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Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze. V letech 1982 – 84 jsem pracoval jako odborný asistent na 
katedře sportů v přírodě na FTVS UK se specializací horolezectví, lyžování, turistika. V roce 1982 složil rigorózní 
zkoušku a získal doktorát pedagogiky – Teorie sportu a sportovního tréninku. 

Od roku 1984 na KTV Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem jako odborný asistent se zaměřením na 
horolezectví, lyžování, snowboarding, turistiku, potápění, teorii tělesné výchovy, sportu a sportovního tréninku. V roce 
1994 jsem obhájil kandidátskou práci a získal titul kandidáta věd. Ve své pedagogické i další odborné činnosti se věnuji 
hlavně problematice pohybových aktivit v přírodě.  

V roce 1995 jsem vytvořil koncepci výuky snowboardigu pro studenty UJEP v rámci svého pracoviště. V roce 
1995 jsem se podílel na vytvoření komise lektorů snowboardingu při MŠMT ČR, v rámci, které jsem se podílel na tvorbě 
koncepce výuky snowboardingu na školách všech stupňů, dále na organizaci kurzů pro instruktory snowboardingu 
v rámci ČR.  

V roce 1996 jsem podílel na zavedení povinné výuku snowboardingu do učebních plánů pro studenty oboru 
tělesné výchovy a formu výběrových kurzů pro ostatní studenty.  

Od roku 1995 úzce spolupracuji s Asociací českého snowboardigu především v oblasti metodických materiálů. 
Zúčastnil jsem se mezinárodních expedic do pohoří Kavkazu v r. 1985, /Elbrus 5642m, Ušba 4768m a 4797m/, 

r.1986 Ťanšan /Chan-tengri 7008m/, r. 1988, Himaláj Nepál /Island Peak 6250m, Dampus Peak 6018m/, 1995 Tibet  
Cho–Oyu 8206m, And 1997/Argentina – Aconcagua 6 968m/, r. 2000 Karakoram - Brod Peak , r. 2004  Mt. Everest  
           Se studenty jsem zrealizoval řadu náročně koncipovaných kurzů v zimních Vysokých Tatrách, dále ve Francii – 
Alpy, Mt. Blank, Deant de Geant aj., přechod hlavního hřebene Záp. Tater v zimě atd.    
 V roce 1985 jsem založil při TJ Slavii PF oddíl VHT, později horolezecký oddíl USK Slavie UJEP, jehož 
jsem předsedou.  

V roce 2006/07 jsem se podílel na akreditaci bakalářského studijního oboru AKTIVITY V PŘÍRODĚ. 
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