
Absolvoval 9 tříd základní školní docházky, 4 roky studia na Střední 
průmyslové škole strojnické v Praze, které v roce 1965 zakončil 
maturitou. V roce 1968 absolvoval nástupní školu VB na střední 
odborné škole MV v Ostrově nad Ohří. StB SOŠ F. E. Dzeržinského 
FMV ve Vinoři. V letech 1972 až 1975 studoval na Vysoké škole 
F. E. Dzeržinského v Moskvě (titul JUDr.). V roce 1983 absolvoval 
na téže škole měsíční kurz pedagogických pracovníků MV a v roce 
1984 zde získal vědeckou aspiranturu (titul CSc.)  

Od roku 1965 v KSČ. Po absolvování základní vojenské služby 
v letech 1965 až 1967 a pracovní praxi v Závodech Jana Švermy 
v Praze-Jinonicích, kde pracoval jako kontrolor-strojní technik, nas-
toupil 1. 10. 1967 ke Sboru národní bezpečnosti. Od 1. 10. 1967 
do 21. 12. 1968 sloužil v hodnosti strážmistra jako hlídkový příslušník 
MO-VB (místní oddělení Veřejné bezpečnosti) Karlín, OO-VB 
(obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti) Praha 8. Poté absolvoval  
nástupní školu VB na Střední odborné škole MV v Ostrově nad Ohří 
a vrátil se zpět na MO-VB v Karlíně jako výkonný příslušník. 
K 1. 7. 1970 byl přemístěn k II. správě FS ZS, kde se zabýval agen-
turním rozpracováním zastupitelských úřadů kapitalistických států. 
V letech 1972 až 1975 studoval na Vysoké škole F. E. Dzeržinského 
v Moskvě, kde získal titul JUDr. V roce 1973 získal medaili 
„Za službu vlasti“. V letech 1975 až 1977 působil ve funkci zástupce 
náčelníka 4. odboru II. správy SNB, kde se zabýval operativním roz-
pracováním zastupitelských úřadů a kontrarozvědné ochrany Fed-
erálního ministerstva zahraničních věcí. V roce 1977 získal medaili 
„Za zásluhy o obranu vlasti“. Od téhož roku do roku 1985 působil na 
3. oboru II. správy na úseku „obrany proti britské rozvědce SIS“.  
V roce 1983 byl dočasně pověřen funkcí zástupce náčelníka II. 
správy SNB a zároveň působil jako náčelník Katedry základů 
kontrarozvědné činnosti a boje proti podvratné činnosti nepřítele na 
fakultě StB VŠ SNB. V roce 1985 obdržel vyznamenání „Za upevnění 
přátelství ve zbrani II. stupně“ za spolupráci mezi kontrarozvědkami 
ČSSR, NDR a SSSR. V roce 1987 obdržel „Medaili SNB“. V letech 
1987 až 1988 působil jako zástupce náčelníka XI. správy SNB 
(ekonomická kontrarozvědka). Po sloučení XI. správy SNB s II. 
správou SNB v roce 1988 působil jako zástupce náčelníka II. správy 
SNB. Ze služeb SNB odešel na vlastní žádost v dubnu 1990.
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