
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

panu Romanu Ryšavému, nar. dne 05.08.1933, zemř. dne 26.12.1990, 

za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim 

a jeho představitele vyjádřené především v letech 1955 a 1962, za které byl závažně 

postižen, 

čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 

dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. 

Pan Roman Ryšavý byl v roce 1954 v rámci základní vojenské služby odsouzen 

pro porušení povinnosti strážní služby k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 

deseti měsíců. V průběhu výkonu trestu v roce 1955 před ostatními spoluvězni 

kritizoval tehdejší státní zřízení a zároveň vyzdvihoval poměry v USA. Ve stejném roce pan 

Roman Ryšavý rovněž po přednášce, kde bylo více než 30 osob, v rámci podpisové akce odmítl 

podepsat výzvu „Obránců míru“ o zákazu atomových zbraní, přičemž přesvědčoval ostatní, aby 

také tuto výzvu nepodepisovali. Jeho nabádání mělo vliv na ostatní odsouzené, když část z nich 

výzvu s odkazem na pana Romana Ryšavého a jeho postoje nepodepsala. Následně se pan 

Roman Ryšavý neúspěšně pokusil o útěk do zahraničí. 

Za uvedené jednání byl pan Roman Ryšavý rozsudkem Vyššího vojenského soudu 

v Trenčíně ze dne 13.06.1955 uznán vinným z trestných činů zběhnutí, maření výkonu 

úředního rozhodnutí a pobuřování dle tehdy platného trestního zákona a odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmi let a k dalším trestům. Na základě 

amnestie prezidenta republiky ze dne 17.06.1955 byl panu Romanu Ryšavému trest snížen 

na pět let, pět měsíců a dvacet dní. Usnesením Vojenského obvodového soudu v Praze byl dne 

18.03.1960 podmíněně propuštěn. 

V průběhu dokončování vojenské základní služby po propuštění z výkonu trestu znovu 

neváhal pan Roman Ryšavý v roce 1962 před vojíny i při výkladu velitele čety vyjadřovat své 

protikomunistické postoje, když  kritizoval jak státní zřízení, tak Československou lidovou 

armádu. Konkrétně veřejně mimo jiné pronášel, že opravdová demokracie je ve Spolkové 

republice Německo, že nápravné pracovní tábory jsou tábory koncentračními, že hospodářství 

tehdejšího zřízení je „špinavé“ či že se komunistické státní zřízení neudrží a dojde ke zvratu. 

Negativně se vyjadřoval také o činitelích KSČ. 

Za uvedené jednání byl pan Roman Ryšavý rozsudkem Vojenského obvodového soudu 

v Praze ze dne 31.05.1962 uznán vinným z trestného činu pobuřování dle tehdy platného 

trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvaceti 

měsíců. Trest si odpykal celý včetně části neodpykaného trestu odnětí svobody uloženého 

v roce 1955. 

Pan Roman Ryšavý zemřel dne 26.12.1990. Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje 

a odporu proti komunismu podal za jeho osobu bratr, pan Ing. Mgr. Jan Ryšavý. 

Etická komise současně svým rozhodnutím ocenila demokratické smýšlení, postoje, 

mravní vyspělost a statečnost pana Romana Ryšavého, který se nebál veřejně vyjadřovat 

své protikomunistické postoje dokonce i v tvrdých podmínkách výkonu trestu. 


