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RODINNÉ ZÁZEMÍ 

Cesta „bývalého člověka“2, někdejšího 
majora československého letectva, do 
pekla komunistického lágru byla dlou-
há a trnitá. Josef Bryks se narodil 
18. března 1916 v obci Lašťany u Štern-
berka do zemědělské rodiny jako sed-
mý z osmi dětí. Otec František Bryks 
s manželkou Annou (rozenou Nasve-
trovou) obhospodařoval polnosti a sna-
žil se pro svoje potomstvo zajistit dů-
stojný život. Jako většina zemědělců 
první republiky dával ve volbách hlas 
Republikánské straně zemědělského 
a malorolnického lidu (agrárníci). Ve 
straně „půdy“ byl i organizován, ovšem 
bez jakékoliv funkce. Po válce, kdy byla 
tato strana vyloučena z veřejného ži-
vota, vstoupil do Československé 
strany národně socialistické, spjaté 
v očích veřejnosti s osobou prezidenta 
Edvarda Beneše. 

Dospělosti se dožili pouze tři Jose-
fovi sourozenci. Florián jakožto nej-
starší syn zdědil statek (asi 10 ha), 
také nejstarší Božena (provdaná za 
zemědělce Černého) zůstala ve svém 
rodišti, kde se starala o chod rozsáh-
lé domácnosti (byla matkou pěti dětí) 
a zároveň pracovala na malé země-
dělské usedlosti (asi 4 ha). František, 
který bydlel v Olomouci, se živil jako 
elektromontér. Florián se stal otcem 
tří dětí a v politickém přesvědčení 
následoval otce. Také František měl 
tři děti a pravděpodobně záhy po 
skončení války vstoupil do Komunis-
tické strany Československa (nelze 
však vyloučit jeho členství ve straně 
již v průběhu německé okupace). 
Rovněž Božena se stala v roce 1945 
členkou komunistické strany.3

Samotný Josef Bryks jakožto dů-
stojník předválečné armády nebyl 
členem žádné politické strany (až po 

válce vstoupil do národně socialis-
tické strany). Za první republiky se 
dbalo na apolitičnost armády, což 
ještě umocnil fakt, že od 8. dubna 
1927 neměli vojáci ani volební prá-
vo.4 

DŮSTOJNÍKEM PŘEDVÁLEČNÉ 
ARMÁDY

Než se ovšem mohl ucházet o důstoj-
nickou hodnost, musel dosáhnout 
požadovaného vzdělání. Zkoušku 
dospělosti složil v červnu 1935 v Olo-
mouci. Přesně 1. října 1935 se dobro-
volně přihlásil do armády k vykonání 
dvouleté prezenční služby. Byl mu 
přiznán statut aspiranta a jako tako-
vý absolvoval v Pardubicích školu, 
z níž měl vyjít jako důstojník jezdec-
tva.5 Později uvedl: Po maturitě chtěl 
jsem dobrovolně k letectvu, ale matka 
mně v tom zabraňovala – proto jsem 
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Drahý tatínku, posílám Vám všem v rodině tisíce pozdravů a hodně promrzlých polibků, neboť 
prožíváme tak jako Vy strašlivé zimy a člověku se ani nechce dýchat ani mluvit, když vyjde 
z baráku a nebo z tepla podzemí. Tam alespoň nikdy není příliš teplo, ale nikdy zima – nikdy není 
sucho, ale stále prší. Tak zase utekl další týden, který jsem prožil ve velkých bolestech hlavy, 
poněvadž zánět očních nervů mne opět rozbolel tou zimou a strašnou rýmou. Zatím to léčím 
pocením, ale asi budu muset jít na injekce do hlavy. Ta prokletá služba u letectva mi dala co 
proto. 1

 Josef Bryks, vězeňské číslo A 025779, uranový důl Rovnost, únor 1956

Tragický osud a smrt Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů

LADISLAV KUDRNA

1  Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) Správa sboru nápravné výchovy (dále jen SSNV) – nezpracováno, osobní spis Josefa Bryk-
se, dopis Josefa Brykse z 12. 2. 1956 otci.

2  „Bývalí lidé“ je cynické označení komunistickému režimu potencionálně „nebezpečných“ osob (jednalo se například o někdejší členy 
demokratických politických stran, důstojníky vyhozené z armády, „kulaky“, živnostníky aj.), užívané Státní bezpečnostní do roku 1964, 
kdy bylo nahrazeno termínem „nepřátelské osoby“.

3  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.
4  Totéž platilo i pro členy bezpečnostních sborů.
5  Vojenský ústřední archiv (dále jen VÚA), f. Kvalifi kační listiny, kvalifi kační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916, výkaz o prospěchu za 

školní rok 1935–1936.
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dobrovolně nastoupil k jezdectvu a poz-
ději ve vojenské akademii k letectvu.6 
Výcvik na jezdeckého důstojníka trval 
od 3. října 1935 do 25. července 1936. 
Celkový prospěch Josefa Brykse byl 
výtečný – při závěrečné zkoušce skon-
čil šestý ze 443 absolventů kurzu. 
V jeho výkazu o prospěchu se uvádí, 
že ovládal němčinu dobře a angličtinu 
dostatečně. Dále že byl náruživý lyžař 
a cyklista.7 Přestože byly Pardubice 
tradiční „koňácké“ město, požadova-
nou praxi absolvoval u Dragounského 
pluku číslo 5 v dalekých Košicích. 
Praktický výcvik nemohl skončit pro 
mladého důstojnického adepta lépe 
– 16. září 1936 byl vyřazen jako první 
ze 41 studujících.8 Na konci září téhož 
roku byl desátník aspirant Bryks po-
slán na slavnou Vojenskou akademii 
v Hranicích na Moravě. Ani zde se 
bývalý „dragoun“ neztratil. V průběhu 
studia přestoupil do leteckého oddě-
lení akademie. Dne 29. srpna 1937 
ukončil studium s velmi dobrým pro-
spěchem (skončil osmý z 69 absolven-
tů). Svými nadřízenými byl mladý 
letecký pozorovatel hodnocen velmi 
kladně.9 

Po absolutoriu následovalo zařazení 
k pozorovací letce číslo 5 Leteckého 
pluku číslo 2 Dr. E. Beneše v Olomouci. 
Již 4. října 1937 byl Josef Bryks poslán 
do aplikačního kurzu v Prostějově, kde 
měl absolvovat pilotní výcvik. Ukončil 
jej 21. září 1938 jako pilot jednomíst-
ných letounů, a to s velmi dobrým 
prospěchem (skončil devátý z 30 le-
teckých absolventů).10 V den, kdy bylo 
Československo nuceno přijmout mni-
chovskou dohodu, nastoupil službu 
u 33. stíhací letky v Olomouci, která 
měla ve výzbroji standardní Avie B-
534.11 Za zmínku stojí, že jeho tehdejším 
velitelem byl poručík letectva Karel 
Mrázek, budoucí velitel 313. stíhací 

perutě a posléze celého českosloven-
ského stíhacího křídla. Ten později 
uvedl: V roce 1938 u mě Bryks začal 
sloužit jako mladý poručík u 33. letky 
v Olomouci. [...] Byl spíše menší než vět-
ší, stíhací piloti nebývali žádní obři. Měl 
nazrzlé vlasy a ti, kdo ho znali, tvrdili, 
že jeho povaha byla jako z křemene. 
A současně přátelská.12 

PO OKUPACI

Josef Bryks sloužil u 33. stíhací letky 
do 15. března, respektive 15. dubna 
1939, kdy byl z armády propuštěn na 
trvalou dovolenou v důsledku likvi-
dace české branné moci německou 
okupační správou. Naposledy byl 
hodnocen stupněm dobrý (nad ním 
byly ještě stupně velmi dobrý a vý-
tečný), což bylo dáno jeho krátkou 
službou a leteckou praxí u polní jed-

notky.13 Po okupaci se stal členem 
Národního souručenství, do něhož 
vstoupilo přibližně 90 % mužské po-
pulace. Krátce po vzniku Protekto-
rátu se zapojil do organizování ile-
gálních odchodů letců do sousedního 
Polska. Dále ve Velkém Meziříčí pů-
sobil v ilegální skupině vedené To-
mášem Pokorným. Na útěk za hrani-
ce zatím nepomýšlel, jelikož se měsíc 
po obsazení českých zemí oženil 
s těhotnou Marií Černou, u jejíhož 
otce, řezníka v Dolanech u Olomouce, 
pracoval. V září se manželům naro-
dila holčička, která však dva dny po 
porodu zemřela. V prosinci byl Bryks 
povolán jako úředník na protekto-
rátní ministerstvo vnitra, konkrétně 
k okresnímu úřadu ve Velkém Mezi-
říčí (protektorátní vláda se společně 
s německou okupační správou zasa-
dila o přednostní umístění bývalých 
vojenských gážistů do státní správy). 
Na vlastní žádost byl již začátkem 
ledna 1940 ze služeb ministerstva 
propuštěn, protože se chtěl připojit 
k československé zahraniční armádě 
ve Francii. Manželství nebylo šťast-
né a pak také chtěl jako voják dostát 
svým povinnostem vůči vlasti. 

DO EMIGRACE

Společně se dvěma vysokoškoláky, 
jimž bylo na stopě Gestapo, ho jeho 
odbojová organizace vyslala 20. ledna 
1940 do zahraničí. Šest dní nato byl 
v Maďarsku zatčen a až do dubna 1940 
vězněn v Budapešti za nedovolený 
přechod hranic. Poté ho eskortovali 
zpět na Slovensko. Tehdy se projevila 
jeho tvrdá až zarputilá povaha. Čty-
řiadvacetiletý Bryks znovu ilegálně 
překročil maďarské hranice. Podaři-
lo se mu dostat do Jugoslávie, kde se 
dle instrukcí přihlásil na francouz-

6  Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky (dále jen 302), signatura (dále jen sign.) 302-330-23, 
dotazník pro důstojníky a rotmistry z 26. 11. 1945.

