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      Byl znám jako hudebník, zpěvák a skladatel, ale především jako vynikající 
hudební pedagog, autor mnoha výchovných publikací. Desítky let rozvíjel 
muzikální schopnosti tisíců dětí a mladých hudebníků. Vedl semináře pro učitele v 
ČR, Polsku, Rakousku a Německu.  

      Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, v letech 1965–67 
absolvoval studium na Orffově Institutu v Salzburku, kde ho učili Carl Orff 
a Wilhelm Keller. Založil poté Českou Orffovu společnost a propagoval Orffův 
didaktický systém na našich školách.  

      Od dětských let proslul jako osobitý zpěvák a instrumentalista v souborech 
zabývajících se především gotickou a renesanční, stejně jako lidovou hudbou, 
s nimiž koncertoval na mnoha turné po Evropě a Americe. V letech 1945–50 zpíval 
v chlapeckém sboru Schola cantorum při břevnovském klášteře, kde jej vedli 
Miroslav Venhoda a Karel Riesinger. Mezi lety 1957 až 1977 byl členem souborů 
Noví pěvci madrigalů a komorní hudby a Pražští madrigalisté pod vedením 
Miroslava Venhody. 

      Od roku 1968 spolupracoval jako interpret, upravovatel lidových písní a textař 
se soubory Chorea Bohemica a Musica Bohemica Jaroslava Krčka stejně jako 
s řadou dalších souborů a kapel (Technik Ostrava, Vycpálkovci Praha). Některé 
z nich sám založil a vedl (Musica Poetica nebo Musica Humana). Ve svém 
bohatém uměleckém životě spolupracoval s mnoha dalšími osobnostmi, např. 
s Iljou Hurníkem, Petrem Ebenem, Jiřím Pavlicou a Jiřím Tichotou. Jako sólista, 
zpěvák a instrumentalista se podílel na přípravě a realizaci více než 120 zvukových 
nosičů.  

      Působil rovněž jako publicista, jenž vytvořil řadu hudebních pořadů pro rozhlas 
a televizi, které posluchačům a divákům přibližovaly především starou i lidovou 
hudbu. Z těch nejznámějších jmenujme například televizní Zpívánky či rozhlasové 
Endele vendele, Čarohrátky či Zazpívejte si se mnou.  

      Komponoval písně a instrumentální skladby pro děti a mládež, ale i duchovní 
a scénickou hudbu, upravoval lidovou tvorbu. Stal se kmenovým autorem 
chlapeckého sboru Pueri gaudentes. Jeho skladby i úpravy písní má ve svém 
repertoáru i řada dalších sborů, mezi nimi dětský pěvecký sbor Radost Praha 
a smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha, s nímž spolupracoval i jako hudební 
režisér jeho prvního profilového CD.  

      Dlouhá léta sám učil, nejprve na základních školách Norbertov a Bílá Hora 
v Praze 6, mezi lety 1977 až 1997 na ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy 
v Umělecké ulici v Praze 7.  

      Za své hudební mistrovství byl vyznamenán řadou prestižních cen, především 
vyznamenáním Pro merito (za zásluhy) Orffovou nadací v roce 1995 v Mnichově. 
Roku 1996 získal cenu České hudební rady.  
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