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,

:.;,/ 9*la!].1-9-lL. Ji 'tl:.-]l í __{-3*.]!..,.

i1.'}]...ul1e 5.7 ,1911 v Ll.ittechl okI'.Parr]r.rl:rce, cu}.rář-ž j_v.nos_i;-ník,

.rtl$1.bytern v Krrtnd ]Ioře, Htrllova uI,č. ]15l

2 . / L+?-.e_}.}.1.._ !,-:-..i--!-_'t -.L-.9-f_ É'- _
ir-.]-ť.dlte 20,4,l.gl.z v PritZat Y€dr:ueí <]ě1niee v ná.rodním
pr;c1niktr s Pos}. bytqnr v Hořarrech čp. 21, ok::,liutná Horcl1

.:'
3./ I.::tgieleL-. li--.p- !. "..3- -?-.-t.-.

!l-a.r' r]tle 28.12' ]_90o v J{utrré Hoře, ro1ní}-r Pos1. bytem
i'-lr Ltr/t Ílora, I11ot.Jkil čp,L's 9

4./ vo 1-t-r:9tr__J- 9-..},--q*ě-_jr--E. -r.

ila.ť. c]rre }.7 ,5. 1'-;0]_ v Jir.rorněří, úřectrrí]l ČsL,, !0íj1l b;,r''oenr

ije cl1e: , IIác1rr,'žlrí tt_'I' ' i:p. 2 , okr, Kutrr'ii ITorlr ,

s 5,/ !'-lyt1l'T_}-.a_- ]! s. 1 é- č li p_ -v'.'4-..'-.

.,.í),á tI..rt1l:r1Lová, n.-tr, illte 19.B.19}2 v Po1cvoku, okr.čcgJ'',i
Líoa., v tjonáctr,_ls.ti, I)o-q1'b'ybent Se111r:c, Itrí,-d r.:.i,ní ur.č 1lri) ,

o ]:r . Ítt-ttna' I{o r'ir l

s , / ýp:is.r-_J r -"g .LÉ_ t!_''r_.-

j.-a'Í, r]rr* L9,)12,Lt395 v [je,J1r;čk_rrl oi_l.Tiibol'r Vo jetrsJi--;i ;;l.;;j-l l;,r

't,'.v' ,i;trsI.llyteta v !,.t1-|n6 lioř:, iir.lvomJ-'Ítts]:-'i. u1.ii1'', 5-->9t

7 ,/ 
.1.1-,-r,u- -i'J---e. !:- q J,....'r- t -.

''. 'T, rlne 1o.B . LgL3 1t: Sta.rt_'rn iir;1Írrč, o1.'t:'1io1ín, g.rlllo,';_t;;r Lir1i

,ro.!..i č, 1;oo L,b.yterlt v Jirltrré tloŤr , Vocc1ovir r-i.!.. rŤi: .294 l
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e,/ {g-""L_ K -L}_jL c ,
nar. dne 1]-.8. 19oB v Javornici, okr.Rychnov nad l(něžnou,číšníl< a r^ájemce host1nce, posl. vetloucí komunálniho 1lodni-ku, Seťllec ép,3}-, okr. Kutná Hora ,

g . / {-qsS{.-_g u_ 
-9._ i_t ._r_ .

nar. dne : 31 ,}2.1909 v PraeJ, 1óťovazr.jt _. živnostník, posI.bytem v Ki..t'-,.é Hoř'é, Hušova;'.;;.-ir.,
Lo, / Ire$.š.9š-.ÁJ-_nš-L. q _}.. _, . . .:nar'dne ]'5.11.1903 v }Í'adotícíeh, okr.čás.av, cirkl'ář *žj_vnostník, poo1. culrrářský c'lčlník z Kuiné 

''""r,Havrroto-_vo nám. čp.94 
' ..

LL. / JJgfL kea!i-ggk--F_ _e. :l-*e_j* .r-..
rrtr 

' dne 27 ,Ia. 1891 v Kutné Hoře , býv. aclvokát, posJ-.byterr Kutná řlora, EooBevíe1tova" čp.188,
12 . / g""nt!šsl'--gj -]L-I-Jr s*l l-

nar'dne 2L'9' 1918 Ve Zbraslavicích okr.Kutná Hora, 'Úech-nieký ríředník, pos1. okresní terjerirrrílr Svazu.pro si:o1tl.prácis arrnáČlou, Kutná l{ora, Barto1omějsicá u}.čp . 22o,
11, / B"g.it 

"h_. _Š*-Ls.-i-:l-g_.-l -r.-
'ar'dne 14. i1 -1906 v Hlízolé, okr . Kutná Hora, c1ě1ní}r,býv' rrěstský sttážník, 1los}.bytem ]in,r;trá llora,, Stalinovačp. 3o2' 

e
L4 , / !stg*s-LgY_-p- Y--9_ -Lá]L._r

nar.dne J-9.5.LgL3 v Kob1,:cku, řínsko-_kato1iciý f ařár:'posl.bytem v Solopyskách, okr.Kutná Hora ,

15.z' Iry1Eš'sš_š-i r, r a. ý 3_.__J_ _-

itar'dne 7.11 .7904 v'červenén HtádJ<u, okr;Iio1ín, c1is1lo-nant ?' ge]'Yaurí'9er'';_'os1 .b;7tem v lIntné ríoře, Ha.Ý1íij]lo=go 7tám,čp,íoj ,
16./ I&fg"r-- *?1-éJ--3 bs

rrar. dne 19. 9 , LgLg
cě1ník, pos1.bytent

osečku, okr,
I(rrtné ]{oře,

la i?
ť--_.l-- .

i,'jb:'r.ciy, truJrlá'ils l...i
vlíčjtovo nám. lp.sLo,

t,

v



všichni t.í:. ve

;i

vazbě státního prokurátora v Praze,

JSoU vinní,

žel':':'
1. oldřich It un o n'í č e kl Indisl.v N e t u k ir,,

Jaroslav Dv o ř ák, r"o
a Váe1av i.ál-ab ský v"o"'"'1950vKutné

' Hoře a .jínťle d.;rývánín protistátního zlqčínce

daIi , že trodlá pokračoveti ve své rozvratné ěiruros_
t1 protí našemu lidově 4emokratiekému .státnímu
zŤtzení zprÝu přLpojením se k j1ným ilJ-egálním
živl&ra u nás,' pozděJi v zďrrín1ěí'oř*TaIrisovánÍm
jeho ríkrytůrpřevážením a opatřováním denrrích po-bi1eb
Jarog1avu l{ěmečkov1 k páchání trestného činu ve1e :zTa-
dy rírryslně poskytovclí pomoc' 

'

Ii.Rnz"rr* Koř !'nko v á ., .Yojtěctr E
Í,ur]r"níla K o 1

. .Jan l{ e k o 1
Frarrtišek ]I r
Františelt T h

á čková, JoseÍ F-'r]
ar Josef I( u. 1 c, Josef 1{

y š t o ii Dr.F'r,anrtišek B e

o1
ot1

á č e ir ,

ěk'
Ll s í 1'
Íleš,

iir.:ror a'BeČtřic.h Šl.e jmar
v roce 1950 v Kutné Hoře a jín'Je tínn, žé jednalc
je j ukrývr.li, Jednak mu poskytoval1 peněžíté dary,
rady; s1iby, případně nekonil.lj. -qvoji služební povin-
nost nebo ireoznámili jg j, besp. místo jeřro poby-bu
bezpečnostním orgánům, J aroslnvu l{émečiroví poslry-i,o..
va1.1 pomoc v clobě, kdy po něrn bylo pátráir'o .pro
spáe}ranou veIezradrr, o čemž by1i jnformov án,', -tec1y
pach'lrte1i trestného č1nul ř}il- který zá.kon'sťanoví
trest smrtirpřípadně trest cloče.sného odnětí svobocly,
j.ehož dolní ltri:'níce činL nejméně 1o let, po:náirali
v ú-mys1u t-rrnožnít muraby Luiikl tr'estnínu stÍhán{.,
I'es-p'. trést-u,
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apác}ra1i

moníěeklLacij_slilv t{etukaari I.

acl II.

vořák
ZáLab

ó tmž
o1{řich K
Jaroslav D

a Yác1av
& velezraťlě

Růžerr,l ,tr; o:

. T.,udnila E ó

. Jcur: 'lT e k o

František I{

František T

r'r-lntigek š 1b'r av i}

s k ý irestrlý č1n pomoci

pod19. ! 7" 9lst.2, $ 78 tr.zákona

FFřT 'ii] a, Vo jtěch '- K o 1. ,':t áóe
ě1l ,
IVIUs

k,

1 1'

ř
-1

1
T
h

á,J99éf-Kune,.'Josef
y š t o'fl I)r'Frantíšek .B e n e gt

m.1.7tirner aBedřich Šre j

tre*tný čin naaiiž'ov'ání podle $ lq} bddt,1-r2 tr.i,

odgtiztt se

ge zřetelem na ustjnovení $$ a2l }8' 19 tr.z'á]F-' l ,obvinění

;rmoníret, Netukl a Zá13'bský réž s použitín ust:rnovení Š

Jo Ť,,-.z, k témto trentům Ódnětí svobody

1,o1dřich,. I{noníó ek pod19$78 oilst'1tT'Z'
na dobu B / osmi / l-etr '

z.'nůžurr" K o ř t n k o Y

Iť{dis1av

á pod}e $ rol odst. 2 Ť'T, Z ,

na. Čl obtr 2 / dlou f rokt i

3.

