mnoho příležitostí!

Kosmické aktivity ČR v číslech
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Dosavadní úspěchy staví na 
• Národních kosmických plánech 

2010 – 2013 (splněný)

2014 – 2019 (vyhodnocovaný) 

2020 – 2025 (aktuálně platný)

• Propagaci schopností českého 

průmyslu, malých a středních 

podniků i akademické sféry 

prostřednictvím:

• Pořádání mezinárodních 

průmyslových dní, výstav a akcí

• Katalogu českých firem a VaV

institucí

• České vesmírné aliance

• Inkubaci nových firem v ESA BIC
Praha 
2019

PRIORITNÍ OBLASTI PODPORY
• Kosmické technologie

• Vědecké přístroje pro družice

• Aplikace družicových systémů 
včetně telekomunikací

• Ambiciózní projekty 
• Národní družicové mise

• Ověření disruptivních technologií

• Podpůrná infrastruktura
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https://www.czechspaceportal.cz/narodni-strategie/narodni-kosmicky-plan/
https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/12/cz_successful_in_esa_2021_web.pdf
http://czechspace.eu/


Cíle Národního kosmického plánu 2020 - 2025

Maximalizovat 
návratnost 

investic
Zvýšit 

spolupráci 
akademické 

sféry s 
průmyslemTvořit, chránit 

a zužitkovávat 
duševní 

vlastnictví

Být inovativní 
a dizruptivní

Mít excelentní 
výsledky

Podporovat 
synergie mezi
MSP a velkým

průmyslem

Zvýšit podíl 
soukromých 

investic

Stimulovat a 
zrychlit 
transfer 

vědomostí a 
technologií
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Národní a mezinárodní nástroje pro průmyslovou a 
výzkumně institucionální spolupráci 

Dvoustranná memoranda o spolupráci 
s Lucemburskem, Francií a Itálií

Evropská unie

Secure Connectivity
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Agentura EUSPA
§ EUSPA je regulační agentura EU (DG-GROW) pro Kosmický 

program EU (EU Space Programme Agency). Jediná agentura EU 

v ČR, sídlí od roku 2012 v Praze v Holešovicích.

§ EUSPA je historicky odpovědná za provoz služeb Galileo a EGNOS 

včetně veřejně regulované služby PRS a podporuje vývoj GNSS 

přijímačů a aplikací.

§ Od roku 2021 je agentura rovněž odpovědná za bezpečnostní 

akreditaci všech činností kosmického programu EU (Galileo, 

EGNOS, Copernicus, Govsatcom a programy sledování blízkého 

okolí Země SSA/SST), uživatelské otázky, vývoj pozemních aplikací 

a propagaci celého programu a též za EU Secure Connectivity.

§ Agentura do ČR láká nové evropské firmy pracující na kosmickém 

programu EU. Sama agentura se může rozrůst ze stávajících 100 na 

700 zaměstnanců.

§ https://www.euspa.europa.eu/
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Programové elementy ESA ARTES s účastí ČR stav 09/2022

39

ARTES = Advanced Research in Telecommunication Systems = komplet družicové systémy včetně pozemního segmentu 

Programy ARTES s účastí ČR Příspěvek v 
mil. Euro Náplň programu Co je třeba vědět spolufinancování každoroční 

pracovní plán
ad hoc seznamy 
ITT ESA / primes

podávání projektů 
odspodu

projekt iniciují 
primes

Future Preparation 0,10 přípravné studie pro nové technologie a SatCom systémy s vizí 10 - 20 let do budoucna ne ano ne ne ne
Core Competitiveness 
(elementy Advanced 

Technology, Competitiveness 
& Growth)

4,06 vývoj jakýchkoli technologií pro SatCom systémy (space & ground) až po TRL 8
V elementu AT je velká konkurence a ESA je 

v hodnocení náročná. V elementu C&G 
můžete podat projekt sami bez soutěže. 

