
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 

  

TTeerrmm íínn::    

Odborný seminář se koná dne 24. února 2011 v době od 9.00 do 13.00 hodin. 

MMííssttoo::  

Aula Univerzity obrany (místnost A 50, přízemí, Kounicova 44, Brno). 
 

PPřř iihhlláášškkaa::  

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se odborného semináře, zašlete Přihlášku na fax:  
973 442 312 nejpozději do 4.února 2011. Přihlásit se je možné elektronicky na ŠIS 
AČR nebo E-mail (viz kontaktní osoby/adresy). V případě zájmu o vystoupení 
v rámci úvodních vystoupení k jednotlivým tématům, zašlete téma svého vystoupení 
současně s přihláškou do  4.února 2011.  

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici. Těšíme se na Vaši účast.  

Pro vystupující jsou zajištěny pomůcky: dataprojektor, PC, tabule atd. 

KKoonnttaakkttnníí   oossoobbyy ::  

pplk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D.  Ing. Vladislav MRÁZEK, CSc.  
Služ.mob.: 606629933   mob.: 724283232   
tel.: +420 973 442 725   tel.: +420 973 442 472   
e-mail: ivo.pikner@unob.cz  e-mail: vladislav.mrazek@unob.cz  
ŠIS AČR:Pikner Ivo-UO  ŠIS AČR:Mrázek Vladislav-UO  
 
 
 
 
 

Katedra celoživotního vzdělávání, FEM, Univerzita obrany, 

Tučkova 23, 662 10 Brno 
Fax: (00 42) 973 44 23 16 , 973 442 312. 

 

 

 

 

Odborná sekce operačního umění a taktiky  
(Odborný a poradní orgán MO ČR pro výzkum, vývoj a inovaci) 

ve spolupráci se  
 
 
 

 
Sekcí rozvoje druhů sil – operační sekcí MO  

Sekcí plánování sil MO 
Společným operačním centrem MO  

Univerzitou obrany 
 

 

 
 
 

 
 

pořádají v rámci série celoarmádních konferencí 

„Výstavba, rozvoj a použití AČR“ 
odborný seminář 

na téma 
 

ROZVOJ OPERAČNÍHO UMĚNÍ 

  
záštitu nad konferencí převzal 1. ZNGŠ AČR  

brigádní generál Ing. Miroslav ŢIŢKA 

 
24. února 2011 Brno 
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Nejen nově přijatá Strategická koncepce NATO, ale i bezpečnostní a vojenské 
aktivity EU by měly být pro vojenské profesionály, zvláště pak pro vrcholový 
management resortu Ministerstva obrany iniciačním aktem k oživení procesu rozvoje 
teorie vojenského umění, prioritně operačního umění. Nově utvářené bezpečnostní  
a operační prostředí nás nepřímo vyzývá k tomu, abychom stagnující vývoj teorie 
přizpůsobili novým požadavkům na schopnosti ozbrojených sil tak, aby se jejich činnost 
při praktickém nasazení v operacích zefektivnila a především byla levnější. Nelze do 
nekonečna žít z podstaty nebo z převzatých pouček našich klasiků, je třeba vynaložit 
takové inovační úsilí, které by teorii operačního umění navedlo obdobným směrem jako 
v ostatních zemích Aliance a které si po právu zaslouží. Naše doktrinální publikace 
nejsou typickým příkladem vědeckého přístupu k poznání a rozvoji vojenského umění  
a lze je v podstatě charakterizovat ve smyslu absence národního „doktrinálního 
moudra“. Ani v našem celoarmádním odborném časopise „Vojenské rozhledy“, až na 
vzácné výjimky, nelze dohledat podnětné myšlenky podporující rozvoj teorie vojenského 
umění. Cesta k tomu, aby se tato teorie stala integrální vojenského profesionála je 
značně vzdálená a zanedbaná. Kde lze spatřovat příčiny? Je to snad dlouhodobý 
nezájem nejvyšších vojenských představitelů o předmětnou oblast nebo snad nevhodně 
nastavený systém vzdělávání vojenských profesionálů? Našim společným zájmem je 
hledat odpovědi na tyto otázky. K tomu může přispět i náš odborný seminář. 
 

Cílem odborného semináře je: 
 

1. Poukázat na nutnost renesance teorie operačního umění a hledat motivy 
k iniciaci zájmu odborné komunity o tuto oblast; 

 
2.  Vyměnit si zkušeností a poznatky z uplatňování teorie operačního umění při 

 přípravě a vedení operací;  
 

3.  Identifikovat možnosti využití nových technologií a techniky k rozvoji 
operačního umění. 

. 
Garantem odborného semináře je plk. gšt. Ing. Imrich KUTNÝ (SRDS - OS MO).      

        
Odborný seminář je určen pro zástupce součástí Ministerstva obrany ČR, 

Operačních velitelství, Univerzity obrany a širší výzkumné a vzdělávací komunity, 
kteří mohou přispět do odborné diskuse k danému tématu. Z odborného semináře 
bude zpracován sborník.  

 
 

 

Rámcový program:  
 

Zahájení semináře 
 

1. Úvodní vystoupení – současný stav teorie operačního umění,  
 možné cesty a motivy k  oživení zájmu o rozvoj předmětné 
oblasti 

 
2. Zkušenosti z uplatňování teorie operačního umění v praxi 

operační přípravy a použití vojsk 
 
3. Nové trendy rozvoje teorie operačního umění a jejich přenášení 

do doktrinální soustavy 
 
4. Trendy a nové poznatky v technologiích a jejich dopad na rozvoj 

teorie operačního umění 
 

Přestávka  
 

Řízená diskuse 
 

Přestávka  
 
Řízená diskuse  
 
Závěrečné slovo 
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