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Ve dnech 12. – 14. června proběhne v Praze mezinárodní konference, jejímž cílem je projednat 
problematiku bezpečnosti ve vesmíru z mezinárodně-politického hlediska. „Kosmické technologie 
jsou nezbytné pro monitorování a řešení klíčových  bezpečnostních otázek s  mezinárodním 
dosahem, jako jsou mezinárodní terorismus, vývoj a šíření zbraní hromadného ničení, zvládání 
krizových situací či obchod s  drogami. Rádi bychom na konferenci zahájili proces dialogu o 
bezpečnosti vesmíru mezi Evropou, Spojenými státy a Japonskem za účasti zástupců 
nevládních a mezinárodních organizací, akademické obce, průmyslu, médií a vysoce 
postavených současných a bývalých vládních představitelů,“ říká výkonný ředitel Pražského 
institutu bezpečnostních studií Oldřich Černý. 

Konference se zúčastní více než stovka odborníků z různých zemí, mezi nimi např. admirál Dennis 
C. Blair, bývalý ředitel americké Národní zpravodajské služby, Annalisa Giannella, ředitelka pro 
neproliferaci a odzbrojování při Evropské službě pro vnější činnost (EEAS), Giuseppe Morsillo, 
ředitel pro politiku, plánování a kontrolu Evropské kosmické agentury (ESA), Frank A. Rose, 
náměstek tajemníka ministra pro kosmickou a obrannou politiku, Úřad pro kontrolu zbrojení, 
verifikaci a dodržování, Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických, a Alexander Vondra, 
Ministr obrany České republiky.

„Jako jeden z nových členů Evropské kosmické agentury (ESA) jsme velice rádi, že můžeme 
výrazně upozornit na důležitost vesmíru a to jak v České republice, tak v celoevropském měřítku, 
zvláště v rychle se rozvíjející oblasti vesmírné bezpečnosti,” říká Oldřich Černý. Konference se 
zůčastní zástupci důležitých evropských institucí zabývající se kosmem, včetně Evropské služby 
pro vnější činnost (EEAS), Evropské komise (EC), Satelitního střediska Evropské unie (EUSC), a 
Evropské bezpečnostní agentury (EDA). 

Pracovní část konference proběhne v  prostorách Černínského paláce MZV ČR formou šesti 
panelových debat, jejichž hlavními tematickými okruhy budou navržení jednotné definice 
vesmírné bezpečnosti, identifikace společných zájmů v  této oblasti transatlantických vztahů, 
návrhy dodatečných mechanismů k usnadnění výměn v reálném čase mezi Evropou a Spojenými 
Státy v případě  incidentů ve vesmíru, a návrhy způsobů jak dále posilovat bezpečnost ve 
vesmíru prostřednictvím silných transatlantických  vazeb. 

 „Jsem přesvědčen, že tato konference posune Českou republiku na přední místo v  rychle se 
rozvíjející oblasti vesmírné politiky, především bezpečnosti ve vesmíru, která je jednou 
z nezbytných součástí civilních a komerčních kosmických programů. “ říká Oldřich Černý.

Konference je organizovaná Pražským institutem bezpečnostních studií (PSSI) ve spolupráci 
s European Space Policy Institute (ESPI).
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