4, Vojtěch

5, ltrdnú}a

6. Josef

'l , Jan N

B; Josef

9, Josef

Netuka

I{'o 1 á č e k poc11e 51 Afi ods+,r 2 tr,z.
. na clobtt 2 / dvoir / xok&, '

K o 1 á č k o v á pod1e 9 ]-63 odst' 2 i'T'Z'
nadobu4 /atyr/rokťt,

Froné k podle$16:ods-b.2tT'z' ' -
n. dobu 4 / étyŤ / ,rokť'_, :r

e k o 1 a podle'$ 163'odtt. 2 tr' zák'
t1í]. doi:u L8 / osmnácti/nésíců,

Ii. u. l1rr pod 1e $ r a3 od st . 2 ty . zákona
l1'] dobr'r LB / osmJ,'-íc ti/ nósíci,

jlI r't s i 1 pocllc: 9 16] oclst. 2 t'r,zá]<

rr-'. dobrt 2 / clvou / tolch,

p6AT;
na dobu 6 / šesti / rout''rl
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i

'':'i-' . ''- ', }1. ,JtIDr.Frant1šek B
:

Irantťšek T }i _ii

' rt

.. .1'1 .1.. ri -'

i.
. Pod1e $ {B tt,z. ukládajÍ. se

ouÝrněným olČlřichu K n o n í č k
' l,I'a d u E 9 'Y 

1r -Jň*. N e }< o

| ..
'l l' ;1o. Frarrtišek'tr "''y'š t o'f poale $ 163 oťlst' 2 tT'a"

lobu t/ jednoho /roku,nac
e' n e'Ě ' riqďle $ 16] odet,2 ŤToz,,.,

na,dobu 4,',L/.? ,/t1y'"l a pťzl/r.,
;'r'n e r poťlle $ r0r odst. 2 t-'*,Z,'

i''': , " rr* dooo z'r/z /,a"o" a.pril/ r.,
f L3._ Beflřich š 1'" J'!i'e.r pod1e $ lB odsi. 2 tT.z.

.,.'"l ; Ťr a lvřr *vll -.

t ,'r,,' 
i

'I

14i.;.Taro'srav' D v:o'ř' á k' pod1e $ 78 gdst' J tr.zák.
, :' .' t. j li.l-:l,'i ' i '' i ' Iaa dobu Lo, / .dese lI /, ro}rů'

-";- : , .' 
l' 

,' .l --. l5',ťiáhtršet šr biavo pod1e $ra.'odst. 1tl.z,
' '' "" dobu irz' / dvanáct i / rakť',

' \' 1-:-' ': '*-:ř--
16. Yáclav-' z, á 1'a'b €t k ý' boc1le $ zg odgtl 1.tr,zák,

,' t š .. t ..._ i
i ' : ' -;'

pet1ěiité '!:resty ''
'Q Ý 1' L'adíqlavu

r o'í ! ve.:lýš1 20'000.- Kěs T:udmile.

Josefu
l.

It o 1.á ě

Josef u. 'F r o ,ň r o.v. i Jo,seťu K u.n'c o v
ve] výxr 10.09o.'- Kčg'' a Dr.Fr,rntišku B e nešovj.

1ovi.l N{usi
k o v é,

a

i"lFrahtiškď'š í u r'a_v o v i ye'výší 5o.ooo._ Kčs,
tteíéžto trbsdy 'se v případě nedobytrrosti nabr:ežují

{aliíím-odnětím srrot|ay a to u Koláók9Yél. raoňka na dobu
jeanoho, u'Kmoníčkr, ll"ťoty a.Iiunce nq dobu d'vou, u..-------:--
iÝekoJ.y a Mtrs11a na áouú ětyř, a lr Dr.Beneše a Š+bravy
na dobu šesti měsíců, '':'

Po61e $ 47 tr,z. "ys1ovuje 
:Sp u .obvíněných Kmoníčke,

.Nedukilr' &{usilarÍ{ryš uótal Drr Beneše , Dvořákar' Šibravy O'

Zálabského PŤopadnutí je jich ce1ého jnrěnL u'Nekoly
prop3dnutí jeho váz7,+ých vkladů.

vš1chni obvinění ztráeeJí podle $ +r tr,zák.'čes"cn;i
práva' občanská'' pří óemž doba rrezpťrsobílosti k je jích
opětnérnu rrabytí se 

, 
poc11e $ ++ 1't, z. stanoví u' obvinén:1'clt

.Iíoř'ínkqvé, I{o1áěka, Iíeko1y1 K'u4ce a Kryš'Lofa rllr dobu
t Ť !, lr obvírrěn;Íeh I{o1áč]rové, Froňka , l,{uŠil-a , Dr. Beneše
T]ríjrnera'ašle;nr.:'ra no pě t ' lf obvj-něnýchi{noníč1cl.,

.\. I .;
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lÍetuky,' }vořáku', šlb'"vy e Zá1abské}ro
_r-ed od výkonu tyestui

zapoóttává se
svobod'y vazba, která trvá u
1. oldřlcbn Krroníčka od L,2,lg52

nadobu deseti

jinn do trestu odnětí

9,I5 hod. I

u,

2. Rťrženv Kořínkové od 4.2,L952 9.oo hod. 
'ďiglava l.ieřu\y od : QrZ.'\952 ,- .13.30 hoČl.

do .16.e,Lg5z lSioo hod.I
2 7 .3O hod.

hod. e

6, Josefa Froňka od 4 ,2,Lg52 -'17roo }rod';
7.'.Tana tíekoly'od L,2,Lg52 -'16.oo hod.,
'A, Jo sef a Kunc e od L5 ,4 ,Lg52 - 5 .1O hod , ,
9. Josefa Musí1a od L5,4,7-952 B.3o hod. 

'}o.Freurtiška Kryštof a oil L5.+.195 2 .- 9. oo hod. 1

11'Dr.Františk:r Beneše od L5.4,Lg52 B.oo hod.;
12 .'Trantiš]o Thiirnera oťl L5,4 ,Lg52 1o.4 5 hod . ,
13.Bedřictra šre;mara oť1 L5 ,+ ,l-952 6, oo hoťl. ,
14. Jaroslava 'Bvořáka od 15 ,$,L952 - 4. oo hod. 9

.15.Frantíš}rL-r, Šibravy oť1 ?6,L2.1951 -}0. oo 'hod.
' do 6. 1 . Lg52 - 18. oo hod . ':r

od .15r +,1952 3 ' ao trod '
16.Vác1aŤ:- Zálabského od 15.4.L952 6.oo hotl.

všem do právní moci tohoto rozĚ,urlku.

!-ů-:- -o-__{_ 
y*_i 

.

