Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
paní Hildegardě Přiklopilové, nar. dne 23. 8. 1924, zemř. dne 29. 3. 2014,
neboť v květnu 1948 poskytla nocleh, fotoaparát, informace o Jáchymovských dolech
a další pomoc Josefu Sládkovi v přesvědčení, že tyto informace a fotografie využije
v zahraničí v boji proti komunistickému režimu v Československu, popř. je k obdobnému
využití předá v zahraničí Stanislavu Slatinskému,
čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b)
zákona č. 262/2011 Sb.

V květnu 1948 se u Hildegardy Přiklopilové v Jáchymově objevil jí neznámý muž,
který se představil jako Josef Sládek, a prokázal se dopisem od Stanislava Slatinského, jejího
druha, který v dubnu 1948 přešel ilegálně hranice do Rakouska, kde se později stal
spolupracovníkem služby CIC v Salzburku. V dopise Stanislav Slatinský Hildegardu
Přiklopilovou žádal, aby Josefu Sládkovi poskytla veškerou pomoc. Josef Sládek kontaktoval
Hildegardu Přiklopilovou na základě předchozího setkání se Stanislavem Slatinským ve Vídni,
kde jej Slatinský požádal o předání dopisu Hildegardě Přiklopilové, a zároveň předal Josefu
Sládkovi informace o Jáchymovských dolech. Na základě obsahu dopisu Hildegarda
Přiklopilová Josefu Sládkovi poskytla pomoc ve formě technických údajů a údajů o poloze
Jáchymovských dolů, které získala z poznámek Stanislava Slatinského, jež měla u sebe
a na které ji Stanislav Slatinský v dopise upozornil. Hildegarda Přiklopilová dále poskytla
Josefu Sládkovi fotoaparát, s jehož pomocí Josef Sládek vyfotil Jáchymovské doly. Josef
Sládek taktéž předal Hildegardě Přiklopilové svoji adresu do zahraničí, kterážto měla sloužit
jako spojení se Stanislavem Slatinským. Informace získané od Hildegardy Přiklopilové měly
sloužit k jeho potřebě s tím, že si tímto pobytem ověřoval informace o Jáchymovských dolech,
které získal při setkání ve Vídni od Stanislava Slatinského. Tuto pomoc Hildegarda
Přiklopilová poskytla Josefu Sládkovi v přesvědčení, že získané informace a fotografie využije
v zahraničí v boji proti komunistickému režimu, popř. je k obdobnému využití předá
v zahraničí Stanislavu Slatinskému.
Dne 17. 11. 1948 byla Hildegarda Přiklopilová Státním soudem v Praze uznána vinnou
za spáchání zločinu vojenské zrady dle § 6 odst. 2 zákona č. 50/1923 Sb., na ochranu republiky,
a odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 let nepodmíněně a ke ztrátě čestných
práv občanských. V roce 1968 podala Hildegarda Přiklopilová žádost o rehabilitaci, roku 1973
však vzala svojí žádost zpět. Plně rehabilitována byla až v roce 1990.
Etická komise při posuzování případu rovněž zohlednila skutečnost, že Stanislav
Slatinský, který se v té době zdržoval v Rakousku, napsal dle informací Státní bezpečnosti
ve druhé polovině roku 1948 pro západní zpravodajskou službu CIC zprávu právě o uranových
dolech v Jáchymově.
Hildegarda Přiklopilová zemřela dne 29.03.2014. Žádost o udělení účastníka odboje
a odporu proti komunismu podal za její osobu syn, pan Jan Přiklopil.

