Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu

panu Robertu Hofrichterovi, nar. dne 17. 12. 1928,
za aktivní působení v odbojové skupině působící u přehrady Souš v Jizerských horách,
jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu shromažďováním
zbraní a trhavin a připravovali se na provedení ozbrojených a sabotážních akcí
zaměřeným proti strategicky důležitým zařízením (plánované zničení elektráren),
a to v období od dubna do července 1949,
čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona
č. 262/2011 Sb.
Robert Hofrichter se narodil dne 17. 12. 1928 v Ţelezném Brodě, okr. Jablonec nad
Nisou. Robert Hofrichter se v roce 1945 přidal k partyzánské skupině „Konstantin“, se kterou
podnikl několik akcí (podílel se např. na vyloupení německého skladiště zbraní). Při bojích
v Ţelezném Brodě byl dne 05. 05.1945 postřelen do nohy a tentýţ den podlehl zranění jeho
otec František Hofrichter. Po 2. světové válce se Robert Hofrichter stal vedoucím skautského
oddílu v Ţelezném Brodě. Robert Hofrichter emigroval v roce 1969 s manţelkou a dvěma
syny, několik měsíců pobývali v uprchlickém táboře Bad Kreutzen v Rakousku a na podzim
roku 1969 odjeli do Spojených států amerických, kde nyní ţije ve státě Virginie.
Robert Hofrichter patřil mezi zakládající členy odbojové skupiny zaloţené v dubnu
1949, jejíţ členové se v květnu 1949 rozhodli uchýlit do ilegality a jako místo svého úkrytu si
zvolili lesy poblíţ přehrady Souš v Jizerských horách. Členové skupiny shromáţdili k jejich
plánovanému protikomunistickému odboji průmyslovou trhavinu ekrazit, roznětky a zápalnou
šňůru, čtyři pistole, přibliţně 400 kusů nábojů do pistole r. 9 mm a tři vojenské pušky s 300
kusy nábojů. Členové skupiny připravovali provedení ozbrojených a sabotáţních akcí proti
strategicky důleţitým zařízením (Robert Hofrichter byl velitelem skupiny, Jiřím Habou,
v červnu 1949 pověřen, aby se společně s dalším členem skupiny pokusil zničit elektrárnu
v Kořenově). Skupina chtěla zničit i elektrárny v Tanvaldě popř. Šumburku, přičemţ Robert
Hofrichter, jako zástupce velitele, dával členům skupiny instrukce, jakým způsobem se má
zacházet s trhavinou. Robert Hofrichter rovněţ poskytoval nově příchozím členům skupiny
rady, jak mají zacházet se zbraněmi, které jim byly poskytnuty. Skupina také plánovala
přepadnout stanici SNB v Horním nebo Dolním Polubném za účelem opatření střelných
zbraní, zejména samopalů, k jejich odbojové činnosti. Skupina byla odhalena dne
24. 07. 1949 a při následné přestřelce s příslušníky SNB byli zabiti dva členové skupiny, Jiří
Haba a Tomáš Hübner, a tři členové skupiny byli váţně zraněni.
Rozsudkem Státního soudu v Praze ze dne 28. 10. 1949 byl Robert Hofrichter uznán
vinným ze spáchání trestného činu velezrady a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody v trvání 20 let, finančnímu trestu 50 000 Kčs, konfiskaci jmění a ztrátě čestných práv
občanských a nezpůsobilosti k jejich opětovnému nabytí, přičemţ z celkem 12 odsouzených
byl jeho trest odnětí svobody nejpřísnější. Robert Hofrichter byl z výkonu trestu propuštěn

09. 05. 1962 na základě amnestie prezidenta republiky s podmínkou na deset let. Tato
podmínka mu v roce 1965 byla sníţena na pět let.
Etická komise rovněţ oceňuje, ţe Robert Hofrichter prokazatelně po celou dobu
nesvobody, tj. nejen před zatčením v rámci odbojové činnosti a v průběhu trestního řízení, ale
i v průběhu dlouhodobého výkonu trestu odnětí svobody a také po propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody, zjevně zastával pevné demokratické a protikomunistické postoje.
Etická komise má na základě výše uvedeného za prokázané, ţe Robert Hofrichter svým
výše uvedeným jednáním, kdy patřil mezi zakládající členy odbojové skupiny, která se
uchýlila do ilegality v okolí přehrady Souš v Jizerských horách, naplnil znaky formy odboje
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., neboť se jedná o aktivní působení
v organizaci nebo skupině, jejíţ členové bojovali proti komunistickému reţimu vyvíjením jiné
prokazatelně protikomunistické činnosti zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu svobody
a demokracie nebo na oslabení komunistického reţimu, a to s cílem odstranit, výrazně oslabit
či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit
svobodu a demokracii.

