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Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy školy měšťanské. Za války v 
učení holičem. V roce 1957 absolvoval operativní kurz na Střední 
odborné škole F. E. Dzeržinského MV. V roce 1964 absolvoval 
právnický kurz při KS MV České Budějovice. V témže roce ukončil 
úspěšně tříletý kurz vyšetřovatelů na Střední odborné škole F. E. 
Dzeržinského MV. V roce 1967 ukončil studia na Večerní univerzitě 
marxismu-leninismu. V roce 1973 ukončil rezortní právnický kurz na 
Právnické fakultě univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1945 v KSČ. V letech 1947 až 1949 pracoval jako dělník na 
Krajské správě silnic Jihlava. V letech 1949 až 1950 byl tajemníkem 
OV KSČ Třešť. V letech 1951 až 1952 instruktorem ÚV ČSM v 
Praze. Po absolvování základní vojenské služby v letech 1951 až 
1952 sloužil do roku 1952 jako operativní pracovník u odboru Vojen-
ské kontrarozvědky při Krajském vojenském velitelství České 
Budějovice. V roce 1957 obdržel medaili „Za službu vlasti“. V roce 
1960 byl při výkonu služby postřelen ze samopalu vojínem 
Františkem Prokopem. 1. 1. 1962 byl převeden od VKR ke krajské 
správě ministerstva vnitra České Budějovice. Zde působil jako 
vyšetřovatel a později jako starší referent 1. zvláštního oddělení 
(operativní evidence a archiv). V letech 1966 až 1969 pracoval na 
2. odboru KS SNB České Budějovice (kontrarozvědka). V roce 1969 
byl vyznamenán medailí „Za zásluhy o obranu vlasti“. V roce 1960 
byl při výkonu služby postřelen ze samopalu. Od téhož roku do roku 
1980 byl zařazen na vnitřním oddělení KS SNB České Budějovice, 
kde byl od roku 1977 náčelníkem. V roce 1975 získal vyznamenání 
„30 let SNB“ a v roce 1979 vyznamenání „Medaile SNB“. Od 1. 4. 
1980 do 1. 6. 1982 byl ve funkci náčelníka celé KS SNB České 
Budějovice. V roce 1981 získal medaili „Za upevňování přátelství ve 
zbrani II. stupně“. V letech 1982 až 1988 byl ve funkci náčelníka X. 
správy SNB (Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli). 
Zde řídil akce proti domácí opozici a disentu. V roce 1985 získal 
„Řád rudé hvězdy“ a v při svém odchodu ze služeb Sboru národní 
bezpečnosti do starobního důchodu medaili „Za službu v SNB“. V 
průběhu služby obdržel také řadu mezinárodních vyznamenání.
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