Yýslechem obviněrých, kteřjí se ?, částí navzájem
rrsvědčoval1, výslechem svědkr Jaroslavr Něměčka a
z trestn{}ro oznámení zjistil sotrtl a má zr' prokázáno,
že všichn:i obvinění byli pomocníky veleztád.ce Jaros1-'.-

Áby by1o možno' správně zhoclnotiti nebezpečnost'.
této pomoci '-St irutiro se zabýva'bi- 'brestnou čínrrostÍ
J:lros1ava ]'{i:' ''-čka, jak by1a zjíštěna nejen v procesu

,

,
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čás1avském dne 5.dubna L952, nýbrž i v proceseeh rhrteré
jiŽ dříve byly'provedeny před státním soudem l Zejnére.a

:.proti Joeefu }těmcovi a jeh9 společiríkům z l(utné l{ory,
1lroti Františku Irlškoví a sbok, Knr1u Hořínkovi $ spol.
fl jinýn. Po této stránce má so'ua z1 zjíštěno aprékáaíno,
že Ja'ros1erv i'Iěneček patří1 s odsouzen;_íiui il-ž zLočíircí
Ilořínkem a $ěmcem 

_k 
vbuoucím osobám p}otistátního sirilcru-

_bí,' jebaž:',Lzemní rozloha iiaie}co přesahuje řámec pardu-
bi'ckého, kraJe p kde vznilt}o. Cíle a po |1žité prostředtry
í}legáln{cř. skuqin;které jj.ž by1y zli_}ťvíd'ovány, jest
ovšero nutnd teké posúzovatí ge zřetelém na všechny sotl_
vastoEt,]- s vyYo jem vnitropol1tiikých ponrěrů'ú nas a
Be stavem:mezlné.roc]ní s1tu3.ce'.ť doběrkdý k tťestné čiimosti
došIo. l . 'l:i'_.' :'

Ze jména proto hěl souil na zřeteli, že doba oliu1lnve
někt'ěřé živLy l ZQjnéna.naěictr zeaí nacisném,která'plo něktěřé živLy, z?jnéna

fro maloburžoasíi,"]b"akční ěást rtean:.ae/$B&B8ii}?méiltr
ve' v1ádě,pro některé p.:k, doko'nce dnr"éné zisky_; žmižeLtv
bice nenávratně, d{k nezmé'rným obětenn hrdiriné Rud.é arr:rády

a s ní i,všechny předpoklc.dy pro da"lší exlstencí kapi'ba.-
1ísnu u nás, avša'k přesto ér.l.žJ-l,i- se riěkteří nespoko jenci
ti nás a to v'dohodě s uprchlým1 zráďci, vyŤ,vá.Ťet patotr
1rr;1onu, která by umožrr'i1r s oček-ívirným jrr,ri vo jensilý'm
r.rnptrdením z-, zápn,dtr zlrat polítíclcých ponrěrů u nás Ít

.',rá.vrat lrapíta1ísmu. ti-r,o 1idé by1í ochotn1 z.'rpomenotr't
Í na hrůzy vá1ky, něk'ceří do]ronce i nr ŤIastní utrpcirí
v ]ronceir'Lračníc}i táborech, i. v doběrkdy ímp.erilrlisnus
rozpoutal. štvavou válcijnor-:_ prop:"g3xfl 1r- protí zemí.m', lo )r cltž
lid chce svoboc1ně a bez vylrořisdov.:te1& věnovati 'se poito j-
uré niírové v;'st:vbé L zajišdova.nll předpok1adů pro nsltrr'ucč-
irění socíe}1isr,ru l tudíž lépšího žLyat+ vš'ech pracuj ícfn,
i;rJrtovalí se Ye své s1epé nenávisti ]c v1ádě lídu s těIi,
lrtcří propouš'"éllí již yáLcÓné zJ-očinbe na svobodu c srtlží
Se rozžehnout Ještě hro znójéí váLeóný pažá.r,
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,-:!^! d^

organi]sova1{ 1llegá{rí skuplny'-1u1:"=ouj{e_í :"
lra převiat, o"o'oJoolri' "" a hledali 'centrální vedeilí'

c.ůy ve vtroáp_é chvíl1 'p1411 
'brání1ímu ' ""':"::"i]crmu 

lldu

Íl,jehoarmád.ědoZadlRéákěnížív1ytlnPardubiékulvetlcné
K:rlem Eořínlrem' a Jaros11Ýem Nu::uÉ:*.-'':č:*'l vš]t<

.pcs l vně.. Skupiny i{ěnc oI 
3,) ?,' $.u+y ý}rov'a' - 

umo žňov :r1Y l ab y

I(arel uoř'íneal-_"un"nuoa"!'rý] siiá'lenÝ. důsto j+*tr nf j
přoČtnrnic}rovské arnády, íyoíli;i'lvoji proi;istnl": u]rurost

do.šířd 1 trrouttry, oávlty r:'u typý' o:7Ž Ť'erotisovl"] t

'Ódtlnné.bra.covnlay riaové sn1ávy' a'oč. dopísy' v nichž't

Jin hrbzí snrtí, 'ješt11 žé ' sj;e 

'":é 
u.:*'"sti nevzťta jí'

3on4ha1y mu rozšiřovat š]tvevé Ietákyr.'kterí_iir vl.a]r něko}ík

desítek druhťr. Schválily jetio plán niěení'státních s'croj-

ních stsÍrlc, Žapal.ován!'' státních statkůl a otrav'^:u:'

tlobytkave..ve1kovýkrnrrách.Sous{ře9iryse.naakceproti.
sccia1isací vesni'ce, dobře vědouce, ž" tato jest zá]]l1e'c1-

ním přeclpok}adem pro uskutečnění soc1a}ísmu v !'i '
Íyto skupiny poťlporovaly terorietyi kteří se 'u}irývali'
a cv1ěl1i Y poozJoá'r zbraní n třaskavin, opatřóvely j1m

ťikrytyapotrnvu,š:tstvo,zbrané,střeLívorvýbušniny'
Sgzřetolennace1ézIočineckéza.naěřenla'kcnec{le,
těchto protistátních živ}ů nebylo náhoctné , žn Óo óe1l:

borrdy , iež 'ir" uvéstí obyvs.telstvo pnrČtubickéb.o krr.Je

a. 'přilehlých okresů Ýe strech 
_a 

ne j11totu'- p:stavil sp

právě Hořínek. Z1očiněc, který uprČh} z trěqtu' u1ože-

rréhom!_z&ba^n'ebnouko1aboracisok.ups..nty,ělově}t,k.terý
v roce 1944'zagla} vrahu českého národl' 6'H'Frarrkovj'

vře1é poděkování z'r udě]_ení stříbrné -sve"továclavské
orlicé a připo jil patplízalsky pŤánÍ;'u-spěclu nacis'bic-

llýrr vojskům. Tento z;ád'ce byl dů-věrrríken Sicherhei'r;g-

clíenstuaješ*évToceLg44jakofunkcianá.ŤteZ!l.I'ii,y
proti bo1ševiEml'.' . snaž;t' sevněko1i]ra tlesítkách přeclnlíšelc

budit nenávist e strrch před sovětskýni lidmi,kteří
iliiínáš e 1i život těn, kte ří pře ži1i }toncentr:-"ční táboty 

'
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lr přinesli svoboťlu pro ty,'kteří něli t'o át'ěst{'že
koncentraěnírr táborůn uš1í, rri..rrc jiné t:ké lídičkár'r
Ž itutnohoťské . naloburŽoasie *'' je Jich přislulrov_:čůrr,

irtcří přežíli' okup:1gr .bu" ' j*Lékoti-' újrry' títo'lidé
v době:'své trestné..činností strk:li jeko pštr-'s'2yé 

.'
hlavy_ 6o 'písku;neehtě jíce si př'ipcrrírret, áe i ,''í' 

' 
n-:l11 '

být v př{padě Žderu f ašístícké''ílgT.eP9 zceL,:.Ťyhlazeni.
HoŤínek řozpr..cov:rl..do .ne jmenších det:rí1fi pJ-án 1

p::.otis tátníeh akc{ od úaotí orgarrisr.ce 1 vtríg}='by s-ítj
jerlnot1i'lých skupin přes úaotí *kční, to jest úaotí'
běhern něhož rněly být provádiny ritoty zprrvorl:js]!é1 

'
p"opagační, slbol,ážní, teroris'i;ícké, bojovér" nobiIi-
rs:.ór-í, a spojova_c í1 c'ž t úaotí ozbyoJeného povstání,
i. ; tímto st-;inr. plánen scznándl všechny _ver1or1cí 

-ósoby

i11egá}ních slrupín, mimo j1né také Jcsefr, iiTčnce ". .

