
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

panu Břetislavu Dofkovi, nar. dne 6. 10. 1930, 

za jeho dlouhodobé protikomunisticky zaměřené statečné postoje,  

které konsistentně zastával nejpozději od podzimu 1949, kdy se rozhodl k ilegálnímu 

návratu ze zahraničí, a na nichž setrval v době výkonu trestu odnětí svobody mezi lety 

1950 až 1964, a to zejména přípravou k útěku z výkonu trestu odnětí svobody 

v Jáchymovských dolech v roce 1950 s plánovaným odchodem do zahraničí a následným 

vyzrazením zpravodajsky cenných informací zahraniční zpravodajské službě, 

 čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu 

dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. 

 

Břetislav Dofek v dubnu roku 1949 ilegálně překročil hranice Československa 

a následně přechodně pobýval ve Vídni, Linci a poté v Mnichově. V těchto městech byl 

podroben výslechům západních zpravodajských služeb. Do Československa se Břetislav Dofek 

vrátil na podzim 1949. Při svém pobytu v zahraničí Břetislav Dofek mimo jiné napsal z Vídně 

a Lince dopisy, ve kterých vyzval osoby ze svého okolí, které si s komunistickým režimem 

zadaly k tomu, aby od své činnosti upustily. Za toto své jednání byl Břetislav Dofek dne 

2. 3. 1950 odsouzen Státním soudem, oddělení Brno sp. zn. Or II/I 7/50 pro spáchání trestného 

činu vyzvědačství a velezrady ke třinácti letům odnětí svobody nepodmíněně a vedlejším 

trestům.  

V rámci výkonu trestu odnětí svobody byl Břetislav Dofek v srpnu 1950 eskortován 

do trestaneckého pracovního tábora Mariánská na Jáchymovsku, kde nuceně pracoval 

v uranovém dole. Zde se spolu s dalšími spoluvězni podílel v tomto roce na přípravách k útěku 

do zahraničí s tím, že při screeningu v zahraničí vyzradí vše, co se v rámci výkonu trestu 

dověděl o svém posledním pracovišti v uranových dolech, orgánům západních zpravodajských 

služeb. Za toto jednání byl dne 27. 9. 1951 Břetislav Dofek rozsudkem Státního soudu v Praze 

sp. zn. 10 Ts I 29/51 uznán vinným ze spáchání trestného činu velezrady a trestného činu 

vyzvědačství a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce patnácti let, ke ztrátě čestných práv 

občanských na 10 let a k propadnutí celého majetku. Z výkonu trestu byl Břetislav Dofek 

podmínečně propuštěn dne 10. 3. 1964. 

O silném protikomunistickém smýšlení Břetislava Dofka a jeho postojích zaměřených 

proti lidově demokratickému zřízení svědčí pak v neposlední řadě posudky z výkonu trestu 

odnětí svobody, z nichž mimo jiné plyne, že Břetislav Dofek byl rovněž účastníkem vězeňské 

vzpoury.  

Etická komise rovněž ocenila pevný charakter Břetislava Dofka založený na víře 

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

vládnoucího komunistického totalitního režimu, ani zlomen opakovaným odsouzením 

k vysokému trestu odnětí svobody a výkonem tohoto trestu.  

 


