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Životopis: 

Narodil se 18. srpna 1963 ve Valticích. V roce 1982 absolvoval Vojenskou střední odbornou 

školu ve Valašském Meziříčí, směr chemická technologie. Vojákem z povolání se stal v roce 

1982. V tomtéž roce zahájil studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve 

Vyškově, obor vojensko-inženýrský, vojenská chemie, které ukončil v roce 1986. Po 

ukončení studia nastoupil jako velitel čety 1. ročníku školních jednotek VVŠ PV ve Vyškově. 

V roce 1991 zahájil pedagogickou dráhu na VVŠ PV ve Vyškově nejdříve ve funkci staršího 

učitele pohyblivé zálohy a od roku 1993 ve funkci odborného asistenta na katedře 

chemického vojska a speciální chemie. Po reorganizaci vojenského školství byl v roce 1995 

přemístěn k Vojenské střední škole Vyškov, kde zastával funkci učitele učební skupiny 

bojové přípravy a od roku 1998 pak funkci náčelníka učební skupiny přípravy druhů vojsk. 

V roce 2002 přešel na VVŠ PV ve Vyškově, kde vykonával funkci odborného asistenta 

katedry chemického vojska a speciální chemie. V roce 2004 přešel na Univerzitu obrany 

v Brně, kde postupně zastával funkce náčelníka oddělení chemického vojska Ústavu OPZHN 

a náčelníka oddělení chemického vojska a technického a ekonomického rozvoje.                

Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2018 zastával systematizované místo zástupce ředitele Ústavu 

OPZHN Univerzity obrany. Od 1. 1. 2019 je ředitelem ÚOPZHN.  

  

V letech 1988 –1991 byl vyslán k tříletému internímu studiu vědecké výchovy na  Vojenskou 

akademii chemické  ochrany maršála SSSR S. K. Timošenka v Moskvě, kde studoval ve 

vědním oboru „ZHN a ochrana proti nim“.  Vědeckou výchovu úspěšně dokončil obhajobou 

kandidátské disertační práce a udělením titulu „kandidát technických věd“. Habilitační práci 

obhájil v roce 1996 na VVŠ PV ve Vyškově v oboru „Ochrana vojsk a obyvatelstva“. V roce 

2015 byl jmenován profesorem ve stejném oboru. 

  

V rámci působení v odborných radách byl v minulosti členem oborové rady Ochrana vojsk a 

obyvatelstva VVŠ PV a členem vědecké rady Fakulty řízení vojenských systémů VVŠ PV. 

V současnosti je členem oborové rady Ochrana vojsk a obyvatelstva Univerzity obrany a 

členem vědecké rady Ústavu OPZHN.  
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Hovoří anglicky a rusky. Absolvoval řadu odborných kurzů v ČR i zahraničí. Spolupracuje 

s vědeckými, výzkumnými a vývojovými pracovišti v rámci resortu MO i mimo něj. Ve své 

pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuje na problematiku individuální a kolektivní 

ochrany. V této oblasti i pravidelně publikuje.  

  

Od roku 1988 je ženatý a má dvě děti. Jeho rodina bydlí ve Vyškově. 

 

 
 


