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kroniku, kam pořizoval fotografie.
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Narodil se 5. září 1946. Jeho otec byl učitel a

věnovala domácnosti. Bydleli na Valašsku, ale v

museli přestěhovat do Těchanova – malé pohraniční vesnice 

v podhůří Jeseníků.  

Vysokou školu absolvoval v Olomouci na

Palackého, obor výtvarná výchova. Fotografovat začal až 

první rok na vysoké škole, kde získal svůj první fotoaparát. 

Fotografování se stalo nejdříve jeho velkým koníčkem a 

posléze i životním posláním, kterému se věnuje doposud. 
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