Mezinárodní konference o bezpečnosti kosmického prostoru pohledem
trilaterálního partnerství mezi Evropou, USA a Japonskem
5. - 7. června 2016 pořádal Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI), společně se Secure World
Foundation (SWF), mezinárodní konferenci o bezpečnosti v kosmickém prostoru. Tato již třetí
konference v této řadě se zabývala problematikou zajištění stability v kosmu a ochranou kosmické
infrastruktury, včetně té pozemní, z pohledu Evropy, USA, a Japonska. Dalšími partnery
konference byli Evropská kosmická agentura (ESA), Analytical Graphics (AGI), PSSI Washington
a ITOCHU Europe. Konference se konala pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva
dopravy a Ministersva obrany ČR.
Debata se soustředila hlavně na propojení mezi bezpečností v kosmickém prostoru a geopolitickými
událostmi a konflikty na Zemi. Odborníci hodnotili dosavadní kroky, které Evropské země, USA a
Japonsko podnikly ve snaze reagovat na stále složitější a zrychlující se vývoj v této oblasti, včetně
snah koordinovat národní priority se závazky v rámci jejich multilaterálních vztahů. „Tato
konference kladla důraz na to, že bezpečnost v kosmickém prostoru se svou důležitostí zcela
vyrovná ostatním národním i mezinárodním bezpečnostním zájmům,“ konstatovala Jana Robinson,
ředitelka Programu bezpečnosti kosmických aktivit v PSSI.
Konference zúčastnila více než stovka expertů z různých zemí, včetně zástupců Evropské služby
pro vnější činnost (EEAS), Evropské komise (EK), Ministerstva zahraničí Spojených států,
Kosmického velitelství vzdušných sil Spojených států (U.S. Airforce Space Command) a
Ministerstev obrany Francie a Japonska. Dále se akce zúčastnili představileté předních nevládních a
soukromých organizací, včetně Space Policy Institute (SPI) na George Washington University,
Center for Strategic and International Studies (CSIS), Analytical Graphics (AGI), Lockheed Martin
Corporation a další.
Konference byla pořádána v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničí. Tématy letošního
ročníku konference byli:
•
•
•
•
•

Důležitost spolupráce mezi Evropou, USA a Japonskem při zajištění odolnosti kosmického
prostoru před hrozbami
Dopady nepřátelské činnosti na udržitelnost aktivit v kosmickém prostoru, její možné
negativní důsledky a preventivní opatření, které je nutno přijmout v nejbližší době
Výzvy spojené s nedestruktivními činnostmi ohrožující kosmické aktivity, jako jsou hrozby
rušení elektromagnetických vln radiofrekvenčního spektra, kybernetické a další
Úloha mezinárodních norem chování při prosazování stability a bezpečnosti kosmického
prostoru
Požadavky spojené s poskytováním oprávnění a dohledu nad kosmickými aktivitami

Hlavní přednášející:
General C. Robert “Bob” Kehler, former Commander of the U.S. Strategic Command
Mikio Shiokawa, Principal Deputy Director-General, Cabinet Satellite Intelligence Center of Japan
(CSICE)
Lt. Gen David Buck, Commander, 14th Air Force, Air Force Space Command
Douglas Loverro, Deputy Assistant Secretary of Defense for Space Policy
Atsuo Suzuki, Deputy Director General at the Bureau of Defense Policy, Japan Ministry of
Defense
Pierre Delsaux, Deputy Director General, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
(DG GROWTH), European Commission
Hiromichi Moriyama, National Space Policy Secretariat, Cabinet Office, Japan
Francois Rivasseau, Special Envoy for Space, EEAS
Frank Asbeck, Senior Advisor, the European External Action Service (EEAS)
Robert Crane, Senior Homeland Security Advisor at the National Coordination Office for SpaceBased PNT
David Turner, Deputy Director, Office of Space and Advanced Technology, U.S. Department of
State
Podrobnější informace najdete na webové stránce konference http://spacesecurity.eu
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