
 

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

 

panu Jaroslavu Foltýnovi, nar. dne 21. 3. 1917, zemř. dne 19. 9. 1993, 

 

za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v průběhu roku 1949, 

jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu rozšiřováním protistátních letáků, 

organizováním ilegálních skupin, zapojováním nových členů do organizace, pomocí 

a poskytováním úkrytů lidem na útěku, shromažďováním zbraní a munice, získáváním 

informací a ve výjimečných případech i plánování ozbrojených akcí,  

čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 

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

 

Jaroslav Foltýn se narodil dne 21. 3. 1917 ve Zdounkách, okr. Kroměříž. V roce 1940 

začal pracovat jako učitel ve Cvrčovicích na 1 třídní obecné škole, poté působil ve Zdounkách 

a od roku 1947 působil na Národní škole v Kvasicích. Za okupace byl Jaroslav Foltýn členem 

partyzánské skupiny „Olga“. Od roku 1945 byl řadovým členem Československé sociálně 

demokratické strany, jako řadový člen se angažoval také v Sokole.  

Odbojová organizace „Světlana“ byla jednou z největších ilegálních organizací 

v Československu. Jejími členy se stávali převážně bývalí partyzáni, účastníci druhého 

odboje. Zakladatelem této organizace se stal bývalý učitel a partyzán Josef Vávra – Stařík, 

který v době vzniku „Světlany“ byl již v exilu v Paříži, kam ilegálně uprchl na konci března 

1948. Faktickým vedoucím odbojové organizace na území Československa byl Antonín 

Slabík, taktéž bývalý partyzán z Komořan u Brna, kterému se jako jednomu z mála podařilo 

před svým zatčením utéci do zahraničí. 

Do činnosti protistátní organizace „Světlana“ se dle znění rozsudku Státního soudu 

oddělení Brno ze dne 30. 5. 1951 zapojil Jaroslav Foltýn na jaře 1949, kdy slovy tehdejšího 

režimu „napomáhal prchajícím členům „Světlany“, tedy je podpořil v jejich podvratných 

snahách v úmyslu podvraceti lidově demokratické zřízení… “. Obžaloba Jaroslava Foltýna 

vinila z toho, že „byl v dubnu 1949 vyhledán Antonínem Slabíkem, když tento prchal … před 

zatčením pro protistátní činnost v organizaci Světlana. Slabík ho informoval, že hodlá opustit 

illegálně území ČSR a požádal, aby ukryl jeho osobní auto. Když Foltýn souhlasil, předal mu 

Slabík písemně potvrzení organisace Světlana opatřené podpisem „poručík Jarmila“ a vyzval 

Foltýna, aby si zvolil krycí jméno, a aby tímto jménem ono potvrzení podepsal. Foltýn 

vyhověl, podepsal potvrzení svým krycím jménem „Kvasický“ a auto ukrýval u jistého 

Dohnalíka v Kvasicích do června 1949, kdy na výzvu neznámého muže auto vyzvedl, o čemž 

předal Antonínu Dohnalíkovi potvrzení … a vůz na smluveném místě neznámému muži 

předal.“ Jaroslav Foltýn byl uznán vinným ze spáchání zločinu sdružování proti státu 

a odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky, peněžitému trestu ve výši 10. 000 Kčs, 

konfiskaci celého jmění a ztrátě čestných práv občanských na dobu tří let. 

Etická komise má na základě spisového materiálu za prokázané, že Jaroslav Foltýn, na 

jaře roku 1949 uschoval Antonínu Slabíkovi osobní automobil. Širšímu zapojení Jaroslava 



 

Foltýna do činnosti skupiny „Světlana“, nasvědčuje i skutečnost, že se Jaroslav Foltýn 

na „potvrzení o převzetí vozidla“ podepsal krycím jménem „Kvasický“.  

Po provedení výslechu svědka má Etická komise nicméně také za prokázané, že 

Jaroslav Foltýn u sebe doma ukrýval (a zřejmě i finančně a materiálně podporoval) bratry 

Karla a Antonína Daňkovy, členy organizace „Světlana“, i když si byl vědom toho, že jsou 

hledaní StB. Nebezpečnost takového činu dokládá i skutečnost, že oba bratři Daňkovi byli 

za svou odbojovou činnost později popraveni. Etická komise má na základě uvedeného 

svědectví taktéž za prokázané, že Jaroslav Foltýn rozšiřoval letáky s protikomunistickou 

agitací.  

Etická komise má za jednoznačně prokázané, že Jaroslav Foltýn svým jednáním 

z roku 1949, kdy se aktivně zapojil do činnosti odbojové skupiny „Světlana“, naplnil 

formu odboje a odporu proti komunismu uvedenou v § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., 

neboť se jedná o aktivní působení v organizaci nebo skupině, jejíž členové bojovali proti 

komunistickému režimu způsoby uvedenými v § 3, tj. rozšiřováním protistátních letáků, 

organizováním ilegálních skupin, zapojováním nových členů do organizace, pomocí 

a poskytováním úkrytů lidem na útěku, shromažďováním zbraní a munice, získáváním 

informací a ve výjimečných případech i plánování ozbrojených akcí. 

Jaroslav Foltýn zemřel dne 19. 9. 1993. Žádost o udělení ocenění účastníka odboje 

a odporu proti komunismu podala za jeho osobu manželka, paní Františka Foltýnová. 

 

 


