
Rehabilitace
Usnesením Vyššího vojenského soudu v Táboře

ze dne 6.  března 1991 byli soudně rehabilitováni Petr
Duda, Josef Knop, Bohuslav Kulíček, František Čadek
a další. Usnesení nabylo právní moci 6. března 1991.

Výpis z usnesení VVS Tábor č. j. 4RTV 68/91:
Vyšší vojenský soud Tábor rozhodl v neveřejném zase-
dání konaném dne 6. 3. 1991 v řízení podle § 2 odst. 2
zákona č. 119/90 Sb. o soudní rehabilitaci, takto:

1. Petr Duda, 2. Josef  Knop, 3.  Bohuslav Kulí-
ček, 4. Josef Vrbský, 5. Hynek Rédl, 6. František Při-
byl,  7.  František  Čadek,  8.  Karel  Horák,  9. Václav
Vokroj jsou účastni rehabilitace podle zákona č. 119/90
Sb.,  o  soudní  rehabilitaci.  Rozsudek Státního  soudu
Praha ze dne 14. 12. 1949 sp. zn. Or I 1248/49 ve spo-
jení  s  rozhodnutím  Nejvyššího  soudu  Praha  ze  dne
2. 11. 1950 sp. zn. To 115/50, kterým byli uznáni vin-
nými … (rozepsány trestné činy) se podle § 2 odst. 1
písm. b) zákona č. 119/90 Sb. prohlašuje za zrušený ve
výroku o vině … (rozepsány výroky rozsudku k jed-
notlivým osobám) a to ke dni 14. 12. 1949. Současně
se prohlašují za zrušená všechna další rozhodnutí v té-
že  trestní  věci,  která  na  zrušené  výroky o  vině  ob-
sahově  navazovala,  a to k datu jejich  vydání.  Trestní
stíhání pro skutek kvalifikovaný jako zločin … (roze-

psány), se zastavuje.

Podle §  2  odst.  2 zákona č.  119/90  Sb.  se od
stanovení přiměřeného trestu P. Dudovi a F.  Čadkovi
za  čin  rehabilitací  nedotčený,  t.  j.  za  zločin  nedovo-
leného ozbrojování podle § 29 odst.  1 a),  b)  zákona
č. 231/48 Sb. upouští.

Následuje odůvodnění a datum. Usnesení nabylo
právní moci 6. 3.  1991. Převedeno do normální řeči –
odsouzení byli zproštěni viny v plném rozsahu až na
Dudu  a  Čadka.  Soudní  rehabilitace  byla  nejdůleži-
tějším krokem. Nyní následuje vojenská rehabilitace,
jejíž součástí je navrácení odňatých vojenských hod-
ností.  Ministr obrany ČSFR svým dopisem starostovi
Žamberka sdělil,  že Josef Knop je mezi kandidáty na
jmenování generálem. Návrh však podléhá projednání
ve vládě ČSFR, a ta se těmito návrhy zabývá dvakrát
za  rok.  S  přejmenováním  Bublova  náměstí  čekáme
dosti dlouho, a tak mějme ještě  nějaký čas strpení, až
bude vše dořešeno do konce.  O přípravách  Vás bude
informovat Městská rada.
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