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Profesní životopis: 

Vladimír, Vyklický., nar. 1965 v Brně. V roce 1988 absolvoval Vojenskou Akademii Antonína 
Zápotockého (dnes UO) v Brně (obor vojensko-inženýrský vojenská povětrnostní služba). Od 
1988 do 2000 pracoval jako synoptik a následně jako řídící letového provozu na vojenských 
letištích v Bechyni a Náměšti nad Oslavou. Od roku 2000 pracoval jako koordinátor spolupráce 
s NATO a následně jako plánovač na VeVzS. Od roku 2002 byl jako starší důstojník odpovědný 
za koordinaci PVO na SRDS MO. V letech 2005 až 2008 zastupoval ČR v oblasti protivzdušné 
obrany na vojenském zastoupení v Bruselu. Od roku 2008 do 2020, s přestávkou 2015 – 2018, 
byl gestorem za řízení letového provozu a radiotechnického vojska odpovídajícím za rozvoj 
obou schopností. V letech 2015 až 2018 pracoval jako starší důstojník ve vojenském 
mezinárodním štábu na velitelství NATO v Bruselu s odpovědností za spolupráci s EU, OSN, 
OBSE, AU a dalších vládních i nevládních organizací. Od ledna 2020 pracuje na CBVSS při 
Univerzitě obrany v Brně.  
 
Jazykové dovednosti: Anglicky – aktivně, francouzsky, rusky – pasivně.  

Odborné zaměření:  

 Obrané plánování se zaměřením na plánování a rozvoj schopností, cílově orientované 
plánování, 

 Strategická analýza, 
 Vyzbrojování, 

https://www.unob.cz/cbvss/Stranky/o_pracovisti.aspx


 Řízení rizik, a 
 Využití válečné hry pro analytické účely. 

Vzdělání: 

 Kurzy: 

o KGŠ – kurz Generálního štábu (2019 – 2020) 

o AK1 – praporní velitelský kurz vyšších důstojníků (2000 – 2001) 

 Akademické vzdělání: 

o VAAZ Brno – vysokoškolské vzdělání (1983 – 1988) 

 

Projekty a granty:    

 2021-2025: Ozbrojený konflikt „OZKON“ (DZRO - Univerzita obrany) 
 2021-2024: „LANDOPS“ (DZRO – Univerzita obrany) 


