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Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci 
 

TAKTIKA 2014 
 

Vážení, 

v souladu s plánem hlavních úkolů a opatření Fakulty ekonomiky a managementu 
Univerzity obrany na rok 2014 připravuje Katedra vojenského managementu a taktiky 
mezinárodní vojensko-odbornou konferenci „TAKTIKA 2014“ na téma: 
 

„Taktické činnosti jednotek a úkolových uskupení 

v budoucích operacích a jejich podpora a zabezpečení“ 

 

Konference se bude konat pod záštitou generálmajora Ing. Jána GURNÍKA, Velitele 
pozemních sil a brigádního generála prof. Ing. Bohuslava PŘIKRYLA, Ph.D., Rektora-velitele 
Univerzity obrany. 

 

Cíle konference: 

− posoudit aktuální stav bezpečnostního prostředí a jeho vliv na plánované schopnosti 
AČR, 

− sjednotit přístupy v chápání členění, místa a úlohy taktických činností v soudobých 
operacích, 

− prodiskutovat přístupy k vytváření organizačních struktur na taktické úrovni,  

− vytyčit nové směry rozvoje taktiky jako součásti vojenského umění,  

− seznámit s možným použitím úkolových uskupení v budoucích operacích, 

− ujednotit základní pojmy z oblasti taktiky, velení a řízení, bojové podpory a bojového 
zabezpečení, 

− posoudit předpokládané úlohy prvků bojové podpory a bojového zabezpečení 
v budoucích operacích, 

− diskutovat problematiku kybernetické bezpečnosti a výstavby C4ISTAR v AČR 
v podmínkách dosahování operačních schopností, 

− ujednotit přístup k přípravě vojenských profesionálů AČR. 
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Termín konání konference: 5. – 6. 11. 2014 

Místo konání konference:  Univerzita obrany, Brno, Kounicova 44, aula 50. 
 

Garanti konference: 

brigádní generál prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D., Rektor-velitel UO 
brigádní generál Ing. Pavel ADAM, Ředitel SRPS MO 

brigádní generál Ing. Jaromír ZŮNA, MSc., Ph.D., Ředitel ALog, SPod MO 
plukovník Ing. Vladimír LANG, Ředitel OVPzEB 

plukovník Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D., ND AČR 
plukovník Ing. Jiří LUSTIG, NŽV AČR 

 

Mezinárodní programový výbor: 

plk. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.; brig. gen. Ing. Ján KOŽIAK; plk. Ing. Jaroslav KOZŮBEK, 
Ph.D.; prof. Ing. Milan SOPÓCI, Ph.D.; pplk. Ing. Tomasz DUKIEWICZ; plk. gšt. Ing. Aleš 
VODEHNAL; plk. Ing. Jiří DAVID; plk. gšt. Ing. Miroslav HLAVÁČ; plk. gšt. Ing. Josef KOPECKÝ, 
MSc; pplk. gšt. Ing. Milan KALINA; pplk. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D.; pplk. Ing. Milan 
PODHOREC, Ph.D.; pplk. Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D., mjr. Ing. Jan DROZD; doc. Ing. Zdeněk 
FLASAR, CSc, Ing. Miroslav MAŠLEJ, Ph.D.; Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D.; Ing. Jiří ČERNÝ, Ph.D.; 
Ing. Lubomír KROUPA, CSc. 

 

Organizační výbor: 

pplk. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D.; pplk. Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D.; pplk. doc. Ing. Petr 
STODOLA, Ph.D.; mjr. Ing. Pavel FOUSEK, Ph.D.; pplk. Ing. Bohumil HOLENDA; mjr. Ing. Dana 
KŘIŠŤÁLOVÁ, Ph.D.; doc. Ing. Zdeněk FLASAR, CSc.; Mgr. Iva TAUŠOVÁ; por. Ing. Ondřej 
LITVAJ; 

 

Program konference:  

1. den (5. 11. 2014, St) 

08.00-09.00 - prezence 
09.00-09.15 - zahájení konference  
09.15-09.45 - hlavní referát 
09.45-10.45 - 1. blok vystoupení/diskuse 
10.45-11.15 - přestávka 
11.15-12.15 - 2. blok vystoupení/diskuse 
12.15-13.30 - přestávka na oběd 
13.30-14.30 - 3. blok vystoupení/diskuse 
14.30-16.30 - vystoupení (prezentace) pozvaných firem 
16.30-17.00 - ukončení prvního dne konference 
18.00-22.00 - společenská část konference 

