
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KATEDRA TEORIE VOJENSTVÍ 
Fakulty vojenského leadershipu 

Univerzity obrany 

si Vás dovoluje pozvat na třetí ročník mezinárodní vědecké konference 

OZBROJENÉ SÍLY A ČESKOSLOVENSKÝ STÁT 

Konference se uskuteční ve dnech středa 3. listopadu 2021 
v on-line formátu v programu MS Teams 

Tematické okruhy 
Ozbrojené síly a bezpečnostní složky v boji za československou státnost a suverenitu 1914-1945 
Ozbrojené síly a bezpečnostní složky v proměnách politického systému 1945-2021 
Mezinárodní souvislosti působení československých a českých ozbrojených sil 1914-2021 
„Známé i neznámé“ momenty československých vojenských dějin 
Vojenská věda a vojenské umění v Československu 
Vojenské umění v současnosti a jeho další výzvy 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina a polština. 

Kontakt a informace 
Mgr. Bc. Tomáš ŘEPA, Ph.D. 

tomas.repa@unob.cz +420 732 627 117 

Termíny 
Pro zaslání příspěvku do kolektivní monografie     30. listopadu 2021 

  

Středa 3. listopadu 2021 – Brno – Katedra teorie vojenství 

Tematické okruhy: 

I. k 
I* ' 

Třetí ročník mezinárodní vědecké konference 
OZBROJENÉ SÍLY A ČESKOSLOVENSKÝ STÁT 

On-line formát vědecké konference 

■ Ozbrojené síly a bezpečnostní složky v boji za čs. státnost a suverenitu 1914-1945 
■ Ozbrojené síly a bezpečnostní složky v proměnách politického systému 1945-2021 
■ Mezinárodní souvislosti působení čs. a českých ozbrojených sil 1914-2021  
■ „Známé i neznámé“ momenty československých vojenských dějin 
■ Vojenská věda a vojenské umění v Československu 
■ Vojenské umění v současnosti a jeho další výzvy 
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8:00 -8:15 
Zahájení konference 

František Hanzlík (Univerzita obrany, Brno): Úvodní slovo. 

Tomáš Řepa, Stanislav Polnar (Univerzita obrany, Brno): Organizační náležitosti. 

 

8:15-8:30 
Stanislav Polnar 

Vznik Československa a spory o podobu jeho branné soustavy 

 

8:30-8:45 
Pavel Šrámek 

Závěrečná cvičení čs. branné moci v letech 1922–1937 

 

8:45-9:00 
Jaroslav Dostál 

Neknižní publikační činnost Emanuela Moravce 

 

9:00-9:20 
Diskuze 

 

9:20-9:35 
Aleš Binar  

„Hochštapler“ a „dobrodruh“ Radola Gajda. Neznámý dokument o pozadí utváření protektorátní správy v 
březnu 1939 

 

9:35-9:50 
Tomáš Řepa 

Reakce vojenské správy na zvýšené ohrožení republiky ve 30. letech se zaměřením na přijetí zákona č. 
131/1936 Sb. o obraně státu 

 

9:50-10:05 
Vít Němec 

Ženy v konceptu civilní protiletecké ochrany a branné výchovy v českých zemích v letech 1935–1939 

 

10:05-10:25 
Diskuze 

 

10:25-10:40 
Vladimír Černý 

Československý vojenský odboj na Brněnsku a popravy jeho příslušníků v Kounicových kolejích v letech 
1940–1942 

 

10:40-10:55 
Petr Žižka 

Českoslovenští příslušníci RAF po návratu do Československa v letech 1945–1946 



 

 

 

10:55-11:10 
Miloslav Púčik 

Rakúsko – záujmový priestor čs. Vojenskej rozviedky a jeho vojensko-strategický význam (1960–1989) 

 

11:10-11:30 
Diskuze 

 

11:30-11:45 
Petr Janoušek 

ČSLA/ČSA a západní země 1989–1992 

 

11:45-12:00 
Prokop Tomek 

Léta 1990–1992: hledání bezpečnostního ukotvení státu  

 

12:00-12:15 
Miroslav Mareš  

Gajdův odkaz v soudobém neofašismu   

 

12:15-12:30 
Jaroslav Staněk 

Umění války – teorie a taktika 

 

12:30-12:50 
Závěrečná diskuze 

 


