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Absolvoval 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy, nevyučený 
pekařský učeň, za války totálně nasazen v Německu, 1948 půlroční 
vojenská škola pro osvětové důstojníky, 1958–1961 Večerní univer-
zita marxismu-leninismu (VUML).

Členem KSČ od 14. 6. 1945. K SNB přijat na vlastní žádost 
27. 11. 1949, absolvoval školu SNB v Novém Městě nad Metují, 
20. 3. 1950 přeřazen k centrále rozvědky, kde se v r. 1951 stal 
velitelem 1. oddělení. V říjnu 1952 byl legalizován na ministerstvu 
zahraničních věcí a 8. 11. téhož roku vyslán na vídeňskou reziden-
turu čs. rozvědky. Zde se mj. podílel na organizaci únosu 
předúnorového předsedy sociální demokracie a místopředsedy vlády 
Bohumila Laušmana. Dne 15. 6. 1955 se vrátil z Vídně a byl jmen-
ován náčelníkem II. odboru I. správy ministerstva vnitra (rozvědky), 
1. 10. 1955 se stal zástupcem náčelníka I. správy ministerstva vnitra. 
V říjnu až prosinci 1956 pobýval během maďarského povstání 
v Budapešti, kde spolupracoval s KGB. Na jaře 1961 se stal zastupu-
jícím náčelníkem I. správy ministerstva vnitra, v souvislosti 
s odchodem ministra R. Baráka z funkce převeden 22. 11. 1961 
do funkce zástupce náčelníka krajské správy ministerstva vnitra 
(KS-MV) Praha, aktivně se podílel na okupaci 21. srpna 1968, 
24. 8. 1968–15. 11. 1968 byl ministrem J. Pavlem zbaven výkonu 
služby. K 15. 11. 1968 se vrátil do služby jako specialista na odboru 
řízení náměstka ministra vnitra pro StB, 1. 4. 1969 přemístěn na 
zpravodajský odbor Federální správy zpravodajských služeb 
(FS-ZS), 15. 5. 1969 jmenován zástupcem náčelníka 7. odboru 
I. správy FS-ZS (rozvědka), 1. 6. 1969 zástupcem náčelníka 3. 
odboru I. správy FS-ZS. Dne 12. 1. 1970 uveden do funkce zástupce 
náčelníka II. správy FS-ZS (kontrarozvědka), 1. 6. 1974 se stal 
náčelníkem nově vzniklé XI. správy federálního ministerstva vnitra 
(Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky). V r. 1975 absol-
voval tříměsíční kurz při Vysoké škole KGB Felixe E. Dzeržinského 
v Moskvě. Dne 31. 3. 1982 byl odvolán z funkce náčelníka XI. správy 
a zařazen do činných záloh FMV jako ředitel Správy sboru diplo-
matických služeb federálního ministerstva zahraničních věcí. Dne 
31. 1. 1984 uvolněn ze služebního poměru příslušníka ministerstva 
vnitra a odešel do starobního důchodu.
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