Jaros1avn lTěrrečlcr, jejíchž ěinoost se-'snaží1 koordíco-
vrrtí. Š1o mtr]o to, eby všechny akc: byly' lizcny z jcdno}ro

ťtstřed{ a k zjištčrrí tn]cové}ro ústředí vynaložil zn>ónó

risi1í. Pocl:řílo se crn navázat spo jcn{ s Ing. Bičiětěrt
C. jeho pro+třcdnlctvím by1 pDk se svojí rostoucí slcu-

pínou napojon n{}.pr.ot1státní ccntrurr ií11acly Hotá];ť-ové 
"

'?, spci1. .Skupiny postupovr1y pcd1c strategického p1ánu1
I

]:terýl obsa1'rujc zás.dn! snčrnice prJ pr'otí stáŤ,ní čínnoct
v TozpT'.ecvání, ň:"psáném na' sedr:rrácti }ístceb gtro jcvéh'r

pnpíru. Spo1upráce spo jeriých organis:cí iiŽ clostí zru:ón'

pokroči1: .. Ze.Ť,{-nt cc }Iořín'"lt vy']ávt1 znínijné l'etáky 
''

cviči1 }i(]i b pŤipr''vova1 teqo'ris tické nkce., cr urlinl
l;čncoYa1 i:oČLporo,'ls.ná.Néntcč}rcn :r jeho b lrr_ťtou Ť,irt, ž.e

v |7v lově r1odávale prostře dl{y pr3 vystrcjcní :' sl(upanc t\cncDve ()orJ')Yt)L)

vyrlr žlvání ter)rístů', přípravi1a ._1'; vée,ch r]:trí].ů

r.tentát na jcdtr.r.rlro ě1etn: v1ády. Tří z ter-jristú, iír-r'ic

hrrrcbnýr-r čir}eřr pov!řenJ,, zjist'i1i sí rlí:sto, ktcxé
č1:n v1árJy v pr:rvidcln:u r].-;bu' :rrvštJvovr1, -iýbr:1i

',
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sí na lesní cestš r_rísto' tíde jcho vůz r.rusil zpon]-

1ít jízc1u-r z.-.1cltnur,šc ve vzrlá1cnostcch '.si 50 rr

oc1 sebe v.příkopš, -:zbrojcni s:rtcp:ly, třikráte gc

bez úsprórru. pckuši1i o svůj zL:ój.n,-' By1i z:-rtčeni

tl:re a7,ei L95'o ý'PTr''.ze, ker-j přijc]-i s.úkl}cn pro-
.véstl rrrčíté ilestrulr"'i vu. výi.oční '3cn úirirových
uclálostí. v iujich 'zc.ói:zaď}eéh, ulóžených n:: nádr-'ž'!',

lylo .n"l1azcno nřko]-ík dcgÍte1r k9 tř''''sk::vínl u.prjve-

:rýcb v ná)-ož'e, Znlóná část trhavín bylr op:třena
zc jrréál' ponocí - Jarosl1v:' Něr1ečk:r..- Tcroristé zahá ji1i
Dří zltýkán!- u hotc]u Plříž 'prlbu ?' Lutonrtíclcých
lístoií, která nó1:l tr':gícké nás1edky.

Skupínr NšircJYi-l.1 která právč by1,r v ó.zkért,spoJcní
3e siru1linou }lšr.rcčlrovcu, jcilnrl:r p'.::11c návoclu agante'
kŤctý rurohckrátc přcše1 n1ša hrmj-cc r přinášc1
rozvrotné útcry n snšríícú prc ěinnust páté koloay.
-,c'en.vclrsne :'-l}rr1ení : z:'téení všcc}r hhvníctr úč=stní}r-]L

tchoto spiltnutí, :'i n'r ilč;-rcěk::1 zzbránílo'provuu'o': ...
třžkých z1očínů, ktcré byly přípr-.vcványo liiertchlo by'i;1

ovšert z:.brá.n3no zlc]činůn' kterých gc W'. p1r']ub1c]r'L

cloi:trstilí lidél 'Př.1rledení na trrt,> ccstu v ne1li'írré

souvíslcsti s í1Ic gá.Lnítl| rlcc.rli z:':ínč.nýcln skupin ?

čirulost Josef r iiěgce, J:rros1:v'L trT;meóť-'' n'

ostriních, po záalvze již potre sŤ,:ných -;ůd'cti i1le táL-
hích skupín, by}'l T p:rdubic]rén kr^:ji r v okresu
]<utnohorském dostltečnj znám1;. ne jen z 6::tního pcd'á-

ní rlrznýcn i.n'f ormátorů, nývrž i'z výs1edP'ů procesŮ,

ll-beré již byly provecleny od prvé po1oviny rokir 195C.
jl)inclček vyví je1 svo jí činnott \i krl.ji, kdc, jrk jc
no.t oric ky známo, bJLy páehány po1ítícké vr:.Ždy :l

terort ÍL:z pŤr. vtr.žd:. student-. {'tátk.éhc, vrr,žedné
':.kce br:tří ]--ořínkii : Bohumi1-- Krnliše ' 

teror Y

í']hrudimi , t.zT. Jánoéíci n'l Budislrví :.'- pocl.
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|T přinesli svoboťlu pro tyr'kteří rrě}i t'o étést!-rže

koncentrrčnín táborůrr ušlí, rri.no jíné také lidičkárr
z kutnÓhoťské . na}obur žoasje " . 

j e Jích při s1u!rov_:č ů:r,

irteří přežíli' okup:1gi be" ' j*ttét'otio újrry' Títo'lidé
v dobů:'své tre stné..činností strk3,1i jako pštr--sQyé 

.'
hlavy_ 6o . pískrr;nechtě jtcg si př'ípcrrítzt rže 'i ď"i. 

. 
nůll '

být v případě Žderu fc.šístické''.tgT.e9g zceL':. Ťyhlazeni.

p,:.ot1s tátních ate{ oťi úaouí orgrurisr.ce * výst:vby sítl:
jetlnot1i'lých skupin přes úaotí ikčnír. t: jest ú'aotí'
během něhož rně1y být provádiny ritoty zprrvoii-i"]té]
prop{lgační,ssbotážní,terořis.i;íc}ré,bojovél-mobi1Í-
r::.óní:a spojova.cí t až t' úaotí ozbyoJoného povstání,
j. ; tíntb sŤ;inr, Plrínen seznándl všechny ved'oqcí 'ósoby

i11egálních skupin, mimo jíné také Jcsefr i'Tčn1e ". .

Jaroslave l{čnrečlcr, je jíchž činnost sc'snaži1 koordino-
vrrtÍ. Š1o mlr:o to, rby všcchny akcc byly' ilzcny'z jcilnoho

ťt;třed{ a k zjištčrr{ taltové}ro ústředí vynalož]-L znzóné

úsi1í. Pod:.řílo 'sc nu navázat spojcní s Ing. Biěíštěn
c. jeho proqtřctlnlctvím byl pDk se svojí rostoucí slcu-

pínou napojcn n&.pr.ot1státní. ccntrlrn i'Íi-lady Horáke:gó 
-'

,?. spo1. .Skupíny porltupovr1y pcd1c strate gického p1ánu'
I

]:terýl obsalruje aás,:,'dní snčrnice prJ $i'otístátní činnoct
v TozpT1.ecvání, ň:"psaném na sed'r_!rrácti }ístceh ltro jcvéh'r

pcpíru. Spo1upráce spo jerrých orga::.is:cí iiŽ clostí zru:čn1

pokroči1-r .. Zz.tínt cc I1ořín.*.k vyúávr1 znín,jné Letáky,
cviči1 ]-i(]i b př.iprjvova} teqo'rís tické nkce, c{ Lulinr

l;čncov3' irodporo.rrná' Nérrcčkcrn L jeho b:Lrr?lou tirt, Ž.e

v tÍv ':vě ciodáva1: prostřeg].l<y prc vystrcjcní::- s5upanc t\cncDve ouu,JY:l,r'J

vyrJrž+vání terrristťr, připraví1a t1'; vée,ch r]:tr"í].ů

r.tentát na jcthr.r.lho č1en:. vlá,1y. Tři Z tcr.Jristú, 'uírl'';c

herrcbnýrl číncn pov!ření, z jist'l*li s'i rlísto, ktcré
č1cn v1ády v pr_rvidc1nru c]cbu.;r'ivštJvcvr1, výbr:1i



Ůr1 protistátních i_ntencí třchto skupLn ncmá daleko

o"*iu* f nnkcionářky tivášové 'z Cbrástné' ncd'ávno

provedunei.ProtonróirenostJ:rol;h.v:l}Těm.:čka1který
i.e ocl únor'r }9'o trl<rývel ' 

neLze s..: ji-ž dív::t' jen

jrkon:rútškč}ovšlr:r,sk::ýv:.rjícíLros1rřcc1.dopedením'
Jo nutno s1 uvěcloni-t1, že Něnečck poč{trrl s t!m, že

ncbudc dop'_rrlcn' jiŤk by= s:,.!,{' *o9'v rílroru 19ž'?.-

otražil uptrcbnouti ao zehre.ni8i--1 ]:,rn iie ' z,1eqji-!--do

iir,r,ošti žrátlné craigraco, jaJ' l; r!|otr|'.,-'_:''j']o
v c1řu,lé pblo;'nl "ořo 

