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Absolvoval jedenáctiletku v Tišnově zakončenou maturitou v roce 
1961. Roku 1962 začal studovat Vysokou školu zemědělskou v Brně. 
Studia nedokončil. V roce 1967 absolvoval nástupní školu VB. V roce 
1973 absolvoval doplňující studium kontrarozvědného zaměření na 
SOŠ MV ve Vinoři. V roce 1977 získal titul PhDr. na Filozofické 
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně v oboru psychologie. V roce 
1980 a 1987 absolvoval měsíční školení na Vysoké škole F. E. 
Dzeržinského v Moskvě. V roce 1988 absolvoval nástavbový kurz 
na Večerní univerzitě marxismu-leninismu. 

Od roku 1970 v KSČ. Po absolvování základní vojenské služby 
v letech 1962 až 1964 a pracovní praxi jako závozník u ČSAD Tišnov 
nastoupil 1. 2. 1965 ke Sboru národní bezpečnosti. Od 1. 2. 1965 
do 28. 2. 1968 sloužil jako hlídkový a později výkonný příslušník na 
obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti Brno 3. Od 1. 3. 1968 byl 
zařazen na 2. odboru S-StB Brno (kontrarozvědný odbor, potírání 
pravicové opozice). V roce 1971 získal medaili „Za službu vlasti“ 
a v roce 1976 „Za zásluhy o obranu vlasti“. Od roku 1977 byl zástup-
cem náčelníka 2. odboru S-StB Brno. Od roku 1978 náčelníkem. 
K 1. 4. 1979 byl přeložen k X. správě SNB (Správa kontrarozvědky 
pro boj proti vnitřnímu nepříteli). Zde působil jako náčelník 1. odboru 
X. správy SNB (proti vnitřní opozici, disentu), který mimo jiné 
operativně rozpracovával představitele Charty 77 a Výboru na 
obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1981 mu byla udělena 
„Medaile SNB“ a v roce 1982 „Za upevňování přátelství ve zbrani 
II. stupně“. V roce 1986 se stal zástupcem náčelníka X. správy SNB. 
V této funkci vydržel až do roku 1988, kdy byla X. správa SNB 
sloučena s II. správou SNB. Od srpna 1988 vedl nejprve z pověření 
a od ledna 1989 z jmenování II. správu SNB. V roce 1989 obdržel 
vyznamenání „Za vynikající práci“. Po listopadových událostech roku 
1989 byl v únoru 1990 odvolán z  funkce náčelníka a k 23. 6. 
propuštěn ze služeb SNB. Za perzekuci opozice v osmdesátých 
letech byl v roce 1992 odsouzen k třem a půl roku odnětí svobody.
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