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Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Šenově. 
V letech 1940 až 1943 se vyučil slévačem ve Vítkovických 
železárnách, v únoru 1945 nasazen na zákopové práce. V roce 1949 
absolvoval tříměsíční základní školu SNB v Trutnově. V roce 1962 
absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě a získal titul Ing. V roce 
1968 se zúčastnil kurzu pro vedoucí pracovníky MV. V roce 1973 byl 
vyslán na tříměsíční kurz na Vysokou školu F. E. Dzeržinského 
v Moskvě. 

Od roku 1947 v KSČ. V letech 1943 až 1945 pracoval jako slévač 
ve Vítkovických železárnách. V letech 1945 až 1947 absolvoval 
základní vojenskou službu, po jejímž absolvování se vrátil zpět do 
Vítkovických železáren. V roce 1948 vstoupil do služeb Sboru 
národní bezpečnosti. Po absolvování nástupní tříměsíční základní 
školy SNB nastoupil jako výkonný orgán na Velitelství StB Praha. 
Zde pracoval na II. sektoru na problematice „agrární ilegality“ a 
„buržoazních nacionalistů“, kde se při výkonu služby dopustil 
několika přestupků (rozkrádání zabaveného majetku), za což byl v 
roce 1954 potrestán 20 dny domácího vězení. V roce 1951 byl 
převelen do Bratislavy, 
kde od roku 1953 byl náčelníkem KS-StB Bratislava. V témže roce 
byl krátce náčelníkem KS-StB Košice a nakonec byl převeden k KS 
MV Ostrava ve funkci zástupce náčelníka KS. V roce 1957 získal 
medaili „Za zásluhy o obranu vlasti“. V letech 1962 až 1970 působil 
ve funkci náčelníka KS SNB Ostrava, kde získal v roce 1965 „Řád 
rudé hvězdy“ a v roce 1970 medaili „Za upevňování přátelství 
ve zbrani I. stupně“. K 15. 12. 1970 byl jmenován náčelníkem jed-
notné zpravodajské služby II. správy FSZS. V roce 1974 se stal 
náčelníkem II. správy SNB (Hlavní správa kontrarozvědky pro boj 
proti vnějšímu nepříteli). V roce 1975 mu byl kromě „Medaile 30 let 
SNB“ udělen také „Řád práce“. V roce 1979 byl odvolán z funkce 
náčelníka ze zdravotních důvodů a přemístěn na Vysokou školu SNB 
jako vědecko-pedagogický pracovník. V roce 1980 zemřel. 
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