19'í: 
*Jeói zř; jma;;'-ř'í-iyL

ctlhodlán ke všemu a že chtě} lž. do'"::o':'.:::_"*:r'"

u.clělati vš;=r. 30 ještř udj].ati mohli Otr'iněný Nctuka

jasnJ prch1ásí1, že se rr* l'lřmeq:k Ť':ři1' že příšer 
"o své t,,Zý. prrtyrány ,-i že titeaá b::nclu i;nou.'V porJcb_

ném smyolu vypovíáll i $ckol::. Ješ.tJ " z1fJan přeťl

svýra ž:,tó,errí* *i lybádzL od Vinccncc lllarlr: z liutné

I{bry'autom*tickou plŠtoli ráže 7'65 wa s 20 náboji-'

iíir*ctopokraěova1veevémspÓjcnís?,mcrickýr,rzestt-t-
pite1si;ý.l úřadcn, které v i1legá1rrírr úrrysln nl-láza'L

jižvroceL94g'?ř1pr.occsilsje}roóáslzvskýmiporioc-
-rílry bylo pro|rázáno, ž'e původně prclr:1 snč1ci'r.| Ž,u'"r'nýrt

lrotán,tcrlydorríet,kdedůvodnÚnphloěclrávltísipojr:ní
sprot1státnín1ŽLvLy,t:'rrsazďržujícínri.Jcstnepochyb-
tté1žcobvinJ'ní,zn-:ci.iil'ssnozísl.Tu;rcčkcrrn:*,1:""h'.r1í
:l. ÍjouhIasir-: kui'rcntcv l1í štv'rvá I'tLái:':ní z'iy .'d1í]n1.

rozir}asu, svoJí ponocí utvrzov:}i hc a/ j"]]o íu'ryslcch'

řc vJ *oé p"otlstátní činnosdj- buc]c pokrač;v:ti z

ťrlr:rytu, který rlu poskytov:l1í '
Musínprrítlstálcpřcd':čj.n::cbjtiš'*rrcvých

vražd na čás1avaku, ''/ B*blcícĚ 'r. jin']cl :JbY bžďý

1lcchopiI, že prí,.cující lid rrr'rsí tvrl.]]'- .l t1'júpr':snj

stíhatvšechnyzákeŤnétrlviče3tur]trí,ktcřítír'r1
' žc urkrý't ají ncbo jinak por1porují il1agálilí živly 

'
vytváŤcjí.cvzc1uš{ptozaočinieor-tprácírgcntu.zápnoníb.o
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1aper1t1isi.itr,u".n,ri-t,',to"lrist.-igvr:lb.'-i..Prot
,rrlseli býtí tvrrlř postížerri í tí._to obvinění' kteří
svo jí 'p:nccí lljr.rcčlt--vi d:l1i zee1_u. j-.sně nrjc.v:, že jso.ir

prczuněgi s t{n, cc ón a jcr:u po'icbní provádělí :1 pro-

vá1č jí lr str1i sc tak.ž1vnou.gůČt.'r pro výv:J Protí-
sŤlitní činnostlr.Protože ts_kcváto činnost, 'která sc

zlll|n prc jovujc terorei.', aá'ua' korr*čný cí1'Íoa1rTe,Ť,

u nás, '3 všíchni ďcznlli, že toho by by1o rrožrrl d;cí1ít
jcn válkcu, nelze vůtcc připustít výÍ'c:iy nikterých
rbv1něnýclr, ktaří ge bájili t'írs1 že jc'Jnali ?e scuc1-
,úu s NčnečIte;- r jehc rli1irl:u , '{ž|yt vá1kr, kteicu
vclo zrád'c:- n:- náš ]_id pŤivo}áv:r.jí, riusel:r by nutnč

p,.:stihnout každého a tc<ly 1 Je sané, .t:rkže' pc,zn/aní i"1':n
c}ryb1, teprvc teh.Jy, tclýuy 6e protístátn:í |'':+', 

uskutcční-
ly, bylo by p:zn4nír: pří1iš..rc1''1nín n jcjich'chyba
byle by jíž ltcnepr:vitelní' 

"

P:c ,z:tnýí] úhler_r těcht,: rív*h 
"3{.pÓvuf]ě1 

si souc-

zeig:lťlní atázku tolroto prcecsu' tciiž, prcč chtě1 Ni'rrcč.ck

utéci ůó zahr:uríčí :-) zd'l jcst jc; j .i po L8,2,L95o pol{lli-

r]::ti ž* aktir''nílrl vc1o ztáďee , k1': jnř, ncb'l{ nelze
zrá.tI v ážnó ná:_dt{y nšktcrých .;l:vín]n ých, žó l{ti;:r: č elr

c.rtř1 ode jít pr:t.;, 3"by sí n:-.1c zL lt záp::.t},nír-.t 
]{č'rtcclctt

z..:|3stn:íní v€ svéit oblru. Rcvnřž cbtrrjob:u j-'}''c ;;l.'lc}rybirá

'ry1r poloŽena :tó.zkz not':riety o l{jrrečjt'lvě čínnosti 11::

]'''rtnohorsku, Jíž bylo z6ultl?nčn-r, prcč solrťl po1c1ác1aí

-buto trct:rictu g.l. d:rn)ur Kro:lč tch: ni:lrt'eŤL z cbvinč:l;':c1r

-u.dto nctrrictu {ýslcvnj i>ctvr'Jili r 1rýs]echer't Jaros}l"v r

ITjuečk+ by1o p. 1* zj1štčnc , žo všechny obvínjné inicr;:ov:r1

o :iúv:ilcetr svého ukrývání, i :Kc]yž celker-l všeobecn3' '

T.:.to okolnost tlvšer, post:rčí pro zjiétiní, že ",'o"inóní,
ne ktcré s.e ost.ltnš N,-;..rcčck obráti1 teprve tehdy, kď;:ž

sí je Jříve pr--všří1, jc:ine1i n vJt1or:í , žo I'Iřrreček

jc stíh{n pro ve 1c zrl].a . Neby1o zlpotřebí, :b;; 
. 
je
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ínf orrrovr'l kcnkretnř 2 akcích, kterých se úěastníl,
I 1iovšechná ínforrlece vc silojení '9'ín-I'crí.1'|ceni, ktcré
ol-lvl-nčngn cqcáv:l .dust:rvně 1ro .Jobu'vícc než tř{ let
náš t1sk a..raztt].:rs, lpostaěi}a obv1irJnýr: ic totru; aby
.sl" uvčcorÉ1í ínterr:itu. své poaccí liÍčrc'čkoví' J'ie4í tcc1;i

ží.anýctr pochyb o t;ar' jrké rrj1í. obvinění předstlvy
1, o.ls, oo, sů n.: nó l{řrrcčel< cbr..írtil sů'žáaostí o
pcskytnutí ún'ytu' Tito.:bvinční bylí proto uznání
'vinaýbí ne,]ržovánín pcille $ tor c.,]st..'2'' tr",zák,9 '

;lokucl cvšen jír.r n:bylc prokáz:ínl, .Že je.-In:1i s

všc]i_rníl: , že Nórrcěek ve ve1ě z1"á,JI7é činncstí'pokrilčuje 
'jako torru by1o u tšch, ktaří b,.yl+.uznán! vinnýr:1 pcrtocí

li ve1e zradě .1 ] :'! ; 'l

S:uzená iskupin:r,n í kt\yž větš1nou Jc1c o 1í'1i ,
. Jctaří ]poskytovali po:toc'Ně::ečkr;vi ncb.a ;:u ne-llržov;1í

.ttlyzáJarr zcela ngo.Jvislc, Jcst c.hr.r':ltte risovárre t!-rl1

že ge sk1ádí z živnostníků a přisluěníku tlk z-l'
lei:ší spolcětrlsti e ;:rolrn11ou'"1p,rš{íc]t:u trcrlí1kllr_,
kteří nenávicjj1i hospq.]ářskýi a tjoliiicay systJrr
lidové <]emokrac1e a tou-žilj''.po niívratu starých čas'_L.

