Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
panu Bohumilu Ulihrachovi, nar. dne 17.01.1906, zemř. dne 17.01.1977,
dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.,
za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině řízené panem
Jaroslavem Němečkem. Skupina především prováděla sabotážní činnost a byla napojena
na další protikomunistické organizace.
Pan Bohumil Ulihrach se na podzim roku 1949 stal členem protikomunistické skupiny
vedené panem Jaroslavem Němečkem. V rámci této skupiny následně dostal předně za úkol,
aby získal čtyři nebo pět osob, které by mohly v organizaci působit. Ke splnění tohoto úkolu
pak pan Bohumil Ulihrach oslovil několik vytipovaných osob.
Skupina vedená panem Jaroslavem Němečkem byla součástí vzájemně propojených
skupin osob, které prováděly ilegální protikomunistickou činnost na Čáslavsku, Kutnohorsku
a v Železných horách. Tyto skupiny po svém založení mimo jiné pomáhaly ukrývat hledané
osoby, shromažďovaly zbraně pro účel případného povstání, získávaly nové členy, prováděly
protikomunistickou letákovou činnost či plánovaly osvobození generála Karla Kutlvašra. Dále
měly skupiny za úkol vytvářet kolem sebe další buňky, čímž by tak byla vytvořena efektivní
síť pro protikomunistickou činnost. Činnost skupiny vedené panem Jaroslavem Němečkem
spočívala především v provádění sabotáží zapalováním hospodářských objektů,
transformátorů a dalších zařízení.
Za uvedené jednání byl pan Bohumil Ulihrach v procesu „Chadraba a spol.“ rozsudkem
Státního soudu v Praze ze dne 17.01.1952 uznán vinným z trestného činu velezrady dle tehdy
platného trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání
12 let a k dalším trestům. Proti rozsudku se pan Bohumil Ulihrach neodvolal. Na jaře roku
1960 byl podmíněně propuštěn na svobodu, přičemž mu byla stanovena zkušební doba osmi
let. Rehabilitován byl pan Bohumil Ulihrach usnesením Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 12.07.1990.
Pan Bohumil Ulihrach zemřel dne 17.01.1977. Žádost o vydání osvědčení účastníka
odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu dcera.
Etická komise ocenila rovněž pevnost postojů pana Bohumila Ulihracha, o čemž svědčí
i ta skutečnost, že na rozdíl od jiných si nepožádal v 60. letech 20. století o rehabilitaci
a nedistancoval se tak od své protikomunistické činnosti, za kterou byl odsouzen.

