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Absolvoval 5 tříd obecné školy, v roce 1942 ukončil studia na sedmi-
letém gymnáziu v Praze. Za války pomocný dělník v továrně Walter v 
Praze, v únoru 1945 poslán na stavbu trati, v dubnu uprchl.  V roce 
1947 absolvoval roční externí kurz na Učitelském ústavu v Praze. V 
letech 1955 až 1959 absolvoval Vysokou školu politickou při ÚV 
KSČ. V roce 1973 byl vyslán na tříměsíční kurz na Vysokou školu F. 
E. Dzeržinského v Moskvě.

Od roku 1945 v KSČ. Po druhé světové válce pracoval jako pomocný 
učitel v Mikulášovicích, okres Šluknov. Základní vojenskou službu 
absolvoval v letech 1946 až 1947, přičemž byl zařazen k letectvu 
jako technik a později jako osvětový pracovník. Po skončení základní 
vojenské služby žádal o přijetí k Bezpečnostnímu letectvu minister-
stva vnitra jako osvětový důstojník. Ke Sboru národní bezpečnosti 
nastoupil k 1. 10. 1948. Po zrušení útvarů Bezpečnostního letectva 
v roce 1951 byl přeřazen jako politický a kádrový pracovník na poli-
tický sekretariát ministerstva národní bezpečnosti. K 1. 10. 1953 
nastoupil na 1. odbor II. správy MV (boj proti rozvědce USA). V roce 
1955 získal medaili „Za službu vlasti“. Od roku 1955 byl předsedou 
ÚO KSČ při II. správě MV. V roce 1957 byl vyznamenán medailí 
„Za zásluhy o obranu vlasti“. Od roku 1961 byl zařazen na VIII. 
oddělení ÚV KSČ (oddělení státní administrativy) a ze stavu MV 
vyjmut jako činná záloha. K 15. 10. 1968 se jako politicky spolehlivý 
kádr vrací zpět na II. správu FSZS. V letech 1973 až 1974 je ustano-
ven zástupcem náčelníka sekretariátu FMV. Od 1. 6. 1974 je jmen-
ován náčelníkem nově vytvořené X. správy FMV (Správa 
kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli). Zde je přímo 
odpovědný za akce StB proti domácí opozici a disentu (Charta 77, 
VONS apod.). V roce 1982 byl přemístěn opět na sekretariát FMV 
a od roku 1983 do roku 1986, kdy odešel do starobního důchodu, byl 
zařazen v činné záloze při Kanceláři ministra vnitra. Během své 
služby v SNB obdržel řadu československých i mezinárodních vyzna-
menání.  
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