
 

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

 

panu Jindřichu Hanzlíčkovi, nar. dne 24.05.1936, 

 

podle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.  

za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje  

vyjádřené aktivním vystupováním na demonstraci proti peněžní reformě  

konané v Plzni dne 01.06.1953  

a psaním protikomunistických hesel od prosince 1954 do poloviny srpna 1955 v místě 

jeho tehdejšího zaměstnání na pile v Plzni – Doubravce,  

přičemž za tato jednání manifestující jeho politické a mravní demokratické přesvědčení 

byl závažně postižen. 

 

Jindřich Hanzlíček se zúčastnil demonstrace, která se konala dne 01.06.1953 v Plzni 

a byla namířena proti měnové reformě. Jindřich Hanzlíček z počátku protestující dav 

pozoroval, následně se k demonstrujícím připojil a šel s nimi na plzeňské náměstí Republiky. 

Účastníci demonstrace nejprve vnikli do budovy krajského národního výboru, kde demolovali 

nábytek a vybavení kanceláří, přičemž Jindřich Hanzlíček těmto činnostem pouze přihlížel. 

Poté, co Jindřich Hanzlíček s demonstranty opustil budovu národního výboru, přesunul se 

s nimi k budově Krajského soudu v Plzni, kde pomohl vyrazit vstupní dveře. Po vniknutí 

do budovy soudu se Jindřich Hanzlíček podílel na ničení jejího vybavení, respektive 

vyhazoval soudní spisy z okna. 

Za účast v demonstraci byl Jindřich Hanzlíček odsouzen v procesu „Jaroslav Treml 

a spol.“ Lidovým soudem v Plzni a byl uznán vinným dne 14.07.1953 ze spáchání trestného 

činu násilí na veřejných sborech a byl mu stanoven trest odnětí svobody v délce 7 měsíců. 

 V průběhu vyšetřování byla u Jindřicha Hanzlíčka provedena domovní prohlídka, při 

které byly nalezeny dokumenty označené tehdejšími vyšetřovacími orgány za dokumenty 

„závadného“ obsahu a v průběhu vyšetřování také sám Jindřich Hanzlíček vypověděl, že 

poslouchá rádio Svobodná Evropa. 

Po propuštění z vězení byl Jindřich Hanzlíček zaměstnán jako dělník na pile v Plzni – 

Doubravce. Během prosince 1954, ledna a února 1955 a v polovině srpna 1955 napsal 

v zaměstnání na veřejně přístupná místa několik protikomunistických hesel, konkrétně 

„Národní fronta u masny“, „Smrt komunismu“ a „Srp a kladivo návěstí bídy“. Na svůj 

pracovní stůl dále nakreslil běžícího muže a za ním ruku s nápisem „Zachvátí-li tě, zahyneš.“ 

Jindřich Hanzlíček se také netajil svými názory na komunistický režim před ostatními 

zaměstnanci pily. 

Za tuto činnost byl Jindřich Hanzlíček zatčen dne 05.10.1955 a rozsudkem Lidového 

soudu v Plzni ze dne 08.11.1955 byl uznán vinným ze spáchání trestného činu pobuřování 

proti republice a byl odsouzen k trestu 6 měsíců odnětí svobody nepodmíněně a ke ztrátě 

čestných práv občanských na 3 roky. 



Etická komise rovněž ocenila pevný charakter Jindřicha Hanzlíčka, 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 trestu odnětí svobody a neobával se nadále veřejně vyjadřovat své kritické 

názory na komunistický režim, a k autorství hesel se přiznal dokonce i v rámci hlavního líčení 

před Lidovým soudem v Plzni. 