Poclle toho také zaněř{l1 své obh?jrby a je jióh
výpovědí. jsou Že ztlaóné ěásti srrůškou ,t1táóek a výnluv {

nejrůznější inteneíty, drobnými ne1ogičnostmí počína.'ie'
a naivníd, zŽ hehotáz,nýn7 a'zŤejmými nepravČla-lni- konče.
Téměř do jednoho . pokouše1i se o ,tvt4enír' že''o }Těneól;oví

bud níkdy nie neslyšel1 nebo že on sán jim niq o óobó

nořekl, avšak by1i bezpečně' usvěťlčení, pokud se' ner-rsvčcči-
li nanzáJem; Jaros1aven Něrreč}<en, ierg,lž. soLrci nemá ne jraen-

šího důvodu nevěřltí jedňak pro jasnou logiónost jeho
oripovědí, jednak pro ,íp7né a kajíené .ďoznání jeho
vlastní trcstrré činnos.ti1'. 1všichni <lo jecinoho kate-
goricky prohlašov al'i,-že by nikdy neltkrýyaLí ně jakého
vraha, potlvodní}la rrcbo z1odě je, avšak ani jcdén 7 nic1n,
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-jalt ge doznal1, neobtě ŽoyaL liěmeč_ka cŤ'ázkou1 proě

vlastqě je stíhán, Jest zŤejma' ž". "loj'_::-::1 _

;:roveťlli obvinění jakousi nanífestaei soliťl:rity
g osolou, stíhanou pro protistátní činnost' I

Tyto skutečnostÍ a.p1ávn! k&y relly doua

l při ;;;;i;;;;i ,n nounoii'';.*i,:-:l"u ěihností j e d.otlivých

obviněnýdb 1 ', 
'-"' : .'

.:
1' o].dřičh _{-qg_'1_íj. ;e:-k ; : '

'; ;á; živnbstilíl''cEl - cukrář.ernr' od roltu L935'syncE}

. pomocnice v áo.á"'o'tí?.. Tvrdí o sobě ' že se nikd3'

' ; pq}ítíku ne z:rJíma1,'c'1c Ý rocě 19+B plovokativně

voJ-íJ. bílý }ístck. '' |lu'tc doznánou skutočnost v yoz-

por:l s€ svým tr'rzením o po}ítickén nez$3mu vysvětlt'_jc

tíň' že rn Lndidátce, j:ž,-'o :''" 
předloŽena ' by1i

ur.veťlenifídé,kterénepovl.žovalza}roČtnysvévo}by.
iíc pod zlm r'195o po: přodchozí ťlohcdě s nín

ukryl*"o.ooNěmečk:l,kt.:rýsar-rirěh:z1ržovc,lcc1licr.t
irs1tříepůrtýdnc,dogtáv:rlstr*v,:a'jponářrr1jl:,]lo
dě1ník v Kmoníčkcvě žiyin:sti.' v téže dcbě tloožníl

obvíněný l{ěracčk.;v1 stýk o c]úšírni csobamí a při odchorllr

nu darc. vaL 2. oco.- Kós. Jcště koncen roku p:s1a1 mu

1:ait d:r1ších 1.ooo.- Kčs, j'r]c si při rrr zchiďu smluvi}i'

?okoušc1 sc " tvrzcní , žu nešlo o p3dp:ru'}íěneč}cl'

nýbrž pťo juho ncn':encu.nlnže}ku z dítě i d:kr:ncc sc

s-,.r,Žil ) -vlITZeťtí, áe élcopůJólrul Teprvc na d ct]z

s'i;átního prokurát'orir doznel , Žo mu b;71Ó: j:sno 
' 

žo

P,:níze od ně}i: ner-l1dí. ?říno nehorázně zapů_šobi1a

jehoobhajoba,ž"gedonrníval;Žebezpečnostníoxgánc-
vé c l{ěmečkcvi' vědí 3 že'vry'mrsli} ' áu l{ěreček' byv

c.lopaden, cdhalula zc1e jší objany,ktcÍ'! nqlsorr ncklonění

-r'ežírru, ab}- s1 prospěl.. 3 váŽ.nou tvóí'í proh1ásí1'



' ž,c nechtál narušovatl Prác'Í' atatní bczp:ijnost1.
věděI ; ž9'Němcěek hod}á'uprchnoLr|i. cio zápr'&ního 

-
]lÍěmecta l ý:!ří k těnr tteří tvrdí, že:..neuvLžo-'lo'lí,

cb br' tam dě1el. Enrd prý své řcmcslo'. obviněný

" dozn:l , Že Špo1u mluvlli c válccr,kteiou oůakávají.r'
, pi1' čemž svěťllccm Něne čkem byl:r v11vráe3n'} ' 

jeho '

.' obhajoba, Ec sním v tomto sněru n'esou}r]-""sil_' I'Těmr:óck

-uo.rěž vyvrátí1 tvrzení obv1něného, 'žc .p'ý,Fn r::r1i1'

aby se sán oznámíI nczpce.nóst4ím o.raánán'' - - 
_-:a

.}eštév.IistÓp.tdu19'1seobvinšnýt1omluvil
: g Něrneěitoil tclefonicky n: schůzcc vc veěerníoh hcc]il:':'"n

_'''"L1 hřbitov-l Ý lÁa}íně r't:m spo1u prcju"Jnávali r:rožřrosti'

jcho útět'tu ao zahr':ničí.
Obv1něný notivoyaí s'io;i trcstnou čírurost' tín'

i:eprý.raur.iamačeksli.bov,.;-,žabrzot.t.násůojdek
přcvraťu.. Po jistých rozpreích dozna1, žc spolu svorné

poÉr}o'ucha}i cj'zí rozhlr.s L nadáv::,1i n'''..poněry-. ,'

v'tomto příprrdř jce zŤcj'::rě o ,portoc 
k vcleaT:}-

dč, 'př'itěžuje Toz.|t:h:., E kterorr obv'inšný n'"..o';,*' ,po']?"
iTěrrečkovi pcsltytov:11 po}ehčujc cioznání., i lrcyž ncly]_o

,: sporrtáňní, d'ils,rv:il ní zrchov rlost , pŤíp:rlně 'řádný ži'l ot

;:r;rcujícího E}ověi<r.1 třídn{ pr-ivtlcl ? pr'; jcv 1ítosti '
-']r. rrěrrtrž použi1 práv:l, posfodního s1ovl. Pcužíto ]:roto

nst:u1cvcl}í š 
'o 

. trcst vyr'šř'cn nírně prcl s:'zbu s

o}r1:clcrr tr:r ;ríru z:vinění , ncbr: zpe čnost činu 1 oscbu

obviněrtóh:, leteiý by1 tTěr-rcdirový:i znáný:l'

2,/ Růžjng -K--o 
ř í_n_Le_l-á "..-

Pcchází z r]ělnické rcriíny' i1cuhá 1ét'r-::':"ov^']-

j:.]<o dělnicc u f írny Kl.lr}<ol . riichlr'',r' 3r] rlktLL946

- jcst př''.Jní r]ělnicí rc sk}':clu této znáycďnřné tlvár:l;"
11T, cultrovinlty. Jc j í pov!st j; '_1rbrá ,t':_ln'3ž zprávr
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o je jín prncoYn{;:r výkonu 'l

JiYa dříyc inforirován: o(l iijirečk:vy šv:'grcvé

Eltšty'Štípkgvé o Nčneókově r:inul:sti1 počátkc:r záŤ{

195c, doň:;dnuta předcr_I g clcerl.,ú obvinčnébo 1r'.,ite, 
p:si:;rt1'l

iičnečkcví út<ryt a strlv'l,1;.v.9] gIÉ,ě'iloně Ý iJcřancch p.:

dobu }{ dnír By}.} by zřo:Jaů 
'| 

+}i"ýuáttí pokr:čoval-a' }:ť';;'_-

by só neby1rr aozveagli.r' řc v clkoLí
íL jak sc vyjádřilá pře d llě;,epk*ir, '' -loc'se itluví. ln.

lÍěl_reček p:k přešcl po několikr jíných p-ll'.rrseeh ke :

..'r_roníčkovi.. Ta,_l gbviněná později z:l nín přišle :L varc';-ill-t

hol aby cd Ítnoníčha.nevychá'ant, že of' spatřen nr rrlicí'
.3vé skutt<ové - áczrlán! snržilr. s3 zqsIebiti t'vrzcnín;'

že nebý1a c dřívější Ně.:ečkcvě ěirrnosti infcraován3l
žo ho dříva rlezn*3-l; ;:á1o pak sÚ s nín stýk:rla' 