7  VÚA, f. Kvalifi kační listiny, kvalifi kační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916, výkaz o prospěchu za školní rok 1935–1936.
8  Tamtéž, výkaz za dobu praktického výcviku. 
9  Tamtéž, kvalifi kační listina za školní rok 1936–1937.
10  Tamtéž, výkaz o prospěchu za školní rok 1937–1938.
11  Tamtéž, stručné shrnutí vojenské kariéry Josefa Brykse od 1. 10. 1935 do 15. 5. 1950.
12  TĚŠÍNSKÝ, Zdeněk (ed.): Zapomenutí muži 1948–1989. Konfederace politických vězňů, pobočka č. 15 (Praha) – Credit, Praha 1997, s. 81.
13  VÚA, f. Kvalifi kační listiny, kvalifi kační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916, za období od 29. 8. 1937 do 16. 11. 1938.

Josef Bryks ve francouzské uniformě 
Foto: archiv Trudie Bryksové
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ském konzulátu v Bělehradě. Po pod-
pisu zavazujícím jej k pětileté službě 
v cizinecké legii obdržel francouzské 
doklady, které mu umožňovaly cestu 
do země galského kohouta. Dobro-
družná pouť vedla přes Řecko, Turec-
ko a Sýrii. Dne 10. května 1940 se 
poručík letectva Josef Bryks konečně 
ohlásil u československé náhradní 
jednotky v jihofrancouzském Agde.14 
Shodou okolností tentýž den zahájila 
německá armáda útok na Západ. Bryks 
se nestačil zapojit do bojů na frontě 
a po kolapsu Francie odplul 27. červ-
na k britským břehům, kde se vylodil 
1. července 1940.15 

VELKÁ BRITÁNIE

Do 1. srpna 1940 působil Josef Bryks 
ve sběrném středisku jako tlumočník. 

Poté se hlásil u československého 
náhradního tělesa na letecké základ-
ně Cosford. Tentýž den byl přijat jako 
poručík (Pilot Offi  cer) do služeb RAF 
VR (Royal Air Force Volunteer Reserve 
– Dobrovolná záloha Královského le-
tectva). Jeho dalším působištěm se měla 
stát 310. československá stíhací peruť 
sídlící v Duxfordu. Třistadesítka ale 
měla v té době přebytek pilotů a na 
závěrečný výcvik jí nezbývala kapaci-
ta. Proto byl Bryks 18. srpna 1940 
odeslán k 6. OTU (Operational Training 
Unit – Operačně výcviková jednotka) 
v Sutton Bridge, kde měl absolvovat 
závěrečný letecký výcvik před nastou-
pením k operační činnosti.16

V samotném Československu toho 
sice příliš nenalétal, což ale nezname-
nalo, že byl automaticky špatný pilot. 
V kvalifi kační listině za rok 1938 se 

uvádělo, že nebyl zcela vycvičeným 
stíhacím pilotem, ale létal rád a dobře. 
Na konci září 1940 se mu nepovedlo 
přistání, když urazil jedno podvozko-
vé kolo svého Hurricanu Mk.I.17 Byl 
tedy poslán na doškolení k 12. operač-
ně výcvikové jednotce na základnu 
v Bensonu, kde působil do 11. listopa-
du 1940. Poté však nebyl, jak bylo 
zvykem, zařazen k operační peruti, ale 
k dopravní jednotce v Kemble. Začát-
kem ledna 1941 nastoupil jako zkušeb-
ní pilot k servisní jednotce číslo 6 
(Maintenance Unit – Jednotka technic-
kého servisu) na letišti Brize Norton. 

OPERAČNÍM PILOTEM 

S ohledem na výbornou angličtinu 
nastoupil Bryks 17. dubna 1941 operač-
ní službu u 242. britské stíhací peruti,18 

14  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.
15  VÚA, f. Kmenové listy, kmenový list Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916.
16  VÚA, f. Kvalifi kační listiny, kvalifi kační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916, stručné shrnutí vojenské kariéry Josefa Brykse od 1. 10. 1935 

do 15. 5. 1950.
17  VÚA, f. Československé letectvo ve Velké Británii (dále jen ČSL-VB), sign. 207/CIII-1/1-4/109, hlášení leteckých nehod za rok 1940. 

Podobné havárie nebyly v té době ničím výjimečným. Například slavný Josef František, eso bitvy o Británii (17 sestřelů), zapomněl při 
přistání otevřít podvozek a přistál „na břicho“.

18  The National Archives London (dále jen NAL), f. Air Ministry (dále jen AIR), 27/1471, No. 242 Squadron: Operations Record Book, záznam 

Hurricane Mk.II.B v péči mechaniků  Foto: VÚA
Poručík Královského letectva Josef Bryks

Foto: archiv Jaroslava Čvančary 
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sídlící na letišti Stapleford Tawney.19 
Jednotka naneštěstí operovala na 
zastaralých Hurricanech Mk.IIB, kte-
ré se nemohly rovnat modernějším 
Messerschmittům Bf 109F. Jak se záhy 
ukázalo, byl to zásadní handicap 
v nadcházející britské denní letecké 
ofenzivě.20 S perutí se sice původně 
počítalo jako s noční, ostatně Bryks 
u ní prodělal aplikační kurz nočního 
létání podle přístrojů, ale již 22. květ-
na 1941 se přemístila na velkou zá-
kladnu North Weald,21 kde byla začle-
něna do místního stíhacího křídla 
(britská 56., 242. a 306. polská peruť22), 
s nímž měla podnikat operační lety 
nad západní okupovanou Evropou. 
Před přemístěním na stanici North 
Weald prováděla 242. peruť zejména 

ochranu konvojů, noční stíhání ně-
meckých bombardérů a několik útoč-
ných operací nad kontinentem. Začá-
tek bojové kariéry se nadporučíku 
Bryksovi23 zrovna nevyvedl – den po 
svém příchodu k jednotce poškodil při 
vzletu z domovského letiště Hurrica-
ne Z2753.24 Krátce nato byl konfron-
tován se smrtí prvních kolegů.25 Bylo 
zřejmé, že životnost operačního letce 
v nadcházející ofenzivě nebude velká, 
k čemuž přispívala i zastaralá výzbroj 
perutě. 

Britská denní letecká ofenziva 
fakticky začala 16. června 1941,26 kdy 
se uskutečnila operace Cirkus27 s po-
řadovým číslem 13. Následovaly 
další operace tohoto typu. Denní (ale 
i noční) operace Královského letectva 

zesílily po vstupu Sovětského svazu 
do války. Již 17. června 1941 se 242. 
peruť zúčastnila operace Cirkus 14. 
Nechyběl při ní ani nadporučík Josef 
Bryks, pro něhož to byl vůbec první 
bojový let nad okupovanou Evropou. 
Do té doby absolvoval „pouze“ jede-
náct operačních letů, jejichž úkolem 
bylo toliko hlídkování nad britskými 
konvoji. Při těchto patrolách nedošlo 
ani jednou ke střetnutí s německými 
stíhači a Bryks při nich odlétal ne-
celých 20 operačních hodin28 (turnus 
činil 200 hodin). Ofenzivní akce nad 
okupovanou Francií byly v porovná-
ní s „klidným“ letem nad Kanálem 
úplně jiné.

V deníku 242. perutě se objevil 
trpký zápis shrnující události za du-

k 17. 4. 1941. Za veškeré materiály z britského Národního archivu citované v této studii jsem zavázán Mgr. Ivaně Polly. 
19  FOREMAN, John: Air War 1941: The Turning Point. The day by day account of air operations over northwest Europe. Part Two. From the Blitz 

to the Non-Stop Off ensive. Air Research Publications, Walton on Thames 1994, s. 28.
20  Ještě před zahájením letní ofenzivy ztratila 242. peruť svého nejúspěšnějšího letce. Nadporučík William McKnight, držitel Leteckého 

záslužného kříže a letecké eso s 18 sestřely, padl v boji 12. ledna 1941. V ten samý den byl sestřelen a usmrcen poručík Latta. FOREMAN, 
John: Air War 1941: The Turning Point. The day by day account of air operations over northwest Europe. Part One. The Battle of Britain to the 
Blitz. Air Research Publications, Walton on Thames 1994, s. 56–57. 

21  FOREMAN, John: Air War 1941: The Turning Point. Part Two, s. 139.
22  FOREMAN, John: Air War 1941: The Turning Point. Part One, s. 186. 
23  Do hodnosti nadporučíka byl Bryks povýšen v roce 1941. 
24  FOREMAN, John: Air War 1941: The Turning Point. Part Two, s. 96.
25  Byl mezi nimi i druhý český příslušník 242. perutě, nadporučík Tomáš Kozák, který se 13. června 1941 zabil při nočním přistání na zá-

kladně Duxford. NAL, f. AIR, 27/1471, No. 242 Squadron: Operations Record Book, záznam k 13. 6. 1941. 
26  FRANKS, Norman L. R.: Royal Air Force Fighter Command Losses of the Second World War. Volume 1. Operational Losses: Aircraft  and Crews 

1939–1941. Midland Publishing Limited, Earl Shilton, 1997, s. 105.
27  Smyslem operace Cirkus bylo vyslání malého počtu bombardérů (12 až 24, v roce 1941 zejména lehkých dvoumotorových blenheimů) 

v doprovodu značného počtu stíhacích letounů (až 240). Výsledkem mělo být nejen zničení daného cíle, ale zejména vylákání německých 
stíhačů do vzduchu, kde měli být následně rozdrceni. Tento předpoklad se však v letech 1941–1942 ukázal z mnoha příčin jako mylný. 

28  NAL, f. AIR, 27/1471, No. 242 Squadron: Operations Record Book, záznamy za měsíce duben, květen a červen 1941.

Trosky sestřeleného hurricanu kdesi ve Francii a letoun Messerschmitt Bf 109F Foto: NA
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ben 1941: Byl to skutečně nejnešťast-
nější měsíc pro peruť, která ztratila 
svého velícího důstojníka, kapitána, 
dva nadporučíky a dva seržanty za 
jednoho zničeného Junkerse Ju 88 a dal-
šího Ju 88 poškozeného. Navzdory 
těmto neúspěchům převzal major Whit-
ney Straight velení s novou dávkou 
optimismu a důstojníci stejně jako muž-
st vo hledí  s  obnovenou energií 
vstříc nadcházejícím měsícům.29 Kro-
nikář jistě netušil, že letní měsíce 
přinesou ještě vyšší ztráty.