AT ne, C&G ano ano ne ano někdy

Neosat 4,50 nová evropská GEO platforma projekt je prakticky u konce, finance 
alokované ano ne ne ne ano

ScyLight 1,84 vývoj technologií optických komunikací speciální témata pro úzce zaměřené firmy workplan ne, 
bottom up ano ano ne ano někdy

Hydron 2,00 nový evropský systém vysokorychlostního optického datového spojení prostředky budou přesunuty do jiného 
programu ne ne ano ne někdy

SAGA 0,45 kosmický segment evropského systému pro kvantově zabezpečenou komunikaci EuroQCI příležitosti budou po CM22 ne ne ano ne ano
Eagle-1 0,55 pilotní projekt družicového demonstrátoru pro EuroQCI začíná řešení projektu, finance alokované ano ne ne ne ano

Iris Phase 2.2 6,00 vývoj systému pro družicové řízení letového provozu program je již v řešení, finance alokované ano ne ano ne ano
Iris Satcom Global Solution 4,80 globální rozšíření systému pro družicové řízení letového provozu pokračování předchozích fází v přípravě ano ne ano ne ano

ARTES 4S 0,79 různé projekty týkající se zabezpečené komunikace vhodné pro nováčky a zájemce o Secured 
Connectivity ne ano ne ne někdy

Novacom II 6,04 nová evropská flexibilní digitální GEO platforma program je v řešení, finance alokované ano ne ne ne ano
Triton-X 4,49 nová malá - střední družicová platforma program je v řešení ano ne ne ne ano
QKD Sat 1,47 komerční mise pro kvantově zabezpečenou komunikaci v UK program je v řešení ano ne ne ne ano

Business Applications Space 
Solutions 7,29 podpora rozvoje komerčních družicových aplikací, SMEs, startupů a techn. transferu vhodné pro nováčky workplan ne, 

bottom up ano ano ano ano ne

Program NAVISP mil. Euro Náplň programu Co je třeba vědět každoroční 
pracovní plán

ad hoc seznamy 
ITT ESA / primes

podávání projektů 
odspodu

projekt iniciují 
primes

Element 1 1 vědecky a experimentálně orientovaná témata na nižším TRL výzkumná témata pro úzce zaměřené firmy ne ano ne ne ne
Element 2 3 projekty směřující k produktu na vyšším TRL vhodné pro nováčky ano ne ne ano někdy
Element 3 1,2 podpora potřeb členských států musí vycházet z konzultace se státem ne ne ne ano ne

prostředky k dispozici Pro informace o zbývajících prostředcích mě prosím kontaktujte, situace se dynamicky mění.

prostředky alokovány Alokovány mohou být buď všechny prostředky nebo zatím jenom část, ale konsorcium 
řešitelů je již zpravidla sestaveno. Rozšíření konsorcia řešitelů bude obtížné.
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BASS - aplikace 

Business Applications Space Solutions (BASS)

• Cíl: vývoj, ověření a propagace novátorských aplikací družicové 
telekomunikace, družicové navigace, pozorování Země a dalších 
domén, včetně rozšiřování spektra nových služeb a uživatelů, inkubace 
firem, transferu technologií a zapojení soukromých investorů.

• Rozpočet: 180 MEUR (2020 – 2025)
• Příspěvek ČR: 7,29 MEUR
• Obsah: projekty na vývoj aplikací kosmických systémů, ESA business 

inkubátory, Technology Broker, Ambasador a síť soukromých investorů 
• Způsob zapojení: reakce na individuální ITT či návrh vlastního projektu 

na permanentně otevřené výzvy 
• Podmínky: vyžadován podpůrný dopis národní delegace, aktivity 

hrazeny ESA z 50 – 100 %
• Ukázky realizovaných projektů: https://business.esa.int/projects
• Ambassador pro ČR: 

Jana Kapounová, Agentura CzechInvest, 
jana.kapounova@czechinvest.org
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BASS - aplikace
Mnoho tematických výzev: https://business.esa.int

Podpůrné dokumenty a vzory: https://business.esa.int/documents
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Core Competitivenes - technologie

• Cíl: podpora vývoje a komercializace produktů či 

komponent telekomunikačních družicových systémů

• Rozpočet: 720 MEUR (2020 – 2023)

• Příspěvek ČR: 4,06 MEUR

• Obsah: široká škála technologií a zařízení, které 

nalézají uplatnění na telekomunikačních družicích 

včetně komponent družicové platformy, např. pohonný 

systém, komponenty pro management rozvodu tepla, 

mechanické systémy, solární panely, baterie, palubní 

počítač ad. 