: .:-
tcprve Pr; něko}íka drroctr jeho pcbytu u ní sc c11vědš1*9

;Že Je h1edátr bezpečnostní*í úr-r.dy' T:to je jí o6rrajot:

by.lrr vyvrácena svěclectvíil J:roď1au'.,']:"čka'
' pokod by1: vinčn:-r z toh.c t že vÚdě}: o příDr:vě

iíó;rečkova íttšku do zl]nrpni(:i; svi.Jelr p:tvrJi} pprávnost

j",rí obhaj'oby, že v tc:-tta si:těru ji neínf crrrovr};
,, JlrrL cbvinjná doznz.Ll.g žt: z řečí vc vcře jnosti

" 

jriě1e, oč jde l By1o z jíštjnr , žo jcštč po zr'tlcn":. 
:

svého útrytu pcneohr1 N3::rcčck u cbvinčné n]j:'ké včci1

llicré .r,at:; rjo<]d'teěn-: zl nln cincs1:l kc I'*runíč]''oví ''

Jcjí br:.tr cs:bnj --ív,jri} LJ:-rcč.<_l clo n':véhc úkryttr.

l{e r:zdít .'ol žzl.sbní kva1if ik:cc uznáno by1o

u-níjennatrestnýč1nnaciržování,cvšel.rskut.lrová
.,l,lclst:t:r prti1o rdstl 2 to}rr-.tc přcc1pi;u by1:r- prl]Kázán:"'

Trcstbylvy:.ičřennltn"cvrárleís.:zbygczřctclc.:t
nf p,:1chču$bí ó'ko].nc sti ,tŤíL]ního ptivcr]u e příslttšncstí,
c1osud Ťádnéhc ŽLvct,q pr:cuj íeíb'l č1:včk:, skutkového



ď.oznán{:! proJevu lítosti, ktěré spÓllr sc zjištěnou
okcln:stí, žc obvirrčJrá vykezrrje'.:o''''spťrcřrání trestné-hc

činu noobyčejnč hcínotný pracovrrí výlccn, n;rsvčděuji'

z lht:uriění r'.'' zhl :rs .' 'i Z jelns výp:-'vč
i'T":reč kovýi.i, alJiillýv{ l
iT.i.'ioček sc př'ed ním
1:rotistátní č irurostí'_

_L7 _

':'11 , hc:1novjrn: cr1cžerlé svčc_[cctvít_r

Že .lc -'!ilcrovl1 jc 
"_i 

v -1:bi ' 
kly

netajil, Že pol''račuje 1e své

obviněný se zdrák.al-
motiv však zastřenó
s1 zaplati I dlrrhY.

Bnatre pc'nápraY5'r -

)./
P.,cnáz! z rolnickó rod'i!t7 "]' jest rl;}níkerr

. nr: ,vý;r5igt .}! 1ra ze:rřtlš}ské pudy' Zn_'išstrr:lv:'1 ]vš služliy

:" cv* k:čí, bonit:. Jchc půdy'.' siavy 1obytk'-" n strcjirí
z'lŤÍ.zen!' rovniž r]'-_'-svJJčují tonu, ža cbsinšný :iirže bý_ijí

:ziraócir ZÍ-L \Í.sili-c1:óho buhíóe, i }t.lyž jeh': :př.i'1čilsná

tijldsná scš1cst rlasvJJčuJc tunu'r 'že tď'-é tčžcc p.raco;

vc}1 Snluvní r1o:-1ávl<y v pcs1eJ.rrí 'jcbě neplnilrn7prlti.
toriu v r]obč'=kupace splati1 všcc}rny svd t1lutry'

.Nzr.leportr.ěeníCu}kyukri.v.ilvlistopa']Lť19'o
iIč:rečk'r P] c-!':bu ',-rsi }4 ůnů r p'-_rslrytr:Y:il l1u stravu'
oc.nšhto('.eš;1Ně:reček'k3uksovi--1cl}í,:1Ína.

obvinJný půvr2,-lir.;. 
:tvrJi1, že Něr.reč}ta nebnaj-,

e. clo;_inív;rl ="l ii"' j']g o jakéhgsi Novotného r 1Tš'_ťčkel-l

byl usvÚclčcn, Že to:tu trk rrebyl: :l !''-:ncčnř ge JÓznal1

žc byl plnč ínfor_-roÝ;jn : vi,1š1' ža Nčrieče.lr 9c ukrýv{

;lrobc9 :rby vyčkr1 vhcc]ného o]<r:ržíku }r1rl 1lřccho1 'Jo

zahr.:rrriěí a žc také hlccá' jínou t1npu,1;rotaže 'jcho
,1ŤívřjĚí.s1ro}očnící v protist:itnírl sr:iknutí by}i pozil-

týlcáiri. Doznrl '.]Ílc , žo s Něr.rcók-':'1 p:slouch'^'1í štvavý

Pokud jiie o motiv jedn:íní''učinití otevřetró prohlášení r fVtrj
irazttači1 slovy, 'že v době .qkupace

o/
/a
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IJznán by1 vinným. podle žaloby, po}ehčuje mu však

jeho.doznání1značnápoIitickázaosta1ost,zí,ejmá
jeho projevir přecl soudem i ze zprá'ty o pov_:;sti & jesi;

také u něho patrný snížený inte]-ekt' By}o protol tr'€

srovnání 's větší ne bezpeÚng5td' -o.'Kmoníóka, vyrlatnó ji
"'otržito raimořádného prává. zrnírňoúoiího. Y obou přípailech

1lak n* rozdíl od obviněné Kořínkové i byly tr1oženy

presty peněžité a konfiskace ce 1é}ro rrajetkurprotože
icpi:i majetková zák}adnr, *njřňo'va1a jim páchání tres't'rióho

činu, který je ovšeír proj.even nepřátclství k }idovš ilcno-

]:ratic]rému státnínu zřízehi.

v-o-j.!šsh E o t á č.e*E_=:a :./

šsD.'
-'ocb'áz! z ríř.r.'lnic}'.é rodirty ;r jcst úi'udníken

or1' roku 1948 by1 př'ís}.ušníken i'Sč, by1 vširk vylolrccn'
Něneček k něnu přeše1 'oťl lir;Icd

tr-]crýval se u něiro :rsi }4 d.níikdy dostárlrr} str:rvn-:l by}

nu u_rrožňován styk e další osrjbou. SvSde'etvírn l{ěrrcč}rovýt_r

byIo ŽJištěno , ,dc obviněný se trejprvc zd'táhz1 rrru vy}rov:jtí'

žc všrrk jeho nariže}lta T,urdnifa s.}..i3 rozho:1}l, že ie j t]':'

r-tvo c]cnótr ' dobu ukry j í.
.Narozťlí1oťlsvérranželkyobvinjnýdozn:l,že

včděl o dúvtl,1u Nčnečlrova ukrýván{, rrcbylo'rttr všek proi"ázó'-

tor Že by by} vitlušl o jcho plánu nl ille sá}ni 9Puštiní
rízcní "opoiriit 

y. Snaží1 E'e př'csvj.1čj-t sour1, že v I{črreč'ko-

vi spatřoval .trpícíhci p5onťrs]_er1'rvanéhc č1c-;řke' Uvc"'l19

že svýrr počírránírr chtó}:. dcrkuřtcnti:v::t porloc č]_ovč}re ělovJ-
llu' 

reprcivrl j ''loznl1 , 'ze s Nér_:eč!ic'r
' oproti této zŤejr::'é

;los1cltlch;i1i za}rr;-rniční rozh]as, toto qvé doznání však
potlroutí} t,ltzenír:'l že Bod'ucha1 pTý pro eajínavost'
řc tento rczhl:rs 1íčí poněry u nás od1išnš oi.f nár:i

: j j.stiteIných skutečn lstí.
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volenjri fiiiťkcíonířer: Ol{Yi který rlět v}lv'n: Íěci
?eřeJné, Já\o hospodářBEý feferent okregtro'r i

.lono úrast nr 'treeti{é čirrnosti přbdchozt-c|t

civou obvihěných epoěívá v to!r, Že jako h1ídka zajišd'.:''
_ tal na rtoto"yoro i""p.ěnořjt př'evozu Jaros1ava Něr1eč1c'l

d Ktrtné Hoťý do Úervehého Íirrídku ': že dríle po dohot]ó

šé š1brávoir převéz1 ifěnečlia' o{ttrd do So1opysk.'_

Ještěnapodzínt951ijqsešels.Jaroslaverr
I{ěr:eěken Yé svérr bytě, př1 óenž sp ilorěclět' o Něi-ieči;ovš

spojení9 jeb,ož výsledker: rrěla býti cesta do zrJrn.cÍraóít

Ve svér: kajíc1én tloznánÍ snažil sc popříti
pouze skutéčnost svého tlovoru s Něnečke;: o připravovr:rérr

útětu ao zahrairiěí1 usvědě11 obvíněnétro Dvořáka, žo

od poěátltu věcš1, že 1de o NěrreěkaI usvÚťlčil roýnóž

obŤiněného šlbravul Svojl Ťřestnou ěirnost cznaóujc
, za nghorázné klopýtnútí' aŤšak í v to:rto případč |ří
zřejrré polit1eké vyspěigst1 obvinšného nclze uzriaŤ'j- l}i

vínu jinak; .mež, jix. bylp Žrltoýáno..

