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P O Z V Á N K A  

na 22. mezinárodní vojensko-odbornou konferenci 

TAKTIKA 2016 
 

Vážení, 

V souladu s plánem hlavních úkolů a opatření Fakulty vojenského leadershipu Univerzity 
obrany na rok 2016, připravuje Katedra taktiky a Katedra vojenského umění mezinárodní 
vojensko-odbornou konferenci „TAKTIKA 2016“ na téma: 

 

Rozvoj a implementace systému C4ISTAR v podmínkách AČR 

 

Konference se bude konat pod záštitou Prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR 
generálporučíka Ing. Jiřího BALOUNA, Ph.D., MSc., a Rektora-velitele Univerzity obrany 
brigádního generála prof. Ing. Bohuslava PŘIKRYLA, Ph.D. 

 

Cíl konference: 

 prezentovat názory, poznatky a zkušenosti z implementace systému C4ISTAR 
se zaměřením na jednotky a útvary pozemních sil AČR a navrhnout možnosti jeho dalšího 
rozvoje. 

 

Termín konání konference: 

9. - 10. listopadu 2016 
 

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

Čestný předseda „gestor“ konference: 

generálporučík v. v. Ing. Jaroslav KOLKUS, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií 

 

Programový výbor: 

plk. Ing. Jaroslav KOZŮBEK, plk. gšt. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D., plk. Ing. Zdeněk MIKULA, plk. gšt. Ing. 
Miroslav HLAVÁČ, plk. Ing. Pavel NAKLÁDAL, pplk. doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D.; pplk. Ing. Vítězslav 
JAROŠ, Ph.D., pplk. Ing. Petr ŠNAJDÁREK. 
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Rámcový program konference:  

1. den (9. 11. 2016, Středa) 

do 09,00 - prezence, 

09,00-09,15 - zahájení konference VK110, 

09,15-09,45 - hlavní referát, 

09,45-10,45 - 1. blok vystoupení/diskuze, 

10,45-11,15 - přestávka, 

11,15-12,15 - 2. blok vystoupení/diskuze, 

12,15-13,30 - přestávka na oběd, 

13,30-14,30 - 3. blok vystoupení/diskuze, 

14,30-16,30 - vystoupení (prezentace) pozvaných firem, 

16,30-17,00 - ukončení prvního dne konference,  

18,00-22,00 - společenská akce. 

 

2. den (10. 11. 2016, Čtvrtek) 

09,00  -  zahájení druhého dne konference, 

09,10-10,15 - 4. blok vystoupení, 

10,15-10,30 - přestávka, 

10,30-12,15 - 5. blok vystoupení, 

12,15-12,30 - diskuse k tvorbě závěrů z konference 

13,00  -  ukončení konference a pozvánka na 23. konferenci TAKTIKA 2017, 

 
Proč konference TAKTIKA a proč téma C4ISTAR? 

Konference nabízí jedinečnou možnost výměny názorů širokého spektra vojenských odborníků 
příslušníků generálního štábu, velitelství pozemních sil, velitelství útvarů a velitelů jednotek, 
pracovníků vědecko-výzkumných pracovišť a škol k projednávané problematice. 

Konference bude zaměřena do problematiky systému C4ISTAR s cílem pomoci odpovědět na základní 
otázky jako „Jaké informace a komu systém C4ISTAR poskytne?“, „Jak informace ze systému 
C4ISTAR uchopit a jak dále s nimi pracovat?“ a „Co se od systému C4ISTAR očekává a v čem bude 
jeho přínos?“ Tematicky bude konference uspořádaná do pěti bloků vystoupení. Po každém 
vystoupení bude možný prostor k diskusi na přednesené téma. Jednání konference předpokládá 
vytvoření otevřeného diskusního fóra pro nalezení výše uvedených otázek. Z diskuse by měly 
vyplynout perspektivy, náměty a návrhy pro práci v dalším období, které budou součásti závěru 
(doporučení) z konference. 