• Program umožňuje též financovat technologie 

uplatnitelné v pozemním segmentu, například 

uživatelské terminály.

• Struktura:
– Advanced Technology Subelement

– Competitiveness & Growth Subelement

• Web: https://artes.esa.int/core-competitiveness
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Ukázky aktivit v aktuálních pracovních plánech týkající se 
pozemního segmentu a uživatelských terminálů

přes 150 témat
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Seznam plánovaných aktivit týkající se sítí 5G na rok 2023

přes 150 témat
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Optical Communication - ScyLight
Secure and Laser Communication Technology 
• Cíl: posunutí zralosti existujících optických komunikačních 

technologií evropského průmyslu směrem k jejich 
komerčnímu uplatnění na trhu

• Rozpočet: 30 MEUR (2020 – 2025) 
• Příspěvek ČR: 1,84 MEUR
• Obsah: vývoj komunikačních technologií a komponent 

pro optické spojení družice-družice a družice-Země, 
letových fotonických součástek a techniky kvantové 
kryptografie pro bezpečný přenos dat, včetně letových 
experimentů na oběžné dráze

• Způsob zapojení: reakce na individuální ITT či na 
permanentně otevřenou výzvu

• Podmínky: koordinace aktivit s národní delegací

• Každoroční workshop v různých státech Evropy
https://atpi.eventsair.com/scylight2021/
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Seznam plánovaných aktivit týkajících se zabezpečených komunikací na rok 2023

přes 150 témat
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Seznam plánovaných aktivit týkající se optické komunikace na rok 2023   (1)

přes 150 témat
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Seznam plánovaných aktivit týkající se optické komunikace na rok 2023   (2)

přes 150 témat
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KDE JSOU TENDRY ESA PUBIKOVÁNY PO VYPSÁNÍ?
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https://esastar-publication.sso.esa.int

https://esastar-publication.sso.esa.int/
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• Pracovní plán pro ARTES Advanced Technology a Scylight

vychází i na esa-star

• Pracovní plány umožňují nastudovat příležitosti v předstihu

• Neobsahují však vše, řada programů pracovní plány nemá a 

práce je prováděna dle zadání hlavního průmyslového 

dodavatele (Airbus, Thales, OHB, SES, Telespazio apod.)

• Vstup do zabezpečené sekce CSP
1) https://www.czechspaceportal.cz/ucet

2) https://www.czechspaceportal.cz/dulezite-dokumenty-pracovni-

plany-atd

KDE NAJDU SEZNAMY TENDRŮ ESA, 
KTERÉ TEPRVE VYJDOU, ABYCH SE 
MOHL VČAS A DOBŘE PŘIPRAVIT?
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https://www.czechspaceportal.cz/ucet
https://www.czechspaceportal.cz/dulezite-dokumenty-pracovni-plany-atd


pro všechny plánované aktivity:
• ARTES Advanced Technology
• Optical Communication - Scylight
• 4S – Secure Satcom for Safety & Security
• 5G/6G

• průběžně aktualizováno v PDF dokumentu 
na adrese: https://artes.esa.int/artes-40-planned-
activities-summary-table-scylight-4s-and-5g
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Souhrnný pracovní plán několika ARTES 
elementů na webu ESA 

přes 150 témat

KKTS 202222. 9. 2022

https://artes.esa.int/artes-40-planned-activities-summary-table-scylight-4s-and-5g

