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Od roku 1983 žije a pracuje v Třešti na Vysočině. Mimo velkoplošných zakázek do architektury se zabývá i volnou tvorbou a to menšími objekty; 
závěsnými skleněnými mozaikami osazenými v nerezových nebo kovových rámečcích. 
Každá mozaika je autorský originál a existuje pouze v jediném provedení. Dle přání zákazníka je možno zhotovit mozaiky v barevné škále hodící 
se k jeho interiéru nebo na základě jeho návrhu. Vše ve spolupráci s architektem. Tato skleněná mozaika je osvědčena Technickým a zkušebním 
ústavem stavebním v Praze jako velmi vhodná pro využití v interiérech stavebních objektů, například pro bezpečnostní výplně příček, dveřních 
a okenních prostupových otvorů, v exteriérech pro dělící skleněné stěny, ploty, různé světelné objekty, včetně reklamních. Výhodné je užití pro 
katedrální okna, kde se oproti klasickému zasklívání do olova spojují výtvarné účinky s odolností proti mechanickému průrazu, vysokou životností 
a stálou barevností. Skleněná stavební mozaika má rovněž tepelně izolační vlastnosti.

Výstavy
Zúčastňuje se kolektivních výstav SVUV

Realizace prací do architektury - výběr
1983 - Zdravotní středisko ve Stonařově - skleněná mozaika 12m2 • 1985 - Učňovský areál Jihlava - dvě skleněné mozaiky 28 m2 • Obchodní 
centrum v Třebíči - skleněná mozaika 12m2 • 1986 - Hotel Zlatá Hvězda v Jihlavě - skleněná mozaika 11m2 • ČKD Blansko, Učňovský domov - 
skleněná mozaika ve vstupním prostoru 60m2 • 1990 - Nástupní prostor SOUZ Znojmo - skleněná mozaika 12m2 • 1993 - AGB Jihlava, skleněná 
mozaika 5m2 • 1994 - Gymnázium Nové Město na Moravě - skleněná mozaika, triptych 15m2 • Radnice Jihlava - osm růžic, skleněné mozaiky 
o prům. 1m2 • Klimkovice, Jodové sanatorium - nástěnný světelný obraz, skleněná mozaika 90 x 90cm, dvě skleněné mozaiky natavené na 
eloxovaném hliníku 12m2 • 2003 - Firma Detesk v Železném Brodě - skleněná mozaika natavená na skle, podhled12m2 • 2008 - Hospic Dobrého 
pastýře v Čerčanech - dvě skleněné mozaiky natavené na skle • 2009 - Restaurant a penzion Bílek - skleněná mozaika natavená na skle  
v restauraci a vinárně • 2012 - Glass Bohemia Jihlava - vstupní dveře, skleněná mozaika • 2013 - Špindlerův Mlýn, soukromý objekt - skleněná 
mozaika natavená na skle 15 m2 • ZUŠ Jihlava, skleněný strop v konzertním sále - skleněná mozaika natavená na skle 21m2 • 2014 - Železný 
Brod, firma DETESK - dvě podsvícené skleněné mozaiky 1,5 m x 2 m • Panenská Rozsíčka - Poutník - mozaika a nerezová socha (Adam Kasalý)
• Kostel Dobroutov - kříž ve štítě

Zastoupení ve sbírkách 
Další práce v architektuře v soukromých objektech a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.


