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Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Praze, za 
války byl v učení. V roce 1949 absolvoval školu pro instruktory StB. 
V roce 1960 absolvoval operativní školu v SSSR. V letech 1963 až 
1966 studoval Vysokou školu politickou při ÚV KSČ (titul RSDr.). 

Od roku 1945 v KSČ. Po dokončení měšťanské školy krátce pracoval 
jako obchodní příručí. Ke Sboru národní bezpečnosti byl přijat 
k 3. 6. 1946. V letech 1946 až 1951 pracoval jako administrativní síla 
a referent školského a studijního oddělení při ZOB II. V letech 1951 
až 1953 pracoval jako referent na Hlavní správě Státní bezpečnosti, 
kde pracoval jako náčelník oddělení, které se zabývalo bojem proti 
rozvědce USA. Po vzniku II. správy MV (správa kontrarozvědky) 
sloužil na jejím 1. odboru, kde pracoval na stejné tematice, 
tj. rozvědka USA a zastupitelský úřad USA v Československu. V roce 
1959 nastoupil na roční studium operativní školy v SSSR. V letech 
1960 až 1963 působil jako náčelník 3. a později 6. odboru II. správy 
MV. V letech 1963 až 1966 byl zařazen do činných záloh a studoval 
Vysokou školu politickou při ÚV KSČ, kde získal titul RSDr. V roce 
1966 byl přemístěn na 11. odbor II. správy MV, kde působil jako 
náčelník. Od začátku roku 1968 se snažil o změny v organizaci StB. 
Den po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, 
22. 8. 1968, se zúčastnil aktivu příslušníků StB na odpor proti 
okupaci. Od 25. 8. 1968 byl ustanoven náčelníkem II. správy MV. 
Ve své funkci odmítl jednat s okupačními vojsky a sovětskými 
poradci. Ve funkci náčelníka II. správy MV vydržel do 5. 4. 1969, kdy 
se stal zástupcem náčelníka odboru „A“ II. správy FSZS. V říjnu 1969 
mu byla funkce pozastavena a bylo provedeno šetření jeho činnosti 
v době před okupací a po ní. Na základě těchto šetření byl jako 
„nevyhovující soudruh“, který podporoval „pravicovou kontrarevoluci“ 
a Dubčeka, k 31. 1. 1970 propuštěn ze služeb Sboru národní 
bezpečnosti a zároveň vyloučen z KSČ. V souvislosti s jeho 
propuštěním mu byla odňata vyznamenání, která za dobu služby 
u SNB získal (medaile „Za službu vlasti“ 1955 a „Za zásluhy o obranu 
vlasti“ 1957).
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