Osudného 17. června 1941 odstar-
tovalo třiadvacet dvoumotorových 
bombardovacích blenheimů30, dopro-
vázených devatenácti stíhacími pe-
rutěmi spitfirů a hurricanů,31 aby 

zaútočily na elektrárnu Choques po-
blíž francouzského Lille. Jak na cestě 
k cíli, tak při zpátečním letu britskou 
formaci soustavně napadaly Messer-
schmitty Bf 109E a F od štábu (Stab) 
a všech tří skupin (I., II. a III./JG 26) 
německé stíhací eskadry JG 26 Schla-
geter a III./JG 2 Richthofen.32 Spojenci 
přišli o třináct stíhaček, Němci ztra-
tili tři stroje.33 Těžké ztráty utrpěla 
zejména 242. peruť, letící jako přímý 
doprovod. Po návratu do Anglie po-
strádala tři piloty.34 Byl mezi nimi 
i Josef Bryks, jehož přemožitelem se 
stal pravděpodobně samotný Ge-
schwaderkommodore JG 26, Oberst-
leutenant Adolf Galland (bylo to jeho 
již 65. vzdušné vítězství).35

ZAJATCEM TŘETÍ ŘÍŠE

Lehce popálený Bryks stačil v 19.38 
hodin opustit na padáku hořící hur-
ricane. Krátce po půlnoci ho zajali 
němečtí vojáci, kteří ho po dopadení 
surově zkopali. Důvodem nebyla jeho 
národnost – tu nemohli díky britské 
uniformě rozeznat –, ale skutečnost, 
že se před nimi poměrně dlouhou 
dobu skrýval a navíc zahrabal svoji 
uniformu do sena.36 Při následném 
výslechu se Bryks vydával za nadpo-
ručíka Josepha Rickse, narozeného 
17. dubna 1918 v Cirencerster, Glos. 
Učinil tak v rozporu s Ženevskou 
konvencí,37 protože se: Rozhodl [...] 
zaměnit moje jméno a vydávat se za 

29  Tamtéž, zápis z 30. 4. 1941. 
30  Pocházely od 18., 105., 110. a 139. bombardovací perutě. FOREMAN, John: Air War 1941: The Turning Point. Part Two, s. 326.
31  Přímý doprovod obstaraly 56., 242. a 306. peruť. Výškové krytí zajistily 74., 92. a 609. peruť, podporu před cílem 54., 603. a 611. peruť 

plus 91. a 303. peruť, podporu nad cílem 145., 610. a 616. peruť. Nad Kanálem své svěřence chránily 504. a 308. peruť plus 19., 65. 
a 266. peruť. Tamtéž. 

32  Německá stíhací eskadra na západní frontě měla v letech 1941–1942 průměrně k dispozici 124 pilotů a přibližně stejný počet letadel. 
Eskadra se obvykle skládala ze tří skupin (Gruppen). Označení III./JG 26 znamená třetí skupinu eskadry JG 26. Skupina měla obvykle 
tři letky (Staff eln). Letka průměrně disponovala 10 až 16 letouny podle válečné situace. Britská stíhací peruť (squadrona) měla obvyk-
le okolo 24 pilotů a byla rozdělena na letku A a letku B. Do akce létala peruť obvykle s dvanácti letci, což zhruba odpovídalo síle jedné 
Staff el. 

33  CALDWELL, Donald: Válečný deník JG 26 1939–1942. Silverbird, Plzeň 1999, s. 144–145. Zbývá dodat, že Britové nahlásili zničení celkem 
14 Bf 109E/F. Dvě z nich nárokoval Bryks. Později mu byly úředně uznány. FOREMAN, John: The Fighter Command War Diaries. The ope-
rational history of Fighter Command, Second Tactical Air Force, 100 Group and Air Defence of Great Britain 1939–1945. Volume Two: September 
1940 to December 1941. Air Research Publications, Walton-on-Thames 1998, s. 215. 

34  Jednalo se o velitele perutě majora Smithe, který sestřelení přežil a upadl do zajetí, nadporučíka Brykse se stejným osudem a třiadva-
cetiletého kapitána Rogerse, který v boji padl. FRANKS, Norman L. R.: Royal Air Force Fighter Command Losses of the Second World War. 
Volume 1, s. 120.

35  CALDWELL, Donald: Válečný deník JG 26 1939–1942, s. 144. FOREMAN, John: Air War 1941: The Turning Point. Part Two, s. 328. 
36  Podrobněji KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945. Naše vojsko, Praha 2005, s. 53–54. 
37  Zajatý letec musel udat své jméno, hodnost a služební číslo. Právě podle čísla Němci poznali, že se jedná o Čechoslováka. Pro českoslo-

venské poddůstojníky a mužstvo byla určena služební čísla 787 000 až 788 999, pro důstojníky 825 000 až 826 999.

Záznam poslední operace Josefa Brykse  Zdroj: NAL
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Angličana z těchto důvodů: Abych mohl 
utéct ze zajetí, poněvadž jsem věděl, že 
první čeští zajatci jsou v Berlíně ve 
vězení,38 za druhé, abych chránil svoji 
rodinu a za třetí, poněvadž Němci si 
mne již vyžádali z budapešťského vě-
zení (4. dubna 1940), ale já jsem uprchl 
ze slovenského území (u Galanty) opět 
do Maďarska a dále do Jugoslávie.39 
Zbývá dodat, že svoji identitu úspěš-
ně skrýval po dlouhé tři roky, než do 
zajateckého tábora dorazil doklad 
o jeho povýšení. Odeslal jej londýnský 
Inspektorát československého letec-
tva, který v něm uvedl nejen Brykso-
vo pravé jméno, ale i národnost!40 
Tato neuvěřitelná pitomost českoslo-
venského vojenského velení měla pro 
Brykse fatální důsledky. V průběhu 
zajetí se stal vzorem nezlomného 
muže. Celkově se pokusil pětkrát 

o útěk,41 nejvíce ze všech zajatých 
československých letců. Bohužel ho 
pokaždé dopadli. Byl „nepoučitelný 
útěkář“, neboli, jak říkali Angličané, 
„bad boy“. Přibližme si alespoň jeho 
třetí a nejdramatičtější útěk. 

Tento útěk připravil kapitán Josef 
Bryks42 ve spolupráci s Poláky za-
čátkem března 1943. Z tábora Ofl ag 
XXIB se rozhodl dostat v kontejneru 
na močůvku. Každý den odjížděla 
z tábora kára s bečkou plnou mrvy 
na blízký německý státní statek pod 
správou polského sedláka. Podřad-
nou práci Němci rádi přenechali 
polským dělníkům. Bryks se roz hodl 
utéci společně s majorem Morrisem. 
V boční straně kontejneru byly vy-
řezány dveře a oba letci se do něho 
schovali s maskou na tváři. Zůstali 
v něm po celou dobu, kdy se kontej-

ner plnil páchnoucím odpadem. 
Odpoledne 4. března 1943 byli vyve-
zeni z tábora na statek Szubindorf, 
kde se setkali s kapitánem Otakarem 
Černým, který téže noci utekl z tá-
bora tradičním tunelem.43 

Z tábora byly vidět tři velké stodo-
ly. Letci se domluvili, že v prostřední 
z nich se po útěku setkají. Ihned po 
jejich zmizení bylo vyhlášeno pátrá-
ní. Tři britští letci se skrývali na 
statku několik dní. Ve stodole plné 
sena bylo teplo, místní Poláci jim 
nosili jídlo. Když se bouře přehnala, 
vypravili se do Varšavy.44 Od zajatých 
polských letců dostali spolehlivé 
adresy, které jim měly pomoci navá-
zat kontakt s polským podzemním 
hnutím. Major Morris naneštěstí záhy 
onemocněl. Rozloučil se s oběma 
českými kolegy s tím, že než mu zdra-

38  S prvními zajatými československými letci zacházeli Němci otřesně. Podrobněji KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v německém 
zajetí 1940–1945, s. 29–53 a 117–119. 

39  ABS, f. 302, sign. 302-330-23, popis činnosti v zajetí ze dne 22. 3. 1947.
40  VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zaja-

tými československými letci po návratu do Velké Británie, protokol s Josefem Bryksem ze dne 25. 4. 1945.
41  Podrobněji KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945, s. 247–258.
42  Do britské hodnosti kapitána (Flight Lieutenant) byl povýšen v roce 1942.
43  VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zaja-

tými československými letci po návratu do Velké Británie, protokol s Josefem Bryksem ze dne 25. 4. 1945.
44  Přípis plukovníka letectva v záloze Otakara Černého autorovi ze dne 18. 1. 2006. 

Zleva: Josef Bryks, novozélandský letec, britský letec, Otakar Černý a jugoslávský letec. Zajatecký 
tábor Ofl ag XXIB, jaro 1943.  Foto: archiv Otakara Černého

Otakar Černý na fotografi i Gestapa v Petschkově 
paláci  Foto: archiv Jaroslava Čvančary
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ví zcela vypoví, udělá zoufalý pokus 
dostat se přes Gdaňsk do Švédska. 
Vzápětí ho však dopadlo Gestapo, 
jehož příslušníky dokázal přesvědčit, 
že utíkal sám.45 Podle poválečného 
protokolu sepsaného s Josefem Bryk-
sem a vzpomínek jeho ženy Trudie 
byl útěk naplánován trochu jinak. 
Místní polská podzemní organizace 
měla připravovat útěk letců přes 
Gdaňsk do neutrálního Švédska, 
odkud se chtěli dostat do Velké Bri-
tánie. Letci čekali schovaní ve sto-
dole plných deset dní, než bude 
„vzduch čistý”. Zprávy ale byly stále 
špatné. Poláci jim sdělili, že všechny 
přístavy na Baltu jsou přísně střeže-
né. Teprve nyní se měli čeští letci (bez 
majora Morrise) rozhodnout probít 
se do Varšavy a dále až do Sovětské-
ho svazu, jak uvádí Trudie Bryksová 
a popírá plukovník Otakar Černý.46

Tábor Ofl ag XXIB se nacházel po-
blíž města Bydgoszcz, asi 220 kilo-
metrů západně od Varšavy. Češi 
putovali ke svému cíli pouze pod 
rouškou tmy. Za jednu noc urazili 
deset a více kilometrů. Jak se blížili 
k Varšavě, provoz na komunikacích 
byl čím dál hustší, což se jim mohlo 
stát osudným. Nezbývalo než zaris-
kovat a posledních deset kilometrů 
do středu polské metropole urazit 
vlakem.47 Počínaje 6. dubnem 1943 
se jim podařilo navázat kontakt s pol-
ským podzemním hnutím Armia 

