
 

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

 

panu Františkovi Havelkovi, nar. 5. 8. 1898, zemř. 7. 8. 1979, 

 

za aktivní působení v odbojové skupině Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka,  

která bojovala proti komunistickému režimu šířením protikomunistických letáků, 

shromažďováním zbraní a přípravou na zapojení se do státního převratu,  

tím, že zajistil úkryt jinému členu odbojové skupiny 

 a zprostředkovával spojení mezi jednotlivými členy skupiny, a dále spojení členů 

skupiny s dalšími odbojovými skupinami působícími na Tišnovsku,  

v období od roku 1949 do roku 1951, 

čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 

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

 

František Havelka se narodil dne 5. 8. 1898 v obci Olší, okr. Žďár nad Sázavou. 

Rodina Havelkových vlastnila ve vesnici Olší na Tišnovsku zemědělské hospodářství (28 ha 

půdy a lesů). Celá rodina byla nábožensky založena a podporovala Československou stranu 

lidovou. 

František Havelka byl ve spojení s Josefem Kulíkem, Františkem Lahodou 

a Bohuslavem Pavlů, kteří byli členy odbojové skupiny Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka. 

František Havelka se o činnosti skupiny dozvěděl od Josefa Kulíka a byl od něj rovněž 

informován o zapojení Bohuslava Pavlů do skupiny. V roce 1949 František Havelka pro 

Bohuslava Pavlů na jeho žádost zprostředkoval úkryt u svého švagra Aloise Pivoňky v Brně. 

František Havelka jednal se zřejmým úmyslem zajistit Bohuslavu Pavlů úkryt, tj. uchránit 

člena odbojové skupiny potažmo celou skupinu před vyzrazením, a tím tak umožnit 

pokračování odbojové činnosti této skupiny proti totalitnímu komunistickému režimu s cílem 

jej odstranit nebo alespoň výrazně oslabit, narušit nebo jinak poškodit.  

František Havelka během doby, kdy se Bohuslav Pavlů ukrýval v Brně, zprostředkoval 

schůzku Josefa Kulíka s Bohuslavem Pavlů; důvodem tohoto setkání byla pomoc při 

ilegálním odchodu do zahraničí. František Havelka také umožnil na žádost svého syna Zdeňka 

Havelky schůzku Zdeňka Čačky (člena jiné odbojové skupiny) a Františka Šimka (člena 

odbojové skupiny Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka), přičemž předmětem této schůzky byla 

otázka možné infiltrace StB do Čačkovy odbojové skupiny.  

František Havelka tedy působil jako spojka mezi jednotlivými členy odbojové skupiny 

Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka, a to konkrétně mezi Josefem Kulíkem a Bohuslavem Pavlů, 

a jako spojka mezi jednotlivými skupinami působícími na Tišnovsku, konkrétně mezi 

skupinou Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka a skupinou Zdeňka Čačky.  

Za tuto činnost ho Státní soud, oddělení Brno, rozsudkem ze dne 12. 11. 1952, 

sp. zn. 1 Ts II 172/52, odsoudil pro trestný čin velezrady, trestný čin neoznámení trestného 



 

činu a trestný čin ohrožení zásobování k trestu odnětí svobody v délce 16 let nepodmíněně 

a k vedlejším trestům. K výkonu trestu byl František Havelka umístěn do uranových dolů.  

Etická komise rovněž ocenila pevný charakter Františka Havelky, založený na víře 

ve svobodu, demokracii a v respektování lidských práv, který nebyl oslaben ani 

zastrašováním nastupujícího a následně vládnoucího komunistického totalitního režimu, ani 

zlomen odsouzením k vysokému trestu odnětí svobody. 

František Havelka zemřel dne 7. 8. 1979. Žádost o udělení ocenění účastníka odboje 

a odporu proti komunismu podala za jeho osobu dcera, paní Jarmila Kučerová, 

roz. Havelková.  
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