
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

panu Ladislavu Hošťálkovi, nar. dne 8. 8. 1923, zemř. dne 5. 6. 1984, 

neboť v srpnu roku 1950 poskytl pomoc dvěma členům odbojové skupiny 

„Hory Hostýnské“ (Sigmundu Bakalovi a Metoději Čechovi) v Opatovicích, 

a ještě v lednu 1951 byl s odbojovou skupinou „Hory Hostýnské“ ve spojení, 

konkrétně byl účasten uschování zbraně členů skupiny v Paršovicích, 

čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 

dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. 

 

 

Ladislav Hošťálek se v srpnu 1950 setkal v Paršovicích u své tehdejší snoubenky, Marie 

Gaďourkové, kde byl na návštěvě, se dvěma členy odbojové skupiny „Hory Hostýnské“, 

Sigmundem Bakalou a Metodějem Čechem, které na jejich žádost zavedl do stodoly svých 

rodičů v Opatovicích, kde jim na dva dny poskytl nocleh. Během jejich pobytu jim dále 

Ladislav Hošťálek poskytl stravu a informace o místních funkcionářích KSČ. Tuto pomoc 

Ladislav Hošťálek poskytl s vědomím, že Sigmund Bakala a Metoděj Čech byli ozbrojeni 

a že se ukrývali před zatčením bezpečnostními orgány. Se Sigmundem Bakalou a Metodějem 

Čechem byl poté Ladislav Hošťálek v lednu 1951 v Paršovicích ve spojení ještě jednou, 

a to v situaci, kdy si Sigmund Bakala a Metoděj Čech přišli uschovat k Josefu Gaďourkovi 

zbraň. Sigmund Bakala a Metoděj Čech byli posléze odsouzeni v procesu „Miloslav Pospíšil 

a spol.“, přičemž Sigmund Bakala byl popraven a Metoděj Čech odsouzen na doživotí. 

Dne 23. 11. 1951 byl Ladislav Hošťálek rozsudkem Státního soudu v Brně sp. zn. 

1 Ts II 72/51 v procesu „Josef Tihlář a spol.“ odsouzen k 6 letům vězení a ztrátě čestných práv 

občanských na dobu 5 let za to, že se spolčil s dalšími osobami k pokusu zničení nebo 

rozvrácení lidově demokratického státního zřízení nebo společenského řádu, čímž spáchal 

trestný čin velezrady podle „§ 78 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a) trestního zákona“.  

Etická komise při posuzování případu rovněž zohlednila skutečnost, že se Ladislav 

Hošťálek proti výše uvedenému rozsudku neodvolal v období rehabilitací v letech 1968-1970. 

K jeho rehabilitaci došlo až na žádost jeho manželky Marie Hošťálkové usnesením Krajského 

soudu v Brně, sp. zn. 1 Rt 274/90, ze dne 23. 10. 1990.  

Ladislav Hošťálek zemřel dne 5. 6. 1984. Žádost o udělení účastníka odboje a odporu 

proti komunismu podala za jeho osobu manželka, Marie Hošťálková, roz. Gaďourková. 