2. den (6. 11. 2014, Čt) 

08.00-10.00 - 4. blok vystoupení 
10.00-10.30 - přestávka 
10.30-12.15 - 5. blok vystoupení 
12.15-13.00 - přednesení závěrů, ukončení konference 

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU
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Projednávané okruhy problémů: 

− současný stav bezpečnostního prostředí, jeho prognóza a jeho vliv na změny v oblasti 
taktiky a na požadované schopnosti AČR, 

− pojetí taktických činností, jejich místo a úloha v soudobých a budoucích operacích, 

− organizace a úkoly sil a prostředků vyčleňovaných do operací, 

− vedení taktických činností bojových sil v součinnosti s prvky bojové podpory 
a zabezpečení, 

− bojová podpora a logistické zabezpečení boje v soudobých operacích, 

− vzdělávání a příprava vojenských profesionálů, 

− kybernetická bezpečnost a výstavba nových prvků AČR, 

− příprava sil a prostředků AČR na plnění úkolů v soudobých a budoucích operacích. 
 
Konference nabízí možnost výměny názorů širokého spektra vojenských odborníků, 

s důrazem na příslušníky velitelství útvarů a svazků, velitelů jednotek a pracovníků vědecko-
výzkumných pracovišť a vzdělávacích institucí k dané problematice. Po úvodních 
vystoupeních k projednávané problematice bude jednání konference pokračovat vždy diskusí 
k danému tématu. Jednání konference předpokládá vytvoření otevřeného diskusního fóra. 
Z diskuse by měly vyplynout perspektivy, náměty a návrhy pro práci v dalším období, které 
budou využity ke zpracování závěrů (doporučení) z konference. 

 
Možná témata k vystoupením: 

1. Možný vývoj bezpečnostního prostředí a jeho vliv na změny v oblasti taktiky. 

2. Požadované schopnosti AČR pro budoucí operace v souladu s požadavky NATO. 

3. Transformace AČR v závislosti na požadovaných schopnostech a zdrojovém rámci. 

4. Předpokládaná organizace a úkoly sil a prostředků vyčleňovaných do operací. 

5. Vymezení místa a úlohy taktických činností v budoucích operacích. 

6. Vedení taktických činností bojových sil v plném spektru operací a v součinnosti s prvky 
bojové podpory a bojového zabezpečení. 

7. Změny v oblasti taktiky v závislosti na nových organizačních strukturách a výzbroji 
jednotek a útvarů AČR. 

8. Národnostní, náboženské, etnické a další zvláštnosti v prostoru operace. 

9. Řešení otázek bojové podpory jednotek. 

10. Soudobé trendy v oblasti použití improvizovaných výbušných zařízení. 

11. Ženijní podpora zpravodajství a ženijní průzkum. 

12. Činnost EOD jednotek a týmů v soudobých operacích (OTIP EOD/15. žb). 

13. Taktika boje se sebevražednými atentátníky. 

14. Doktrinální soustava AČR a její odraz v přípravě vojenských profesionálů. 

15. Problematika speciálních operací a výcviku (601. skss, VP). 



 

 4 

16. Posun v rozvoji trendů digitalizovaného bojiště a NEC (V21-2, VBS2, systémy 
pro podporu taktických rozhodnutí). 

17. Koncept „Reach Back“ a jeho využití v rámci ženijní podpory nasazených uskupení. 

18. Potřeby legislativního rámce pro výcvik jednotek bojové podpory. 

19. Koordinace bojové podpory v rámci plnění úkolů v soudobých operacích. 

20. Automatizace bojové (palebné / dělostřelecké) podpory. 

21. Vývoj přípravy brigádních úkolových uskupení k dosažení cílových operačních 
schopností v oblasti přípravy velitelů a štábů. 

22. Architektura palebné podpory brigádních úkolových uskupení. 

23. Výstavba C4ISTAR v AČR v podmínkách dosahování operačních schopností. 

24. Nové poznatky a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

25. Výchovně vzdělávací proces a příprava vojenských profesionálů. 

Lze doplnit i vlastní téma příspěvků či vystoupení. Programový výbor konference si vyhrazuje 
právo se k danému tématu vyjádřit a rozhodnout o přijetí či odmítnutí. 

V případě zájmu o vystoupení či publikování ve Sborníku konference zašlete úplný text 
příspěvku nejpozději do 24. 10. 2014 na adresu http://konference-taktika.unob.cz/;  

Sborník bude vydán v elektronické podobě s možností jeho stažení z www stránek 
konference http://konference-taktika.unob.cz/. Účastníci konference obdrží Sborník na CD 
v závěru jednání konference. 