Krajowa. Identita letců byla následně 
potvrzena z Londýna (výška, barva 
vlasů, očí a vojenské číslo; Inspekto-
rát doporučil představitelům polské-
ho odboje, aby letcům sdělili, že po-
kud by nemohli nadále působit 
ilegálně v Polsku, mají se pokusit 
probít na Slovensko, kde by v míst-
ních horách našli lepší úkryt a moh-
li se napojit na zdejší partyzánské 
hnutí; zda Poláci informace předali, 
mi není známo, ale následující udá-
losti to spíše vyvracejí). Dále se oba 
muži dozvěděli, že Britové podnika-
li noční lety do okolí Varšavy s cílem 
převézt dokumenty a důležité osob-
nosti do Anglie. Riskantní operace 
ovšem ustaly již v roce 1941. Letci se 
tedy rozhodli, že se probijí do Švédska 
nebo přes Rumunsko a Bulharsko do 
severní Afriky a odtud do Velké Bri-
tánie.48

Plukovník Niedwied, člen Armii 
Krajowe, navzdory výše uvedenému 
letce informoval, že z Londýna dora-
zil rozkaz, aby zůstali na místě, dokud 
nepřistanou britské letouny, které je 
měly vyzvednout.49 Jak uvidíme dále, 
polský důstojník očividně záměrně 
předal letcům falešné instrukce. Ti 
se mezitím zapojili do podzemní čin-
nosti. Přebývali na různých adresách 
u statečných polských vlastenců. Za 
přechovávání Židů a spojeneckých 
vojáků platil v okupovaném Polsku 
jediný trest: smrt. Ilegální činnost 

spočívala v převážení zbraní do okol-
ních statků, odkud směřovaly do 
Varšavy potraviny. 

Osudový zlom nastal 2. června 
1943. Na základě udání Gestapo ob-
klíčilo domek ve vesnici pár kilome-
trů na východ od Varšavy a ve 23.00 
hodin oba letce zatklo.50 Paní Blasz-
kiewiczowá, matka dvou dětí, byla 
za přechovávání spojeneckých letců 
pro výstrahu oběšena. Až později, 
v zajateckém táboře Ofl ag IVC v Col-
ditzu, se Bryks od generála Bor-Ko-
morowského dozvěděl, že je zřejmě 
zradil plukovník Niedwied, pracující 
s největší pravděpodobností pro Ge-
stapo.51 Letce zavřeli do neblaze 
proslulého vězení Pawiak. Každý 
týden je vyslýchali důstojníci SS. 
Josef Bryks se snažil vystupovat pod 
krycím jménem Josef Brdnisz (ve 
vězeňském dotazníku z 50. let uvedl, 
že se vydával za Józefa Blaszkiewi-
cze). Scharführer Grün jej dva dny 
po zatčení strašlivě zmučil a zkopal 
do bezvědomí.52 Podle lékařské zprá-
vy byl Bryks bodnut dýkou do pravé 
slabiny, utrpěl četná zranění a pora-
nění levého ušního bubínku, což mu 
způsobilo 50% nedoslýchavost.53 Sa-
motný Bryks k tomu později v jáchy-
movském pekle svým spoluvězňům 
řekl: Hoši, ti s námi cvičili tak, že jsem 
myslil, že to nepřežiju. V září [1943] nás 
Gestapo předalo k smrti ztýrané opět 
do zajateckého tábora. Německým 

45  BRYKSOVÁ, Trudie: Naděje a beznaděje. Příběh o tom, co mohlo být, bylo a na co by se nikdy nemělo zapomenout. Votobia, Praha 2003, s. 39. 
Josef Bryks ve svém poválečném protokolu uvedl, že major Morris s nimi nechtěl pokračovat v útěku a byl chycen blízko jejich úkrytu. 
VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zaja-
tými československými letci po návratu do Velké Británie, protokol s Josefem Bryksem ze dne 25. 4. 1945.

46  Tamtéž.
47  Přípis plukovníka letectva v záloze Otakara Černého autorovi ze dne 13. 2. 2006.
48  Tamtéž. Dále srov. VÚA, f. Ministerstvo národní obrany – Londýn (MNO-Londýn), sign. 33/20/58, spisy tajné a důvěrné 1943, zpráva In-

spektorátu polskému odboji ve Varšavě. 
49  BRYKSOVÁ, Trudie: Naděje a beznaděje, s. 39. VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespon-

dence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zajatými československými letci po návratu do Velké Británie, protokol s Josefem Bryksem 
ze dne 25. 4. 1945.

50  VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zaja-
tými československými letci po návratu do Velké Británie, protokol s Josefem Bryksem ze dne 25. 4. 1945. Přípis plukovníka letectva 
v záloze Otakara Černého autorovi ze dne 18. 1. 2006.

51  BRYKSOVÁ, Trudie: Naděje a beznaděje, s. 39. VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespon-
dence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zajatými československými letci po návratu do Velké Británie, protokol s Josefem Bryksem 
ze dne 25. 4. 1945.

52  Tamtéž.
53  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.
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bajonetem jsem měl roztržené břicho 
a na následky vnitřních zranění jsem 
musel být operován.54 Od počátku 
výslechů esesáci neustále letcům 
vyhrožovali popravou a represáliemi 
vůči jejich rodinným příslušníkům.55 
Zachránil nás důkaz, že jsme váleční 
zajatci, když jsem jim ukázal identifi -
kační kovový štítek, který měl každý 
zajatec. Můj jsem měl schovaný v pod-
patku mých bot, vzpomíná Otakar 
Černý.56

Po tomto zjištění zůstali letci nadá-
le v Pawiaku. Nikdo je již nevyslýchal 
a čas se nekonečně vlekl: Pak na nás 
zapomněli a nechali nás v městském 
žaláři na Pawiaku. Poněvadž to bylo 
civilní politické vězení, měli jsme mož-
nost poslat jednou za měsíc poštovní 
kartu a sdělit příbuzným, že je zde vše 
velmi pěkné. Jednu poštovní kartu jsme 
odeslali k rukám Senior British Offi  cer 
v táboře Stalag Luft  III v Saganu, aby 
nám pomohl zpět do tábora.57 Po neko-
nečných 63 dnech věznění byli oba 
muži 2. září 1943 transportováni dvě-
ma příslušníky Luft waff e do zajatec-
kého tábora Stalag Luft III, kde je 
vsadili do místního vězení, v němž 
zůstali dalších třináct dní.58 

Vše nasvědčovalo tomu, že česko-
slovenští letci přežijí válku v zajatec-
kých táborech bez újmy na zdraví. 
Po neúspěšném atentátu na Adolfa 
Hitlera ukázaly nacistické bezpeč-
nostní složky, že na zajatce nezapo-
mněly. V průběhu léta 1944 bylo 
čtyřiadvacet z nich transportováno 

do neblaze proslulého sídla pražské-
ho Gestapa v Petschkově paláci. 
Nechyběl mezi nimi ani kapitán Josef 
Bryks. Po skončení výslechu si každý 
vyposlechl stejný verdikt: Jste vinen, 
že jako protektorátní příslušník jste se 
úmyslně vyhnul pracovní povinnosti 
a svým útěkem jste projevil nepřátelské 
úmysly. Ve Francii a v Anglii jste v ne-
přátelské armádě pozvedl zbraň proti 
Říši, čímž jste se dopustil velezrady. 
Podle zákonů Říšské branné moci, §91a, 
budete za tyto zločiny potrestán smrtí 
provazem.59 Velká Británie po zatče-
ní letců podala prostřednictvím 
ochra nných mocností60 ostrý protest, 
na jehož základě byli v září 1944 pře-
vezeni zpět do zajateckých táborů. 
Němci se v žádném případě nemíni-
li tak lehce vzdát. Záhy následoval 
převoz dvaceti letců do přísně stře-
ženého zajateckého tábora Ofl ag IVC 
v Colditzu, kde měli očekávat před-
volání k válečnému soudu do Torgau. 
Opět mezi nimi nechyběl Josef 
Bryks.

Poslední válečné Vánoce se staly 
pro letce v Colditzu těmi nejdepre-
sivnějšími. Táborovou šeptandou se 
mezi ně dostala „zaručená“ zpráva, 
že byli odsouzeni k trestu smrti, ač-
koliv neproběhl řádný soud.61 Ve 
skutečnosti tomu bylo právě naopak. 
Vláda Jejího Veličenstva začala již od 
podzimu 1944 prostřednictvím švý-
carské vlády intervenovat v jejich 
prospěch. Náročná jednání byla po-
čátkem února 1945 korunována 

úspěchem. Německá strana přistou-
pila na „kompromis“. Soud s českými 
„zrádci“ proběhne až po skončení 
války (myšleno vítězném pro němec-
kou stranu).62 Letci o této dohodě 
naneštěstí nevěděli. Konec nejistot 
přinesl teprve 16. duben 1945, kdy 
tábor za dramatických okolností 
osvobodily americké jednotky. 

Josef Bryks byl s ostatními zajatci 
letecky dopraven do Velké Británie, 
kde se musel dlouhou dobu zotavovat 

54  HUSEK, Jožka: Za vlády vrahů. Zpráva o tom, co nechtějí slyšet. Československý gulag. Věnováno sestrám bolesti, 2. vydání. Nakladatelství 
LÍPA – A. J. Rychlík, Vizovice 1999, s. 113.

55  VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zaja-
tými československými letci po návratu do Velké Británie, protokol s Otakarem Černým z 26. 4. 1945.

