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Absolvoval 5 tříd obecné školy a 4 třídy školy měšťanské v Ostravě. 
V letech 1943 až 1946 absolvoval obchodní akademii v Ostravě, kde 
složil maturitu. V letech 1955 až 1956 absolvoval školu pro vedoucí 
pracovníky operativních součástí v SSSR. V letech 1963 až 1966 
studoval Vysokou školu politickou při ÚV KSČ (titul RSDr.).  

Od roku 1948 v KSČ. Po maturitě na obchodní akademii v Ostravě 
pracoval jako úředník v Občanské záložně v Ostravě-Mariánských 
Horách. V letech 1949 až 1950 absolvoval základní vojenskou 
službu. Zde absolvoval zpravodajský kurz a stal se pracovníkem 
vojenského zpravodajství. K 15. 10. 1950 byl přijat do služeb Sboru 
národní bezpečnosti. V letech 1951 až 1952 působil na KVZS Jihlava 
jako výkonný orgán v operativě. Od roku 1952 byl jmenován 
náčelníkem OVKR 5. mechanizované divize ve Slaném. Od roku 
1953 do roku 1968 byl v různých funkcích na III. správě MV (Hlavní 
správa vojenské kontrarozvědky), naposledy jako zástupce náčelníka 
HSVKR. V roce 1955 získal za svoji službu medaili „Za službu vlasti“ 
a v roce 1965 medaili „Za zásluhy o obranu vlasti“. Na podzim 1968 
byl povolán v souvislosti s reorganizací StB a kádrovými změnami do 
funkce náčelníka sjednocené kontrarozvědky (HS StB). V témže roce 
obdržel „Řád rudé hvězdy“. Ve  funkci náčelníka vydržel do 
22. 9. 1969, kdy na vlastní žádost tento post opustil s odůvodněním, 
že vzhledem k složité politické a organizační situaci v HS StB není 
schopen tuto funkci plnohodnotně zastávat. Důvodem se staly jeho 
postoje k politice strany před srpnovou okupací 1968, kdy stál pevně 
za politikou strany a Dubčekem. V nových podmínkách byl jako 
„nespolehlivý soudruh“ nejprve převeden zpět k VKR a následně 
vyhodnocen jako „nevyhovující“ a k 31. 8. 1970 propuštěn ze služeb 
Sboru národní bezpečnosti. Současně byl také vyloučen z KSČ.
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