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"Dětství jsem prožil  v rodné vesnici  Dolních Dubňanech a v Moravském Krumlově. Po okupaci
tohoto města hitlerovskými vojsky jsme odešli i s rodinou do Prahy. Kde jsem prožil své dospívání
a kde žiji dodnes.
Od roku 1945 do roku 1949 jsem studoval na Státní grafické škole v Praze. Zde byli mými učiteli
Petr Dilinger, Karel Müller a Rudolf Beneš. Později, v letech 1949 až 1950, jsem studoval dějiny
umění na Karlově univerzitě. Od roku 1950 do roku 1957 má studia pokračovala na Akademii
výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady, kde jsem úspěšně absolvoval u prof. Vratislava
Nechleby.
Zabýval  jsem   se malbou,  grafikou a  užitou grafikou,  těžiště  mojí  práce  nakonec  spočinulo  v
ilustraci a to především v ilustraci  dětských knih.  Za ně jsem byl mnohokrát oceněn doma i v
zahraničí. Zúčastnil jsem se desítek domácích i zahraničních výstav.
K ilustraci  jsem se dostal mnohem později než mojí vrstevníci.  První kniha s mými ilustracemi
vyšla až v roce 1964. Poté však následovala již souvislá řada knižních titulů, které vycházely u nás
i v zahraničí a které došli k nejednomu uznání. Shodou okolností mi byli zadávány dětské knížky, v
nichž hraje hlavní úlohu vodní živel (Preussler: Vodníček, 1971, Storm: Dešťová víla, 1972, Říha:
Jak vodníci udobřili sumce, 1974 atd.). K řešení tohoto úkolu mi přispěl opakovaný dlouhodobý
pobyt  v  nádherném  místě  u  Horusického  rybníka  v  jižních  Čechách,  kde  mi  klid  této  krajiny
pomáhal  k  inspiraci  a  k  rozvíjení  fantazie.  Postupem  času  nastala  situace,  že  si  mne  mnozí
spisovatelé přímo k ilustrování svých děl vyžadovali a dokonce se i několik spisovatelů nechalo
inspirovat mými obrázky tak, že k nim následně napsali své knihy. 
Dle názoru odborníku i laické veřejnosti jsem řazen k ilustrátorům, kteří  výrazně poznamenali
světovou ilustraci pro děti, což je pro mne poctou. Uznání nejen odborné, ale i laické veřejnosti
autora vždy potěší, ale rozzářené dětské oči z mých ilustrací v knihách pro děti mi těší i působí
teprve onu bytostí radost z tvorby. Neboť kouzelný svět ticha ve kterém se díky obrazu a slovu
může fantazie inspirativně a volně rozvíjet je tím, o co jsem se ve své tvorbě snažil a což se mi
doufám i mnohdy povedlo. 
Přeji Všem stále krásné, inspirativní zážitky. Mějme se rádi, dokažme si pomáhat a společně sdílet
to hezké, ale mnohdy i to těžké co každý den přináší. Každý den je zázrak a každý den je vzácný."
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