56  Přípis plukovníka letectva v záloze Otakara Černého autorovi ze dne 18. 1. 2006.
57  Tamtéž.
58  VÚA, f. ČSL-VB I., sign. Inspektorát československého letectva 102/CI-1/3/20, korespondence zpravodajská, č. j. 9916, protokoly se zaja-

tými československými letci po návratu do Velké Británie, protokoly s Josefem Bryksem z 25. 4. 1945 a Otakarem Černým z 26. 4. 1945.
59  BUFKA, Vilém: Bombardér T-2990 se odmlčel. Svoboda, Praha 1991, s. 235–236. 
60  Ochranné mocnosti, Protecting Power, byly neutrální státy jako Švýcarsko a Švédsko. Do zajateckých táborů (pro západní spojence) 

vysílaly své zástupce, aby se na vlastní oči přesvědčili, jak Němci dodržují Ženevskou konvenci. Vyslechli si stížnosti jak spojeneckého 
velitele tábora, tak německého. Československý zahraniční odboj měl v Ženevě svého důvěrníka, dr. Kopeckého, který sice neměl 
možnost vstupu do zajateckých táborů, ale prostřednictvím svého informátora u Protecting Power dostával zprávy o zacházení se za-
jatými letci, které neprodleně předával ministerstvu národní obrany v Londýně. 

61  KUBEC, Václav: Na troskách Wellingtonu. Válečný příběh československého bombardovacího pilota Václava Procházky. Ostrov, Praha 2002, 
s. 175 –176. 

62  Podrobněji KUDRNA, Ladislav: Českoslovenští letci v německém zajetí 1940–1945, s. 142–144.

Vzácné foto: Josef Bryks, ještě pod krycím 
jménem, po převozu do Petschkova paláce

  Foto: archiv Jaroslava Čvančary
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z následků zajetí. Do Československa 
se vrátil až 6. října 1945.63 Nebyl sám. 
Následovala ho jeho nová manželka 
Trudie, rozená Dellerová (narozená 
26. září 1920), s níž si celou válku 
dopisoval. Zamilovaný pár stvrdil 
svůj vztah sňatkem, k němuž došlo 
18. července 1945.64 První Bryksova 
žena, která byla nařčena ze spolu-
práce s Gestapem, spáchala 20. dub-
na 1945 sebevraždu.65 

Josef Bryks dostal za svoji válečnou 
činnost četná vyznamenání: třikrát 
Československý válečný kříž 1939, 
dvakrát Československou medaili Za 
chrabrost, Československou medaili 
Za zásluhy 1. stupně, Pamětní medai-
li československé zahraniční armády 

se štítky F (Francie) a VB (Velká Bri-
tánie), britskou The 1939–1945 Star, 
Air Crew Europe Star, War Medal 
a jako jediný československý zajatec 
vysoce ceněný Řád britského impéria 
(Member of the Order of the British 
Empire–MBE ).66

SLUŽBA V POVÁLEČNÉM 
ČESKOSLOVENSKU 

Začátkem listopadu 1945 byl Josef 
Bryks přidělen jako profesor teorie 
létání a angličtiny do Leteckého uči-
liště v Olomouci. Postupně byl pový-
šen do hodnosti majora letectva.67 
V jeho kvalifikačních listinách do 
roku 1948 se můžeme dočíst, že se 

jednalo o velmi schopného důstojní-
ka. Svědčil o tom i stupeň kvalifi ka-
ce: velmi dobrý.68 Major Bryks byl sice 
rád, stejně jako většina důstojníků, 
že v poválečné republice dostali vo-
jáci volební právo, ale na druhou 
stranu dosti nelibě nesl politikaření 
u svého útvaru, jehož hlavní příčinou 
byl komunistický osvětový důstojník, 
nadporučík Ladislav Novák. Spor 
zašel tak daleko, že velitel učiliště 
plukovník Josef Duda (veterán RAF) 
vydal rozkaz přísně zakazující poli-
tickou činnost u jeho útvaru.69 

Poprvé se Bryks střetl s komunis-
ty krátce po květnových volbách roku 
1946. U lidového soudu probíhal pro-
ces s místními občany nařčenými 
z kolaborace. Bryks vystupoval u sou-
du jako překladatel. Náhle se mezi 
ním a komunistickými agitátory 
strhla hádka, neboť označili ty, kte-
ří opustili v době okupace vlast, za 
zbabělce a nepřímo je srovnávali se 
souzenými zrádci. Válečný hrdina 
ztratil nervy a opustil soudní síň.70 
Nedlouho poté se jeho jméno objevi-
lo v jednom z pravidelných hlášení 
směřujících na Reicinovo 5. oddělení 
Hlavního štábu. Nadporučík Novák 
si stěžoval, že: Dne 22. listopadu 1946 
byla zahájena série přednášek osvěto-
vých pro gážisty olomoucké posádky. 
Major letectva Bryks učinil na předná-
šejícího tento dotaz, který svým způso-
bem byl velmi nemístný. Tento dotaz 
učinil velmi posměšným tónem: „Pane 
štábní kapitáne, mohl byste mi říci, do 
které skupiny komunistů je třeba zařa-
dit komunistu, který se chlubil tím, že 
za noc utratil v hotelu Palác 60 000 Kč?“ 
Poznámka byla nevěcná a nemístná 
a spíše byla zaměřena proti obsahu 
přednášky. Vyvolala u posluchačů smích 

63  VÚA, f. Kvalifikační listiny, kvalifikační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916, stručné shrnutí vojenské kariéry Josefa Brykse od 
1. 10. 1935 do 15. 5. 1950.

64  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.
65  ABS, f. 302, sign. 302-330-23, dotazník pro důstojníky a rotmistry ze dne 26. 11. 1945.
66  VÚA, f. Kvalifi kační listiny, kvalifi kační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916, shrnutí důstojnické kariéry Josefa Brykse do roku 1946.
67  Josef Bryks byl 28. 10. 1940 povýšen do hodnosti nadporučíka, 8. 9. 1945 do hodnosti kapitána, 2. 12. 1945 do hodnosti štábního kapitá-

na a 10. 5. 1946 do hodnosti majora. VÚA, f. Kvalifi kační listiny, kvalifi kační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916, stručné shrnutí vojen-
ské kariéry Josefa Brykse od 1. 10. 1935 do 15. 5. 1950.

68  Tamtéž, kvalifi kační listiny za období 1945–1948.
69  ABS, f. 302, sign. 302-330-23, výcvikový rozkaz číslo 26 z 10. 5. 1947.
70  BRYKSOVÁ, Trudie: Naděje a beznaděje, s. 71–72.

Šťastný manželský pár Trudie a Josef Bryksovi  Foto: archiv Trudie Bryksové
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a u zbytku rozhořčení, které nejlépe 
charakterizoval major Krčka, který 
povstal a vykřikl: „To je blbá poznámka, 
to sem vůbec nepatří!“71

Bryks však po válce nežil jen poli-
tikou. Užíval si šťastného rodinného 
života, zvláště poté, co se manželům 
17. května 1946 narodila zdravá hol-
čička Sonia.72 Relativní poválečná 
pohoda však netrvala dlouho. Jako pro 
většinu bývalých příslušníků Králov-
ského letectva přišel i pro něj životní 
zlom krátce po únoru 1948, kdy ko-
munisté zahájili drastické čistky 
v armádních řadách. V kvalifi kační 
listině majora Brykse za rok 1948 si 
můžeme přečíst okřídlenou frázi, že 
... nenašel kladný poměr k lidově demo-
kratickému řádu republiky.73 

ZATČENÍ A ODSOUZENÍ

Počínaje 9. březnem 1948 byla Bryk-
sovi udělena dovolená, což prakticky 
znamenalo, že jeho působení v armá-
dě definitivně skončilo. „Angličtí 
letci“ byli odstraněni obligátní cestou: 
nejprve je poslali na dvou- až třímě-
síční dovolenou, poté na dovolenou 
s čekaným a posléze je převedli do 
výslužby nebo do zálohy. Následova-
lo „zařazení do pracovního procesu“, 
jak zněla dobová fráze. Tito zkušení 
profesionálové často skončili u špat-
ně placené, nekvalifi kované manuál-
ní práce. Podobně tomu bylo i u Jose-
fa Brykse. Již 1. května 1948 mu byla 
udělena dovolená s čekaným, po níž 
1. září téhož roku následovalo převe-
dení do zálohy.74 V té době však byl již 
čtyři měsíce v zajišťovací vazbě Stát-
ní bezpečnosti, respektive 5. odděle-
ní Hlavního štábu. 

Josef Bryks rychle pochopil, že pro 
něho v „lidově demokratickém“ Čes-

koslovensku nebude místo. Se svým 
válečným spolubojovníkem, štábním 
kapitánem Josefem Čapkou se rozho-
dl uprchnout do zahraničí. Naštěstí 
oba předtím poslali do Velké Británie 
své ženy s dětmi. Shodou okolností 
byli oba letci napojeni na vyprovoko-
vaný útěk divizního generála Karla 
Janouška, který se ve společnosti 
plukovníka Vlastimila Chrásta poku-
sil 30. dubna 1948 překročit hranice. 
Předem informovaná hlídka Sboru 
národní bezpečnosti je ještě téhož dne 
ve 23.00 hodin zadržela. 

Nastalo velké zatýkání. Již záhy, 
3. května, zatkli Brykse s Čapkou 
a převezli je k výslechu na Vrchní 
vojenský soud v Praze. Josef Bryks 
již nikdy neměl opustit brány vězení. 
V následujících dnech byli ve spoji-
tosti s těmito případy zatčeni další 
čtyři bývalí příslušníci Královského 
letectva75 (dvěma se naštěstí poda-
řilo uprchnout za hranice) plus čtr-
náct civilních osob. Při prvním pře-
líčení, které proběhlo ve dnech 
15. a 18. června 1948, byl generál 
Janoušek odsouzen na 18 let těžkého 
žaláře (původně pro něho byl žádán 
trest smrti), ale ostatní letci byli 
svých obvinění zproštěni. Vrchní 
vojenský prokurátor, podplukovník 
justice JUDr. Vaněk se na místě od-
volal, stejně tak Janoušek. Další pře-
líčení se uskutečnilo 9. února 1949 
před neblaze proslulým Státním sou-
dem. Prokurátorem nebyl nikdo jiný 
než obávaný podplukovník justice 
JUDr. Karel Vaš, mající v té době za 
sebou účast na justiční vraždě gene-
rála Heliodora Píky. Výsledkem pře-
líčení byly těžké tresty pro každého 
z Janouškovy skupiny.76 Josef Bryks 
byl odsouzen za zločin přípravy úkla-
dů, zločin zběhnutí a pokus zločinu 

vojenské zrady k 10 letům těžkého 
žaláře, čtvrtletně zostřeného tvrdým 
ložem, ztrátě čestných odznaků a vy-
znamenání a ztrátě čestných práv 
občanských na 10 let.77 