. Pauž1tí nilrrřáťlirého pťár}a zní.rřrovacího jeg!
odůvodn,]no tÍn, žo kroi.rě ťlvou jíž zaíi(:ných' poletrču- |

, jících okolností Fy1y zjištčny i da1ší, to jest'
' ctosua řádný život.pracujícího č1ovik':, tř'írlní půvoc'L

i příslušnorŮt a obviněný r-rá 
'doblou 

povčsti M1nc to
prlsobí dojr_rerí člověkr. s1abši pov:hy' idotivea činu ovšeir

jest 1 Y tgr1to příp:rdě al1b1Bnuo'

ZívérenjestnutnoŽdů.raznití,žečínnogt
obvl-nřnýcb, 1 kayz vřtšíná ž'ni-cb, aí j:-ž, více tlc'!-'o
r.réně íntenetr'vně ciávali Něrrečkov1 najevo svoji gytu]í}'-.

tií' jeclnalá celkeir sepaťátnč, pří óezlž o sobě nayzi-
Jen většinoú nevědě1i, ne,r:rr!že býtí posuzována 1so}o-
veně 3 jen podle toho, Jak se kdo z níc]rr trestné

?-Činnost1 ueastni} 1 nýbŤž jejicb činnost rrusí být1
hodnocen? v cÓ1é souvie1ost1r Í k'Jyž nÚktcří zrnieh
pos}rytlí Jaroslavu i'Iě;reěkov1 j en .Jrobné rísruhf e P:Jo"
cil obvinění jscu n1cr:éně drlležitýr:í ko1-ečlry 1rrotLsl;ťitních
atlt, ba z n:'eiz noní vů'nec ncŽný ch'.;'] strojerurčenólro
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I

lc přípravě .rrízÝratu u irds' Proto. jsou nebezpeěníi
I když ea'Li nerloznávají , že byli nepřáteLi našeho

státního ztlzenli a někteřÍ B ni-clr se zrovna otřása-

Jí odporern.r. ád i;.ž upř.írnně níněným, nebo áahrzur5irr'

jako obvíněrrá'Koláčková, jsou -1í ža1obou označová"
nl- Jakq p-omocníci ve1ezrádce, jest jasno, že mo'ti-vej-t

jejieh ěinností neby1 áá"dný pocb.ybný eoúci't, s.}Iémeií-

ken nebo poiiobné malichernosti . dcle většinou o
př'ísluš:.ríay maloburžoasie1 .terly o qrezitříťlu, která
nikrl;, rrebyla a není sta.te óná:.Je však konservativ;r-í
a Jde bezh}avč za t{m, 'kdo Jt protí pokrohr '
Většinou mají clobrou, 'v některých případec}r dol-ionce

velni dobrou pověot. frrkové zprávy o 1lověsti 1lranneilí

ze skutečnosti , žu tito lídé se ' snaží .rravenek vystrt'-
povatí jako obóarré bezúhonrrí. Yšíchn:l všal'" doznali,
;áe jsou si vědorni nebezpečnosti protistátních akcí.
I trayz tedy u všech nebyl -bez1',ečně zjištěn ůrrysl lr'c1lř;á_

te1ský, přeco všichn1, protože ,vědě}i-rproč byl Něnrcěelc

stíhán a někteří doko4ee věděli o tornr' že v ilrotist-i._i;irí
č1nnoeti pokra'říuje, a'přesto mu naclržovali, případně
pomáhalí-, ěá11 dostatečnl Jasně najevo, Že znajt moYzné

nebo nutné nás1erlky svých č1nů a že jeoú s nirr_i }lředom

srozumění' jestLíže gc tjostaví. Proto jde vesněs u

-nich o motivy, které v potletatě ne jsou ničí$ Jirrýrrr'
než záporným postoJen k'našemu státnímu zÍtzeníl or]Pp-

rem k dělnické třídě, nedůvěrou l< rraší yLád'é' ali1lís*
ÍíIeR' ltaždý z n1cir chtěl nít1 nějakou tu zás}ulru pro

strýčka Příhoclu. Proto všec}u-ry pouJrazy na jiné'ntot!vy'
jak byly uvdděny při obhajcběr. jsou Jen rnarnýní po1rr-roy

o únitc ze zod'pověťlnosti. Rovněž ovšcr,t nelze mluv1 bi
o poulró po}ítieké ire uvě,Jor'rě1os ii.

Dnes u nás kllždý lt, na čet:t ju. Trotože pak
' ncní tŤetí cesty, d'ostaňc ge, jeetliže ne jrie E ciě1nic1iou

bř'ídou a 4epr;rlporuje v1áciu, bq,] 1hned nebo pootu1.rci':r

cloby d"/ÉÉ$rQter- soc1a1ignu a'tÍru př1j'Jc 11c'konflilc_blr
s 1idově declokratickýr'r urávnín řádenr ) '
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obviněnÍ'vesněs sí přisadili na'špatnou k.rrttr-.
Někteří statečně dozrrali svoj1 chyburpro jevi1-i 1ítost
i_l gnahu po nápravě. Tento je jich post;j by} zhodnocen
přl výroěřc treŠtu. tlut<tert ge vykrueov::}i :} dali talr
najevo, že ani dnes ještě najsou přesvědčeni o ton;
že nejednali šprávně. U těch došlo k výněře trestů7
itteré doud sh1eťlává nutnýJ:[i k jejich převýchově.

[resty Ýed1ejší byly uloženy'z důÝodů zákonných
předpisůrcitoúaných v tozluc1ečnén výroku, to jest
proparlnutí najetku, protože' ttestná ěinnost_byla pro'__

jevem nepřáte1ství k republícel . 1._ .']].,.'.' ztráta čest-
ných práv oběcrrských . vys1ove n". z téirož clůvo,iir.

Vrzbl byIa započtenarprotožc cbú nění by1í
co n{.vzati pro čin, pro který byIi stíhainí. Ye všeclr
1;ří1ladech by1o i:oužito ncvého trestního zákona1 pro'cďže
jest ve svér: ce1lln pro obviněné r'e srryslu ustanoverrí
$ 12 tT.z. příznivě jší, ttež zákony zvláštní, 1l1atné
v době, kdy trestná činrrost byla páeháne. '

Potrestrínírr těch, kteří 1lrotistátní činnost
i;oťlporují, nesIerluje státní soucl zni-čen1 těchto }iclí.
Pracující 1iCl a tlě1nictrá třícll, je jíaž jrrénen vyslovuje
státní soLrd svůj rczsuiékr'ctává tělt, ]rteří Se r-lii1í
Něnečker,t zláketrrtcžnc,stl 

"bý 
pcznr.li eenn irráce e

eeriu lrodnot, které jsor-'_ ve1ezrádc1 ohroŽc-lány, eby
;rrací ve výkonr-r trestu se snnži}i o ná1:ravu, 4 sot-'l-česně
d-áyá výstrtr}tu těr-r, kteří ještě stáIe nehoc11ají uzir_-.-'u
,ižasný rpřeroc1 liclské silolečnosti, který 1:rožívárre'.

tné Hoře, dne 1'.května L952,

Dr.'?.]eněk i( a 1 á !=' Vrřr !

Zz správnost vyhotovcní
ve'Jor_rcí o.Jclělení , ďťt(4"4.

I'cnčení !Proti tonuto rB u 1ze ge odvo}atí c]o třÍ c'inů od
a, to
Praze,

r_joručení jeho píse;.rného vyhotovení obhájc1,poťlánín u ztie jšího sou.lu pro }Ie jvyšší sóu.]'vkterý rczhoilne s konečnou- 1rlrrtnósií.


