
 

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

 

panu Ivo Fiedlerovi, nar. dne 07.02.1928, 

 

dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové 

skupině okolo Zdeňka Slavíka; členové skupiny proti komunistickému režimu 

v Československu bojovali shromažďováním informací, přípravou plánů pro případ 

protikomunistického převratu, rozšiřováním letáků a získáváním dalších osob pro 

protikomunistickou činnost, a to převážně ve druhé polovině roku 1949. 

 

Na přelomu léta a podzimu roku 1949 byl Ivo Fiedler osloven svým kamarádem 

Vladimírem Bičištěm, zdali by se nezúčastnil schůzek ilegální protikomunistické skupiny 

složené z bývalých členů Mládeže ČNSS pod vedením Zdeňka Slavíka, s čímž Ivo Fiedler 

souhlasil a zúčastnil se minimálně tří schůzek. Programem schůzek odbojové skupiny bylo 

mimo jiné i předávání si zpravodajských informací mezi členy skupiny, plánování akcí 

v případě protikomunistického převratu, a to včetně přípravy plánů aktivizace skupiny 

a plánovaní obsazení rozhlasu. Za tímto účelem bylo diskutováno i o obstarání zbraní 

a napojení na další ilegální organizace, respektive rozšíření skupiny. 

Začátkem října 1949 byl Ivo Fiedler osloven Vladimírem Bičištěm s žádostí o poskytnutí 

vozu s tím, že je ho třeba za účelem dopravy ke schůzce se štábním kapitánem Karlem 

Hořínkem v Kludských Chvalovicích, kde se v té době ukrýval jako uprchlík z trestně 

nápravného zařízení. Účelem schůzky, které se Ivo Fiedler zúčastnil, bylo zjištění možnosti 

spolupráce štábního kapitána Hořínka s ilegální skupinou Zdeňka Slavíka. 

Počátkem roku 1950 byly osoby zapojené do skupiny okolo Zdeňka Slavíka, a to včetně 

Ivo Fiedlera, zatčeny. Rozsudkem Státního soudu v Praze ze dne 12.07.1950 bylo uznáno 

vinnými 31 osob ze spáchání trestných činů velezrady, vyzvědačství, ohrožení obrany 

republiky a zločinu neoznámení trestného činu. Ivo Fiedler byl uznán vinným ze spáchání 

trestného činu velezrady a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 let 

nepodmíněně, k peněžitému trestu ve výši 10.000,- Kčs, k trestu konfiskace majetku a k trestu 

ztráty čestných práv občanských na 10 let. Propuštěn na svobodu byl dne 30.06.1956. 

Etická komise ocenila i skutečnost, že se Ivo Fiedler zúčastnil Pražského květnového 

povstání v roce 1945 proti nacistickým okupantům, kde byl i raněn. 


