
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

panu Františku Bímovi, nar. dne 28.08.1925, 

účastníka odboje a odporu proti komunismu za jeho dlouhodobé protikomunisticky 

zaměřené statečné postoje, které konsistentně zastával  již od doby výkonu trestu 

nastoupeného dne 18.01.1950 a na nichž setrval také v době po jeho podmínečném 

propuštění v roce 1964 a za jeho aktivní zapojení od 70. let 20. století do činnosti Sdružení 

bývalých politických vězňů ve Švýcarsku a časopisu Mukl formou organizování 

protestních a pamětních akcí, získávání finančních prostředků, navazování styků 

s prominentními osobnosti v zahraničí za účelem propagace protikomunistických aktivit, 

publikování článků, participací na distribuci časopisu Mukl do Československa před 

rokem 1989 a šíření informací o československém exilu, 

 čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 

dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. ve spojení s § 3 odst. 2 písm. c) zákona 

č. 262/2011 Sb. 

 

Dne 03.06.1949 byl František Bím odsouzen pro spáchání trestného činu vojenské zrady 

rozsudkem Státního soudu v Praze k trestu odnětí svobody v délce trvání sedmi let a ztrátě 

čestných práv občanských po dobu tří let za to, že v září 1948 ilegálně překročil hranice 

Československa do okupační zóny západního Německa. Do Československa se přes rakousko-

československou státní hranice vrátil dne 26.04.1949, přičemž byl při přechodu zadržen celníky 

v sovětské okupační zóně Rakouska a předán do Československa. 

V rámci výkonu trestu odnětí svobody, který František Bím nastoupil dne 18.01.1950, 

prošel pracovním táborem v Horním Slavkově, vězením na Borech v Plzni a pracovním 

táborem v Libkovicích, odkud společně se Stanislavem Ouředníkem dne 23.11.1951 utekl, 

avšak následně byl zadržen. Za toto jednání byl František Bím rozsudkem Státního soudu 

v Praze sp. zn. 2 Ts I 26/52 uznán vinným z trestných činů velezrady, loupeže, násilí 

na veřejném činiteli a maření výkonu úředního rozhodnutí a odsouzen k trestu odnětí 

svobody v délce trvání dvaceti let nepodmíněně, propadnutí celého jmění a dalším trestům. 

V dalším průběhu výkonu trestu vyvíjel aktivity zaměřené na ochranu práv obyvatel ČSSR, 

a to například formou stížnosti stížnost tehdejšímu předsedovi vlády, Jozefu Lenártovi. Dále 

rovněž ve výkonu trestu ilegálně propašovával proviant do vězení, který dále předával 

politickým vězňům. Z výkonu trestu byl František Bím podmínečně propuštěn dne 

12.05.1964. 

Po podmínečném propuštění v roce 1964 přes neustálý dozor bezpečnostních orgánů 

poskytoval svůj byt v Praze ke schůzkám osob, které byly sledovány bezpečnostními orgány 

pro protistátní činnost. V roce 1967 opětovně ilegálně emigroval do zahraničí, konkrétně 

do Švýcarska, odkud pravidelně zasílal osobám, jež byly v Československu protikomunisticky 

činné či komunistickým režimem postižené, finanční a další materiální zabezpečení. 

Od 70. let 20. století se stal vedoucím členem Sdružení ve Švýcarsku, které bylo 

na poskytování materiální a finanční pomoc zaměřeno. Sdružení rovněž spolupracovalo 

se zahraničními institucemi a pořádalo protestní akce, kterých se František Bím aktivně účastnil 

a pomáhal organizovat, a to například organizováním protestní akce ve Švýcarsku proti zatčení 

Václava Havla. František Bím se rovněž podílel na vybudování pamětního kříže obětem 



komunistického teroru v Nagelbergu. Aktivní činností ve Sdružení František Bím se rovněž 

podílel na tvorbě dopisu do Bílého domu ve Washingtonu v přesvědčení, že takto seznámí 

čelné představitele USA s činností Sdružení. 

Od 70. let 20. století František Bím aktivně působil v redakci časopisu Mukl, který byl 

publicistickou platformou bývalých politických vězňů. Tento časopis dále František Bím od 70. 

let 20. století distribuoval prostřednictvím dalších osob do Československa. V časopise rovněž 

publikoval několik článků, jejichž obsahem mimo jiné byly rovněž informace o činnosti 

československého exilu.  

Etická komise rovněž ocenila pevný charakter Františka Bíma, založený na víře 

ve svobodu, demokracii a v respektování lidských práv, který nebyl oslaben ani 

zastrašováním vládnoucího komunistického totalitního režimu, ani zlomen opakovaným 

odsouzením k vysokému trestu odnětí svobody a výkonem tohoto trestu.  