V KOMUNISTICKÝCH LÁGRECH 

Po vynesení rozsudků putovali od-
souzení 25. února 1949 do trestanec-
kého ústavu Plzeň- Bory.78 Josef Bryks 
s Otakarem Černým směřovali do 
trestaneckého pracovního tábora 
v Dolním Jiřetíně u Mostu, kde měli 
dřít v místním uhelném dole.79 Ke 
konci března téhož roku zaslalo ře-
ditelství trestnice v Plzni-Borech 
Státnímu soudu v Praze výtah z Bryk-
sova dopisu: Odtud je blízko na ně-

71  ABS, f. 302, sign. 302-330-23, hlášení nadporučíka Nováka z listopadu 1946 na 5. oddělení HŠ.
72  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.
73  VÚA, f. Kvalifi kační listiny, kvalifi kační listina Josefa Brykse, nar. 18. 3. 1916 za období od 1. 10. 1947 do 28. 2. 1948.
74  Tamtéž, stručné shrnutí vojenské kariéry Josefa Brykse od 1. 10. 1935 do 15. 5. 1950.
75  Podplukovník Ing. Jan Štěpán, podplukovník Josef Hanuš, štábní kapitán Otakar Černý a kapitán Ondřej Špaček. 
76  Janoušek byl odsouzen na 19 let těžkého žaláře, Chrást na 15 let, Čapka a Špaček na 10 let, Černý na 3 roky. 
77  Podrobněji KUDRNA, Ladislav: „Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze. Jeden český osud na pozadí dvou totalitních režimů. Naše 

vojsko, Praha 2008, s. 197–223. 
78  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, spisová značka (dále jen sp. zn.) OrI 86/49, Karel Janoušek a spol. 
79  Nepodařilo se mi v archivech dopátrat přesného data převozu obou letců do tábora v Dolním Jiřetíně. 

Josef Bryks s dcerou Soniou
Foto: archiv Trudie Bryksové
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mecké hranice. [...] Velmi se mi líbí 
hory, do kterých je odtud krásně vidět. 
To by se to trampovalo.80 Na základě 
tohoto textu měl být vězeň převezen 
z lágru do pevné budovy na Borech. 
O Bryksovi bylo známo, že za války 
několikrát utekl ze zajateckých tá-
borů, a navíc měl v Anglii ženu s ma-
lým dítětem. Otakar Černý k tomu 
uvedl: V dubnu 1949, jedné soboty, 
přišli četníci pro Josefa Brykse, aby byl 
odvezen na Bory. Mně oznámili, že já 
pojedu příští sobotu. Soudruzi se nějak 
(sic!) dozvěděli o činnosti válečných 
zajatců v Německu. Já jsem však měl 
dost času se připravit a pokusit se 
o útěk.81

Přesně 7. května se štábnímu kapi-
tánovi Černému podařilo úspěšně 
probít do americké okupační zóny 
v západním Německu.82 Na Josefa 
Brykse čekala vězeňská pouť po Bo-
rech, Mladé Boleslavi, Opavě, Leopol-
dově a uranových dolech na Jáchymov-
sku. V prvně jmenované věznici byl 
zapleten do vykonstruované tzv. bor-
ské vzpoury a ke svému již tak vyso-
kému trestu vyfasoval 12. května 1950 
dalších 20 let těžkého žaláře. Brány 

věznice tak měl opustit až 3. května 
1978.83 Náčelník leopoldovské pevnos-
ti podal 10. listopadu 1953 charakte-
ristiku degradovaného důstojníka: 
Chování jmenovaného ve zdejším ústa-
vu je dobré a odpovídá domácímu po-
řádku. Je disciplinovaný, ukázněný 
a rozkazy, které jsou mu dané od jeho 
nadřízených, plně respektuje do důsled-
ků. V jeho osobním spise bylo zjištěné, 
že jmenovaný byl jedenkrát disciplinár-
ně trestaný 7. prosince 1952 a od té doby 
se chová řádně a nejsou příčiny k jeho 
potrestání. Jmenovaný je zařazený na 
pracovišti, kde zastává funkci jako ve-
doucí parťák, kde dobře pracuje a jeho 
nadřízený jsou s jeho pracovním výko-
nem spokojení. Pracovní morálku nena-
rušuje, ale snaží se svoje oddělení vést 
k tomu, aby každý podal dobrý pracov-
ní výkon. Po stránce politické se doposud 
neprojevil, i když jeho chování a pracov-
ní výkon je dobrý, ale jeho trestný čin 
dokazuje, že jmenovaný nemá dobrý 
poměr k naší lidově demokratické re-
publice. Proto ostražitost káže jmeno-
vaného ponechat, jako našeho nepříte-
le.84 Nedlouho poté, 28. čer vence 1954, 
byl Josef Bryks potrestán 14 dny 

zostře né samovazby s tvrdým ložem 
a poloviční dávkou jídla každý druhý 
den, jelikož se drze choval k předsta-
venému. Tato troufalost spočívala 
v tom, že bachaři odsekl, že pokud on 
odejde z Leopoldova, bude si muset 
velitelství zajistit písemnou agendu 
samo. Již 19. srpna následovalo napo-
menutí za to, že hrál po večerce šachy 
a přes upozornění bachaře nadále 
pokračoval ve hře se svým spoluvěz-
něm.85 Jaroslav Šišpera, veterán RAF, 
vzpomíná: Josef Bryks byl podle všeho, 
co vím, hrozně tvrdý. Sám k sobě. Bylo 
v něm cosi nezlomného. V Leopoldově 
válčil s dozorci, držel hladovku, chtěl do 
jiné trestnice. Dávali ho do korekce, ale 
nepřestal. Nakonec ho poslali do Jáchy-
mova, snad aby měli od něho pokoj.86 

Počátkem září 1955 byl Josef Bryks 
přemístěn do nápravně pracovního 
tábora Rovnost. Zpočátku velmi 
tvrdě pracoval, dokonce překračoval 
již tak vysoké pracovní normy. Důvod 
této otročiny byl prozaický: ze svého 
výdělku podporoval starého otce 
(matka zemřela v roce 1952) a malou 
dcerku v Anglii. Náčelník tábora na 
něj 18. května 1956 sepsal zajímavý 

80  NA, f. SSNV – nezpracováno, Karel Janoušek a spol. 
81  Přípis plukovníka letectva v záloze Otakara Černého autorovi ze dne 13. 1. 2006. 
82  Podrobněji KUDRNA, Ladislav: „Útěkář“ Otakar Černý, plukovník letectva v záloze, s. 223–231.
83  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse. Amnestie v roce 1953 mu snížila původní desetiletý trest o jeden rok a další 

amnestie z roku 1955 o další dva roky. Brány věznice tak měl opustit „již“ 3. května 1975. 
84  Tamtéž.
85  Tamtéž.
86  TĚŠÍNSKÝ, Zdeněk: Zapomenutí muži 1948–1989, s. 81.

Josef Bryks a Otakar Černý po převozu na Bory  Foto: NA, ABS
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posudek: Jmenovaný v průběhu tres-
tu se jeví jako člověk, který má značné 
politické znalosti, které čerpá hlavně 
z denního tisku, který odebírá a takto 
projevuje zájem o současnou politickou 
situaci, ale svých znalostí již méně 
používá mezi ostatními odsouzenými 
a ponechává si je více pro sebe, takže 
v tomto směru se veřejně málo proje-
vuje. Jeho chování je celkem dobré 
v současné době a kázeňsky byl v dří-
vější době trestán celkem třikrát pro 
porušování řádu NPT a to v roce 1952 
a 1954. Od té doby nezavdal příčiny ke 
kázeňskému potrestání. Pracovně je 
zařazen jako pomocný dělník v hlubi-
ně, kde vykazuje velmi dobré pracov-
ní výsledky, projevuje vlastní iniciati-
vu a stanovenou normu soustavně plní. 
Za uplynulý rok 1955 splnil v průměru 
na 141 % a za první čtyři měsíce plní 
v průměru na 120 %, ačkoliv je zařazen 

na poměrně těžké práci. Jeho zdravot-
ní stav je v současné době bez chorob-
ného nálezu.87 

Pak nastal pro krutě zkoušeného 
muže zlom. Příspěvek z vězeňské 
mzdy sedmadevadesátiletému otci 
a desetileté dcerce nadřízené orgá-
ny v prosinci 1955 zastavily. V odů-
vodnění stálo: Dle nového předpisu 
o odměňování může být odsouzenému 
účtován příspěvek pro rodinu pouze 
tehdy, má-li povinnost starati se o vý-
živu alespoň dvou osob. [...] Jelikož 
odsouzený má povinnost pouze o jed-
nu osobu, to jest otce, nemá tedy nárok 
na účtování rodinného příspěvku. Otce 
může podporovat pouze ze svého ka-
pesného nebo z úložného. [...] Podle 
zákona o národním pojištění přiznává 
se nárok na rodinný přídavek pouze 
na nezaopatřené děti bydlící na území 
ČSR.88 

V březnu 1957 Josef Bryks poslal 
otci zřejmě jeden z posledních dopi-
sů: Drahý tatíčku, právě jsem oslavil 
1/3 druhého výročí mého fárání a věř-
te mi, že jsem si tuto práci zalíbil – 
hodně jsem se naučil, ale nikdy jsem 
nevěděl, že se setkám zde s tolika 
zklamáními a podrazy. Dnešní dopis 
Vám přináší velmi smutnou zprávu. Za 
leden pro Vás zrušili podporu, ačkoliv 
podle nových předpisů měl jste dostat 
dokonce přes 800 Kčs. Nepochopím, 
jak vyřízení mé žádosti panem prezi-
dentem, týkající se Vaší podpory, mohl 
někdo zrušit. [...] Dnes naposled si 
zakouřím, poněvadž okolnosti mne 
k tomu nutí, bohužel, že ani pravidel-
né částky 200 Kčs nemohu již více 
posílat, abych si mohl alespoň koupit 
mléko a to nejnutnější. Chodíval jsem 
s radostí do dolů, jako kdyby šachta 
byla mým rájem, a nyní, když ani Vás, 

87  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.
88  Tamtéž.