Publikování a účast na konferenci pro nekomerční subjekty zdarma. 

Jednací jazyk: čeština, angličtina, slovenština. 

Kontaktní osoba:  kpt. Ing. Dana KŘIŠŤÁLOVÁ, Ph.D. 
Univerzita obrany / K-110 
Kounicova 65 
662 10  Brno 

Telefon: (973) 442 229   Fax: (973) 443 311  Sekretariát: (973) 442 019 
E-mail: dana.kristalova@unob.cz . 
 

Organizační pokyny: 

− Závaznou přihlášku zašlete elektronicky na e-mail dana.kristalova@unob.cz, či poštou 
na uvedenou kontaktní adresu či nejpozději do 17. 10. 2014; 

− Ubytování bude dle Vašich požadavků zajištěno na ubytovně Tučkova 23. V případě 
ubytování účastníků mimo rezort AČR je orientační cena ubytování za jednolůžkový pokoj 
260 Kč za osobu/noc, za dvoulůžkový pokoj 220 Kč za osobu/noc. 

− Požadavky na oběd dne 5. 11. 2014 budou řešeny při prezenci dne 5. 11. 2014; 
orientační cena oběda je 82 Kč. 

− Parkování služebních motorových vozidel bude zabezpečeno v omezeném počtu před 
budovou K-65, dále pak bez omezení počtu v objektu kasáren Šumavská. 

Doprava prostřednictvím MHD: od  autobusového nádraží i hlavního vlakového nádraží je 
možno využít tramvajové linky č. 12 – vystoupit zastávka Nerudova. 
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Šablona příspěvků do sborníku konference: 
 
Jméno PŘÍJMENÍ (12pt, jméno autora malými a příjmení velkými písmeny, bez titulů) 

 (2 volné řádky 12pt) 
 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU (14pt, velké, tučné, na střed) 
(2  volné řádky 12pt) 

 
Abstract: (12pt, tučné, vlevo) 
(Text „abstraktu“ – maximálně 10 řádků. 12pt, kurzíva, do bloku, pouze anglicky) 

(1 volný řádek 12pt) 
1 NÁZEV KAPITOLY (12 pt, velké, tučné, číslování víceúrovňové) 

(1 volný řádek 12pt) 
1.1 NÁZEV PODKAPITOLY 

(1 volný řádek 12pt) 
Celý příspěvek maximálně 8 stran formátu A4, v textovém editoru WORD, písmo Times New 
Roman 12pt, řádkování jednoduché. Všechny okraje 2,5 cm. Odstavec zarovnán do bloku 
a bez odsazení prvního řádku, mezi odstavci jeden řádek. K posunům textu používat zásadně 
tabulátor. Citace pod čarou, 10pt, doleva.  
Tabulky, obrázky a grafy přímo v textu, číslované, na střed pod každou tabulkou, obrázkem 
nebo grafem, 10pt, tučně  

(příklad - Tabulka 1 nebo Obrázek 1) 

(1 volný řádek 12pt) 
 
 
LITERATURA  (12pt, velké, tučné) 
(1 volný řádek 12pt) 
(formát podle ČSN ISO 690, číslování v hranatých závorkách v abecedním pořádku podle  
prvního autora) 
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eds. Intrex: Report on a planningconference and information transfer experiments. 
Cambridge, Mass.: MIT Press, 3 Sept. 65, 41-87. 

[2] STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Research Libraries, 1981, 
42(6), 549-560. 

[3] CRANE, D. Invisible Colleges. Chicago: University of Chicago Press, 1972. 
[4] SMITH, C. Problems of information studies in history. In: S. STONE, ed. Humanities 

information research. Sheffield: CRUS, 1980, 27-30. 
[5] SWINNEN, J.M. and S. ROZELLE, 2006. From Marx and Mao to the Market [online]. 

Oxford: University Press [vid. 3. srpna 2012]. doi: 10.1093/01992888917.001.0001. 
[6] DAVIDSSON, M., 2012. Economic Growth and Risk Aversion. European Journal of So-

cial Sciences [online]. 28(1), 92-100 [vid. 3. srpna 2012]. ISSN 1450-2267. Available 
from: http://www.europeanjournalofsocialsciences.com/ ISSUES/ EJSS_28_1_10.pdf . 
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