
Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 Vladimír Rajnoch (1925–1951)

                První strana výslechového protokolu Vladimíra Rajnocha ze dne 26. března 1951, 
sepsaného ve vazební věznici v Uherském Hradišti. Obsahuje základní biografické údaje (zdroj: ABS)
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Vazební fotografie Vladimíra Rajnocha  (zdroj: ABS)
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Fotografie pořízená při rekonstrukci ve vazební věznici v Uherském Hradišti. Vznikla koncem února či počátkem března 1951 s cílem
     názorně předvést nebezpečnost vyzbrojených „teroristů“. Vladimír Rajnoch je první zprava se samopalem zavěšeným na hrudi 
                                                                                            (zdroj: ABS)
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Vazební fotografie snoubenky Vladimíra Rajnocha, Dalily Češkové z Rusavy  (zdroj: ABS)
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První strana zápisu o zatčení Vladimíra Rajnocha ze dne 20. února 1951 (zdroj: ABS)



Dokumentace popravených z politických důvodů 1948−1989 Vladimír Rajnoch (1925–1951)

Druhá strana zápisu o zatčení Vladimíra Rajnocha ze dne 20. února 1951  (zdroj: ABS)
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               Trestní oznámení na Vladimíra Rajnocha ze dne 4. listopadu 1949. 
Bývalému strážmistrovi SNB se dařilo unikat dopadení více než jeden rok (zdroj: ABS)
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Druhá strana trestního oznámení na Vladimíra Rajnocha ze dne 4. 11. 1949. (zdroj: ABS)
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       Seznam předmětů doličných, především zbraní a nábojů, 
které byly zabaveny při zatýkání Vladimíra Rajnocha (zdroj: ABS)
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První strana rozsudku Státního soudu Brno, kterým se odsuzovala skupina „pomahačů 
   protistátní  teroristické  organizace  Hory Hostýnské“.  Šestičlennou skupinu,  jednu 
   z  mnoha  následujících  po hlavním procesu  ze  22.–26. května 1951,  tvořily  osoby  
   obviněné z ukrývání „teroristů“. Jako třetí byla 5. ledna 1952 k trestu odnětí svobody 
               na dva roky  odsouzena i Dalila Češková, čtyřiadvacetiletá  snoubenka 
                                              Vladimíra Rajnocha (zdroj: ABS)
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Druhá strana rozsudku Státního soudu Brno, kterým se odsuzovala skupina „pomahačů 
                     protistátní teroristické organizace Hory Hostýnské“ (zdroj: ABS)
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Třetí strana rozsudku Státního soudu Brno, kterým se odsuzovala skupina „pomahačů
                protistátní teroristické organizace Hory Hostýnské“ (zdroj: ABS)
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