Dopis Trudie Bryksové generálnímu tajemníkovi KSČ Rudolfu Slánskému 
Zdroj: NA
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ani dcerku nemohu podporovat – mě 
ani život netěší.89 

Zlomený Bryks se po delším čase 
dostal znovu do konfl iktu s bachaři. 
Staršina Sucharda v hlášení nadří-
zenému konsternovaně napsal: Ur-
čuji uvedeného ke kázeňskému řízení 
pro provokační jednání a vyhrožování 
příslušníkům. Jmenovaný spal na svět-
nici. Na posteli měl staré, prošlé povo-
lení ke spánku. Když jej příslušníci 
upozornili, že nemá povoleno spát, 
nadával jim do gardistů a vyhrožoval, 
že někoho zabije. V kanceláři velitele 
stráže ještě drze lhal.90 Trestem se 
staly čtyři dny (13.–16. ledna 1957) 
korekce v mrazivém počasí. Bryks 
je přetrpěl v chladné betonové kob-
ce bez deky a světla. Jeho jediným 
jídlem byl chléb a studená voda. Po-
byt v korekci přispěl ke zhoršení jeho 
zdravotního stavu. Necelý měsíc poté 
začal trpět velkými bolestmi hlavy, 
zánětem očních nervů a silnou rý-
mou. Přes to vše i nadále překračoval 
vysoce stanovené pracovní normy. 
V lednu na 166 procent, v únoru na 
152, v březnu na 154 v dubnu a květ-
nu na 142 a 143 procent.91 Postupné 
zvolňování pracovního tempa zapří-
činil jeho rapidně se zhoršující zdra-
votní stav. Jeho spoluvězeň Miloslav 
Brychcín uvedl, že nenáviděný ba-
chař přezdívaný Černá Mary měl 
zvláště spadeno na bývalé letce ze 
Západu, které posílal po práci na 
šachtě na speciální brigády. Spočí-
valy v tom, že vězni přemisťovali 
1000 cihel z jednoho místa na druhé 
a to se opakovalo stále dokola. Další 
specialitou sadistického bachaře byla 
uhelna, kde museli odsouzení pře-
házet uhlí z jedné strany na druhou 
a druhý den zase zpátky: A tam jsem 
poznal, že s Pepíkem není všechno 
v pořádku, protože dělal jednu směnu 
na šachtě a druhou, zbytečnou, v lág-

ru, to se donekonečna vydržet nedá. 
A také nedalo. Sám jsem ho viděl, jak 
si dával v šachtě na srdce obklad se 
studenou vodou, a v uhelně zase mno-
hokráte odpočíval. Každé odpočívání 
však okořenil malou poznámkou, že 
toho hajzla „Černou Mary“ tou lopatou 
přetáhne.92 

Konec přišel rychle, jak dosvědču-
je další spoluvězeň: Psal se rok 1957 
a náčelník Rovnosti Fešák si vymyslel, 
že muklové budou v noci držet protipo-
žární hlídky. A také na mne jednu noc 
přišla řada. Někdy po jedné hodině 
vyběhl z pátého baráku mukl a volal 
na celý tábor, že Josef Bryks má velké 
bolesti. Okamžitě jsem běžel na tábo-
rovou ošetřovnu. Major Bryks prodělal 
již předtím dva infarkty a přesto ho 
nutili fárat a pracovat u tesařů. Na 
ošetřovně jsem vzbudil mukla – lékaře. 
Byl slovenské národnosti, jméno si 
bohužel nepamatuji. Oznámil jsem mu, 
o jaký případ a koho se jedná, a požádal 
o rychlou pomoc. Nečekal jsem, až se 
lékař oblékne, a běžel jsem zpátky k ne-
mocnému. Josef Bryks zápasil svůj 
nerovný boj. Nemohl dýchat. Ukazoval, 
abych ho posadil. Udělal jsem to a pod-
ložil mu záda slamníkem. Po delší době 
přišel lékař se sluchátky na uších. Zjis-
til to, co jsme všichni věděli – srdeční 
záchvat. A pan doktor měl u sebe jen 
ta sluchátka. Potom se vracel přes půl 
tábora zpět pro posilující injekci. Mezi-
tím se pacient zvedl, jako by chtěl něco 
říct a... ukončil svoji pouť, kterou jeho 
vlast nedokázala ocenit.93 

Josef Bryks zemřel na těžký infarkt 
11. srpna 1957 ve 23.00 hodin v tá-
borové nemocnici lágru Rovnost. Bylo 
mu pouhých 41 let, z nichž plných 
třináct strávil za ostnatými dráty. 
Kapitán Kolář, zástupce náčelníka 
Správy táborů, prohlásil: Ze svého 
prvého odsouzení si jmenovaný nevzal 
ponaučení a již po dvou letech ve vý-

konu trestu se dopustil v NPT Plzeň-
-Bory další závažné trestné činnosti, 
za což mu byl uložen další trest 20 roků. 
S poukazem na závažnost spáchané 
trestné činnosti jmenovaným NEDO-
PORUČUJI, aby zemřelý byl vydán po-
zůstalým k zařízení pohřbu.94 Pohřeb 
žehem měl být vykonán na státní 
útraty a urna s popelem uložena na 
vězeňském hřbitově.95

Krátce před tragickým skonem se 
velitel tábora Brykse zeptal, proč jim 
vlastně neuteče, když je takový pře-
borník na útěky. Odpověděl mu, že 
zatímco za války se mohl na okupo-
vaných územích spolehnout na pomoc 
místních obyvatel, v komunistickém 
Československu by neměl žádnou 
naději probít se za hranice. Na útěku 
by totiž narazil prakticky pouze na 
dvě skupiny lidí. Na bolševiky, kteří 
by ho ihned udali estébákům, a na 
ty, kteří by ho ze strachu vzápětí 
udali bolševikům, aby sami neskon-
čili v lágru.96 

BOJ TRUDIE BRYKSOVÉ 
ZA PROPUŠTĚNÍ MANŽELA

Poté, co Trudie Bryksová s dcerkou 
dorazila v říjnu 1948 do Velké Britá-
nie, ihned začala podnikat kroky 
vedoucí k propuštění manžela a Jo-
sefa Čapky, jehož ženě Rhodě se 
rovněž podařilo vycestovat na britské 
ostrovy. Mimo jiné napsala velmi 
emotivní dopis generálnímu tajem-
níkovi Komunistické strany Česko-
slovenska Rudolfu Slánskému. Odpo-
vědi se nikdy nedočkala. Poté se 
obrátila na britské politické činitele, 
úřady a ministerstva. V únoru 1950 
popsala v přípisu ministerstvu letec-
tví pohnutý osud obou mužů. Připo-
mněla, že neváhali riskovat život za 
Anglii, když se ocitla v největším 
ohrožení. V průběhu válečné služby 

89  Tamtéž.
90  Tamtéž.
91  Tamtéž.
92  Přípis plukovníka letectva Miloslava Brychcína PhDr. Olze Bezděkové z března 1990. Tímto jí děkuj za poskytnutí kopie přípisu. 
93  BOBEK, František – ROTTENBORN Oldřich: Skauti za mřížemi totality. Ostříž, Praha 1993, s. 46–47.
94  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.
95  Tamtéž.
96  Rozhovor autora s bývalým spoluvězněm Josefa Brykse, panem Evženem Seidlem, ze dne 29. 6. 2011.
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Dopis Františka Brykse adresovaný britskému velvyslanectví v Praze 
Zdroj: NAL

Josef Bryks po převozu do nápravně pracovního tábora Rovnost  Foto: NA 

Kázeňský trest Josefa Brykse v lágru Rovnost  Zdroj: NA
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navíc již jednou byli pod ochranou 
vlády Jejího Veličenstva. Trudie Bryk-
sová v závěru zdůraznila, že spolu 
s Rhodou Čapkovou nikdy nepřesta-
nou bojovat za propuštění svých 
mužů. Kromě jiného zaslaly mnoho 
dopisů na britské ministerstvo za-
hraničí, československé velvyslanec-
tví, přičemž nevynechaly ani dolní 
sněmovnu. Navzdory veškerým svým 
snahám neznamenaly jakýkoliv po-
sun v dané záležitosti. 

Ministerstvo zahraničí neprodleně 
připravilo pro tajemníka ministra 
letectví podklady pro odpověď zou-
falým ženám. Příslušný department 
zahraničí poznamenal, že prvních 
šest měsíců roku 1949 byl ve stálém 
kontaktu s Trudie Bryksovou. Její 
žádost o zprostředkování informací 
o osudu obou vězněných mužů byla 
tlumočena britskému velvyslanectví 
v Praze. Získané zprávy jí byly ná-
sledně předány. Ministerstvo zahra-
ničí zvažovalo různé možnosti pod-

pory vězněným důstojníkům. Mezi 
ně patřila především žádost adreso-
vaná prezidentu Československé 
republiky. Zodpovědní činitelé mi-
nisterstva nicméně dospěli k závěru, 
že jakýkoliv oficiální zásah by jen 
zhoršil pozici obou důstojníků. Paní 
Bryksové bylo s politováním ozná-
meno, že se v dané otázce nedá nic 
dělat. Trudie Bryksová byla rovněž 
ve spojení s britským ministerstvem 
obchodu v době, kdy se svým česko-
slovenským protějškem vyjednávalo 
obchodní dohodu. Opět však byla 
upozorněna, že jakékoliv protesty 
tlumočené československé obchodní 
delegaci nebo hrozby, že jednání 
budou ukončena, pokud nebudou 
důstojníci propuštěni, by ničemu 
nepomohly. Závěr britského minis-
terstva zahraničí byl jasný: žádné 
ministerstvo vlády Jejího Veličenstva 
nemůže vězněným letcům pomoci. 
Trudie Bryksové bylo doporučeno, 
aby svůj případ předložila českoslo-

venskému velvyslanci v Londýně, 
přestože bylo očividné, že tím ničeho 
nedosáhne.

