
 

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

 

 panu Ing. Jaroslavu Machovskému, nar. dne 20.02.1932, 

za aktivní působení v odbojové skupině působící v obci Bernartice, jejíž členové bojovali 

proti komunistickému režimu v Československu zejména opatřováním 

a shromažďováním zbraní, přípravou ozbrojených akcí  pro případ zvratu 

komunistického režimu a psaním protikomunistických hesel,  

v období od srpna 1952 do léta 1953, 

 čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu 

 dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. 

 

Jaroslav Machovský se narodil dne 20.02.1932 v Bernarticích, okr. Benešov. Pochází 

z rodiny zemědělce a majitele mlýna. Od září roku 1951 studoval na Vysoké škole 

zemědělského a lesního inženýrství v Praze, kterou musel opustit, neboť jeho otec byl 

odsouzen za spáchání trestného činu sabotáže k trestu odnětí svobody v délce trvání čtyři 

a půl roku. Po vyloučení z vysoké školy pracoval Jaroslav Machovský ve Státním ústavě pro 

projektování rudných dolů v Praze.  

 Ze spisového materiálu vyplývá, že se Jaroslav Machovský stal v srpnu 1952 členem 

odbojové skupiny působící v obci Bernartice, která byla založena v létě roku 1951. Jaroslav 

Machovský se do činnosti skupiny zapojil tím, že předal v létě roku 1952 členovi skupiny 

Františku Šimkovi k plánované protikomunistické činnosti nejprve dvě pistole, později 

3 pušky a 100 ks nábojů. Později poskytl ještě jednu pistoli dalšímu členovi skupiny Františku 

Peroutkovi. Jaroslav Machovský rovněž instruoval členy odbojové skupiny, jakým způsobem 

mají postupovat v případě ozbrojeného konfliktu s komunistickým režimem, tedy že mají 

obsadit poštu, přepadnout stanici SNB v Dolních Kralovicích a přepadnout a sesadit vedoucí 

funkcionáře v ledečském okrese. Členové skupiny byli rovněž srozuměni s tím, že v případě 

ozbrojeného boje by se podřídili přímo jeho velení. Jaroslav Machovský byl informován 

o činnosti skupiny, tedy o psaní protikomunistických hesel „PRYČ S KOMUNISMEM“ 

a „CHCEME SVOBODU“ na veřejných budovách a o plánovaném vydávání letáků 

s protikomunistickým obsahem, a byl členům skupiny nápomocen v jejich činnosti radou.  

Rozsudkem Krajského soudu v Jihlavě ze dne 02.06.1954 byl Jaroslav Machovský  

uznán vinným ze spáchání trestného činu velezrady, a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody v délce trvání 24 let, ztrátě čestných práv občanských na dobu pěti let 

a propadnutí celého jmění, přičemž z celkem 9 odsouzených byl jeho trest odnětí svobody 

nejpřísnější. Jaroslav Machovský byl ve vazbě od 19.03.1954 do 02.06.1954, výkon trestu 

odnětí svobody nastoupil 02.06.1954 a na svobodu byl propuštěn dne 07.10.1960.  

Etická komise má za prokázané, že Jaroslav Machovský svým výše uvedeným 

jednáním, kdy se aktivně zapojil do činnosti odbojové skupiny působící v obci 

Bernartice, naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 3 

zákona č. 262/2011 Sb. v návaznosti na ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. 


