
 

PROGRAM 

Druhé Dny Otevřených Dveří GSA, cesta z vesmíru k 

obchodu v České republice 

 

Všechny semináře povedou odborníci na vesmír a zaměstnanci GSA, kteří také budou během dnů 

otevřených dveří připraveni na vaše otázky. 

 

Pátek 2. prosince  

V 8:00 a následně v každou celou začíná hodinový seminář "Satelitní navigace + Evropa = GSA" 

určený pro předem zaregistrované školy. 

 

Sobota 3. prosince  

10:00 GSA, agentura Evropské unie v Praze, centrum evropské satelitní navigace 

11:00 Od navigace k satelitní navigaci  

14:00 Satelitní navigace pro letectví 

15:00 Satelitní navigace + Evropa = GSA (v angličtině) 

16:00 Satelitní navigace + Evropa = GSA  

17:00 Letecká navigace a využítí GNSS 

 

 

 



Den otevřených dveří GSA nabídne řadu zábavných aktivit. Návtěvníci všech věkových kategorií se 

dozví více o vesmíru, Evropské unii a satelitní navigaci. Zhlédnout můžete: 

Semináře o vesmíru: Navštivte rozmanité a podnětné lekce o vesmíru a satelitní navigaci, vedené 

českými experty i odborníky z GSA! 

Interaktivní výstava: Dotykové obrazovky vám pomohou dozvědět se více o nás a o všech službách, 

aplikacích a příležitostech, které jsou spojeny s evropskými satelitními navigačními programy Galileo 

a EGNOS. 

Vesmír a umění: Vesmír lze vnímat z mnoha perspektiv. Během Dnů otevřených dveří, „umělci“ 

všech věkových kategorií budou mít možnost nakreslit svoji vizi vesmíru a satelitní navigace. Obrázky 

budou vystaveny v centrále GSA. 

Kvízový koutek: Satelitní navigace a Evropa už nebudou mít po Vaší návštěvě budovy GSA žádné 

tajemství. Budete mít možnost vyzkoušet náš kvíz, vyhrát drobné předměty na památku a možná se 

stát největším expertem Dnů otevřených dveří! 

Pozorování Země: Nepromeškejte příležitost být ve vesmíru a pozorovat Zemi z letecké perspektivy. 

Letecká výstava: Satelitní navigace pomáhá pilotům přistát efektivně a bezpečně i ve špatných 

povětrnostních podmínkách. Tato unikátní výstava demonstruje jak satelitní navigace pomáhá 

pilotům po celé Evropě. 

České firmy: Firmy v České republice již používají satelitní navigaci. Poslechněte si, jaké jsou jejich 

úspěchy. 

 

 


