
Jakub Landovský. Pražský hasič, myslivec, 
motorkář, cyklista a basketbalista. Otec tří 
dětí. Narodil se 5. září 1976. Samozřejmě 
v Praze.

Jakubovi nebylo ještě ani půl roku, když 
jeho otec Pavel Landovský podepsal Char-
tu 77. Patřil mezi její první signatáře a byl 
jejím vášnivým distributorem.

Už po pár měsících života byl tedy Jakub, 
nikoli svojí vinou, vržen do politiky.

Dětství prožil v komunismu nejdříve s cej-
chem syna disidenta a později rodinu roz-
dělila železná opona. 

Středoškolská studia strávil Jakub na Gym-
náziu Jana Nerudy v Praze na Malé Stra-
ně. Hned potom se vrhnul na vysokoškol-
ská studia. A jak sám říká, v rámci vzpoury 
proti bohémským rodičům začal studovat 
opravdu velmi intenzivně. Nejdříve absol-
voval politologii, poté přidal ještě práva.    

Po doktorátu z Karlovy univerzity pracoval 
ve Spojených státech na univerzitě v Ore-
gonu jako vědec. Tématem jeho bádání byly 
a jsou moderní konflikty o vodní zdroje.
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Po návratu z USA, v roce 2006, se rozho-
dl zapojit do politiky aktivně a vstoupil do 
ČSSD. Jako řadový člen se od začátku vě-
noval práci v odborných komisích a občas-
né kritice neutěšených poměrů v ČSSD.

Po absolvování advokátních zkoušek se Ja-
kub živil jako advokát a přednášel a dopo-
sud přednáší na Univerzitě Karlově. Téma-
tem je mezinárodní politika a mezinárodní 
právo.

Zájem o politiku a o problematiku bez-
pečnosti nakonec přivedl Jakuba na Mini-
sterstvo obrany, kde nejdříve působil jako 
poradce náměstka. Postupně se do pozice 
náměstka ministra obrany vypracoval sám.

Ve volném čase se Jakub věnuje hlavně 
svým třem dětem a manželce Olze. Mezi 
jeho záliby patří jízda na motorce či na kole, 
rád si zahraje basketbal. Je členem Hasič-
ského sboru na Praze 1 a v Praze též působí 
v myslivecké jednotě.

Jakub Landovský žije v Praze celý život 
a nehodlá na tom nic měnit. Do zahraničí se 
jezdí učit a čerpat nové zkušenosti. Proto, 
aby je mohl uplatnit doma.
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