
Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

paní Boženě Doudové, nar. 1922, 

pro protikomunistickou činnost spočívající v tom, že v roce 1949 přepsala na blánu 

k cyklostylu text obdržený od pana Zdeňka Brádlera, jenž byl základem 

protikomunistického letáku, a následně vyzradila panu Zdeňku Brádlerovi skutečnost, 

kterou se dozvěděla v rámci výkonu svého zaměstnání u Letecké vojenské akademie 

v Hradci Králové, že proti ppor. Josefu Měrkovi je vedeno trestní řízení z důvodu jeho 

protikomunistických výroků, se záměrem poskytnout mu tak pomoc, čímž naplnila formu 

odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. 

 

Paní Božena Doudová v roce 1949 přepsala na blánu k cyklostylu text, který obdržela 

od pana Zdeňka Brádlera (t. č. vojína základní vojenské služby) a který tvořil základ budoucího 

protikomunistického letáku, jenž měl „zastrašit“ členy KSČ v Předměřicích. Po jeho přepsání 

mu následně popsanou blánu předala s vědomím, že daný protikomunistický text bude dále 

rozmnožován. Později pana Zdeňka Brádlera paní Božena Doudová oslovila s tím, že se 

v rámci výkonu svého zaměstnání u Letecké vojenské akademie v Hradci Králové seznámila se 

skutečností, že proti ppor. Josefu Měrkovi (rovněž z Letecké vojenské akademie) je vedeno 

trestní řízení z důvodu jím pronesených protikomunisticky orientovaných výroků. Prozrazením 

této skutečnosti panu Zdeňku Brádlerovi se paní Božena Doudová snažila prostřednictvím 

dotyčného poskytnout ppor. Josefu Měrkovi pomoc k vyhnutí se danému trestnímu řízení. 

Za uvedené jednání byla paní Božena Doudová rozsudkem Státního soudu v Praze ze dne 

19.05.1950 uznána vinnou ze zločinu sdružování proti státu dle zákona na ochranu lidově 

demokratické republiky a byla odsouzena k trestu těžkého žaláře v délce trvání 6 let a k dalším 

trestům. Později jí byl na základě rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii trest těžkého 

žaláře snížen o 2 roky a v roce 1953 byla paní Božena Doudová z výkonu trestu těžkého žaláře 

podmíněně propuštěna se zkušební dobou tří let. 

Etická komise svým rozhodnutí ocenila značnou odvahu paní Boženy Doudové, kterou 

projevila výše uvedeným způsobem ve svém zaměstnání u Letecké vojenské akademie 

v Hradci Králové, vědoma si značného rizika postihu ze strany komunistického režimu 

v Československu. 

  