 

Možné okruhy k vystoupení: 

1. Vize a klíčové aspekty výstavby systému C4ISTAR v AČR. 

2. Současný stav C4ISTAR v podmínkách AČR. 

3. Implementace systému C4ISTAR u pozemních sil AČR. 
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4. Požadavky na přípravu příslušníků AČR. 

5. Zkušenosti se zaváděním a využíváním systému C4ISTAR v zahraničích armádách. 

6. Pokroky v oblasti digitalizace a robotizace bojiště. 

 

Organizační pokyny 

Zásadní vystoupení na konferenci budou zveřejněna ve sborníku. Příspěvky do sborníku 
konference lze předložit v elektronické podobě organizátorům konference při prezenci 
nebo v průběhu konference. Sborník bude vydán po konferenci ve formě CD/DVD a zaslán 
účastníkům dle požadavků. 

 

 

K zabezpečení organizovaného průběhu konference Vás žádáme o: 

 potvrzení účasti na konferenci (zaslání základních údajů o účastnících konference za Vaši součást – 
číslo útvaru/zařízení, hodnost, jméno a příjmení účastníka, kontaktní adresa, kontaktní telefon a 
email) pošlete nejpozději do 31. 10. 2016, 

 v případě zájmu o vystoupení na konferenci, žádáme poslat přihlášku s tématem vystoupení 
nejpozději do 26. 10. 2016, 

 v případě zájmu o prezentaci příspěvku ve sborníku konference pošlete abstrakt příspěvku 
nejpozději do 31. 10. 2016 a příspěvek samotný nejpozději do 11. 11. 2016, 

 ubytování: 

Ubytování na ubytovně Tučkova 23 je možno si objednat (domluvit) samostatně na tel. (973) 44 
3290, nebo elektronicky na recepcetuckova@seznam.cz. Lze využít i fax pro zaslání objednávek 
na číslo 549 212 481. 

V případě ubytování účastníků konference mimo rezort AČR, je orientační cena ubytování 
za jednolůžkový pokoj – 260 Kč za osobu/noc a dvoulůžkový pokoj – 220 Kč za osobu/noc. 

 případně žádosti na parkování služebního (vojenského) motorového vozidla (s uvedením typu 
a SPZ vozidla) pošlete ji vyplněnou v přihlášce nejpozději do 31. 10. 2016.  

 

Požadavky na stravování (obědy ve dnech 9. 11. 2016 a 10. 11. 2016) budou řešeny při prezenci dne 
9. 11. 2016; orientační cena oběda 78 Kč. 

Doprava – v případě použití MHD z Hlavního vlakového nádraží je možno využít tramvajové linky 12 
na místo výstupu zastávka Nerudova. 

Publikování a účast na konferenci pro nekomerční subjekty zdarma. 

Jednací jazyk: čeština, angličtina, slovenština. 

Kontaktní adresa:  mjr. Ing. Dana KŘIŠŤÁLOVÁ, Ph.D. 

Univerzita obrany (K-110) 

Kounicova 65 

662 10  Brno 
 

Telefon: (973) 44 2229, (973) 44 2660 

mailto:recepcetuckova@seznam.cz
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Fax:  (973) 44 3311 

Sekretariát: (973) 44 2019,  

Přihlášky posílat:  dana.kristalova@unob.cz (alc. 44 2229), 

ŠIS přihlášky:    dana.kristalova@army.acr 

Příspěvky do sborníku posílat: vitezslav.jaros@unob.cz (alc. 44 2660) 

ŠIS příspěvky:    vitezslav.jaros@army.acr 

 

Odkaz na stránky konference a pokyny pro zpracování příspěvků do sborníku viz.: 

http://www.unob.cz/fvl/struktura/k110/Stranky/vyzkum.aspx (odkaz na konferenci je 
umístěn na konci stránky v sekci pořádaných konferencí v roce 2016 + odkaz na šablonu příspěvku ) 

mailto:dana.kristalova@unob.cz
mailto:vitezslav.jaros@unob.cz
http://www.unob.cz/fvl/struktura/k110/Stranky/vyzkum.aspx