Tato odpověď Trudie Bryksovou 
pochopitelně zklamala. V květnu 1950 
tedy naléhavě žádala o osobní setká-
ní přímo s ministrem zahraničí Er-
nestem Bevinem. Ke schůzce nikdy 
nedošlo, jediným výsledkem byl zdvo-
řilostní dopis Rodericka Barclaye, 
osobního tajemníka pana ministra. 
Kromě jiného si Barclay dovolil upo-
zornit na případ generála Píky, od-
souzeného k trestu smrti. Ortel byl 
vykonán krátce poté, co britské mi-
nisterstvo zahraničí protestovalo 
proti rozsudku, který šokoval světo-
vou veřejnost. Ze strany ministerstva 
nešlo v žádném případě o prázdné 
argumenty – bylo přesvědčeno, že 
případná intervence by měla ten nej-
horší možný účinek. Jinými slovy, 
ministr Bevin nemohl v dané záleži-
tosti jakkoli pomoci.97 Podobně do-
padla v roce 1956 snaha Trudie Bryk-
sové dosá h nout toho, aby jej í 
uvězněný muž mohl fi nančně podpo-
rovat devítiletou dceru.98 

POSTSKRIPTUM

V 60. letech 20. století probíhala re-
vize procesů ze čtyřicátých a padesá-
tých let. Jako mnoho jiných, dočkal 
se rehabilitace i Josef Bryks. Krajský 
soud v Plzni jej 28. listopadu 1966 
zprostil obžaloby z 12. května 1950, 
kdy byl odsouzen za účast na tzv. 
borské vzpouře na 20 let těžkého 
žaláře.99 Nadále mu ale zůstal tzv. 
zbytkový trest z 9. února 1949. Starší 
bratr Florián podal 19. července 1969 
návrh na přezkumné řízení podle 
zákona číslo 82/1968 Sb., o soudní 
rehabilitaci. Slibně začínající, skuteč-
ně masové rehabilitace nastartované 
v době pražského jara se po okupaci 
intervenčních vojsk a v následném 
normalizačního období zpomalily, až 

97  NAL, f. Foreign Offi  ce 371 (dále jen FO), C 86296, zde Requests Foreign Offi  ce advice regarding a letter received from Mrs. Bryksova 
asking for assistance in obtaining the release of her husband Major Bryks and Staff  Captain Cerny, 4. 3. 1950; Request by Mrs. Trudie 
Bryksová for an interview with Mr. Bevin about her husband’s imprisonment in Czechoslovakia, 20. 5. 1950. 

98  NAL, f. FO 808/8, C 1436, Off er by Josef Bryks to pay money towards the education of his daughter Sonia, korespondence za únor až 
červen 1956. 

99  NA, f. SSNV – nezpracováno, osobní spis Josefa Brykse.

Hlášení o úmrtí Josefa Brykse  Zdroj: NA
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se začátkem sedmdesátých let úplně 
zastavily. Florián Bryks proto 7. červ-
na 1972 svůj návrh na zahájení pře-
zkumného řízení raději stáhl.100 Situa-
ci kupodivu nevyřešila ani reha bilitace 
z 29. května 1991, díky níž byl Josef 
Bryks povýšen do hodnosti plukov-
níka v záloze in memoriam. Trudie 
Bryksová musela celá devadesátá léta 
bojovat za úplnou rehabilitaci svého 
manžele, který byl podle trestního 
práva stále právoplatně odsouzeným 
vojenským zběhem. Zní to neuvěři-
telně, ale její snaha byla korunována 
úspěchem až v roce 2006. 

Tato silná žena čelila v životě mno-
ha tragédiím, k nimž se 12. červ na 
2000 připojila i smrt milované dcery 
Sonii, jež zemřela na roztroušenou 
sklerózu. Ve stejný rok, kdy konečně 
dosáhla manželovy právní rehabili-
tace, zažila 28. října nakrátko pocit 
jistého zadostiučinění, když za něho 
převzala z rukou prezidenta republi-
ky Řád bílého lva. Přitom už od roku 
1999 Konfederace politických vězňů 
v Praze a Olomouci, Asociace zahra-
ničních pilotů a občan Ivo Stavěl 
pravidelně navrhovali Josefa Brykse 
na vyznamenání za záslužnou službu 
vlasti.101 

Díky sisyfovské práci historiků 
z Kabinetu dokumentace a historie 
vězeňské služby se po dvaapadesáti 
letech (!) podařilo objevit urnu s po-
pelem Josefa Brykse, která byla tajně 
uložena na hřbitově v Praze-Motole 
osm let po jeho tragickém skonu. 
Dojatá Trudie Bryksová položila 
9. října 2009 u motolského hrobu 
svého manžela květiny.102 

100  NA, f. Státní soud Praha – nezpracováno, 
sp. zn. OrI 86/49, Karel Janoušek a spol.

101  BRYKSOVÁ, Trudie: Naděje a beznaděje, 
s. 240.

102  GAZDÍK, Jan – NAVARA, Luděk: Hrob 
válečného hrdiny Brykse našla jeho žena 
po 52 letech, viz http://zpravy.idnes.cz/
hrob-valecneho-hrdiny-brykse-nasla-
jeho-zena-po-52-letech-piy-/domaci.
aspx?c=A091010_093220_domaci_adb 
(citováno k 30. 6. 2011).

POSLEDNÍ STŘET TRUDIE BRYKSOVÉ 

S ČESKO(SLOVENSKO)U SPRAVEDLNOSTÍ

Vyšší vojenský soud v Příbrami v roce 1991 částečně 
rehabilitoval Josefa Brykse. Zatímco výrok o velezradě 
byl zrušen, ten o zběhnutí zůstal nedotčen. Záhy byl 
válečný hrdina in memoriam povýšen do hodnosti 
plukovníka letectva. Podivně fungující československá 
spravedlnost tak paradoxně povýšila vojenského zběha. 
Teprve po patnácti letech vyšla najevo trpká skutečnost: 
Josef Bryks stále čekal na svoji úplnou rehabilitaci. 
Nečekaný problém nastal tím, že česká spravedlnost 
musela vyřešit, který soud se bude případem zabývat, 
jelikož vojenské soudy byly v roce 1993 v České republice 
zrušeny. Celá záležitost se nakonec projednávala 
u Krajského soudu v Ostravě, ten se však případem 
odmítl zabývat a postoupil jej Nejvyššímu soudu, který 
31. března 2006 rozhodl, že příslušný je Krajský soud 
v Českých Budějovicích. Usnesením tohoto soudu, 
respektive jeho táborské pobočky, byl Josef Bryks dne 
27. dubna 2006 plně rehabilitován. Česká spravedlnost 
přiznala Trudie Bryksové jakožto jediné dědičce 
dodatečné odškodnění ve výši 200,- Kč (!). Odškodnění 
ve výši 100 000,- Kč podle § 27 zákona č. 119/1990 
Sb. za manželovo úmrtí ve vězení jí ministerstvo obrany 
odmítlo přiznat s tím, že je to věc ministerstva 
spravedlnosti, a to zase tvrdilo, že je nárok již promlčen. 
Kruté střety s podivnou českou spravedlností tak 
i nadále pokračovaly. Trudie 6. února 2007 neuspěla ani u Obvodního soudu pro Prahu 6 a 13. června 2007 ani 
u Městského soudu v Praze. Ale všechna zdůvodňování, proč to nejde, vyvrátil docela jednoduše Nejvyšší soud 
v rozsudku ze dne 17. února 2009, když prohlásil, že stát vůči vdově neplní to, k čemu se sám zavázal v zákoně o soudní 
rehabilitaci. Náhradu za nemateriální (morální a citovou) újmu však Trudie Bryksové nepřiznal ani Nejvyšší soud. 
Zamítavé rozhodnutí vydal 20. října 2010. Česká spravedlnost se vůči Trudie projevovala i jiným způsobem. Úředníci 
ministerstva obrany nejprve zamítli její žádost o vdovský důchod, protože podle zákona z roku 1956 by Trudie měla 
nárok na důchod v případě, že by Josef padl za socialistickou vlast (!). Když ale zemřel jako „mukl“ v komu-
nistických uranových dolech, nárok na vdovský důchod jí nevznikl. Odvolací orgán tuto krutost potvrdil. Poté, co 
se o věci dozvěděla tehdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová, rezolutně prohlásila, že jí nesmyslné předpisy 
z padesátých let nezajímají a že její postavení ministryně jí dovoluje udělit Trudie výjimku, kterou jí také udělila. 
Trudie Bryksová tak od 1. prosince 2007 pobírala vdovský důchod. Ale ještě zde byl jeden střet. V Národním archivu 
se našly dokumenty dosvědčující, že Josef Bryks měl ke dni své smrti uloženo na vězeňském kontě 9739,- Kčs. Trudie 
Bryksová požádala o vydání této částky Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, ten věc postoupil 
Vězeňské službě, ta zase ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti zpátky Vězeňské službě a ta pro 
změnu ministerstvu vnitra, které oznámilo, že vězeňství pod něj nespadá už od roku 1969, takže se tím nemohou 
zabývat. Mladá fronta DNES zveřejnila 24. března 2010 článek Jana Gazdíka Stát hrdinu zabil a pak okradl. Peníze 
nevrací. Nato se tehdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová zaručila záležitost vyřešit. Ministerstvo 
spravedlnosti poté skutečně 8. června 2010 zaslalo Trudie Bryksové oněch 9739,- Kč. Ta pochopitelně požádala 
o valorizaci a úroky z prodlení, Ministerstvo spravedlnosti jí tedy 6. října 2010 poslalo ještě 537,- Kč. Výpočet 
valorizace však podle ekonoma Davida Marka odpovídal částce 70 000,- Kč (bez úroků). Své námitky proto předložila 
10. října 2010 ministerstvu spravedlnosti. A jak dopadl tento poslední střet statečné ženy s českou spravedlností? 
Ministerstvo ji 24. května 2011 sdělilo: Nyní po zjištění nových skutečností […] shledáváme důvodným nárok na 
doplacení úroků […] v částce 108,86 Kč. Vzhledem k tomu, že paní Trudie Bryksová jako oprávněná osoba dne 28. 4. 2011 
zemřela, mohou oprávnění dědici shora uvedenou částku přihlásit do dědictví jako pohledávku za státem. Podle Otakara 
Černého by to měla být nástupnická organizace Komunistické strany Československa, kdo by měl vyplácet odškodné 
pozůstalým po nevinně odsouzených a zavražděných. 

Ostatky Trudie Bryksová byly v sobotu 16. července 2011 uloženy do rodinného hrobu Bryksových v Bohuňovicích 
u Olomouce.

■ Zpracováno a citováno dle zaslaných materiálů JUDr. Lubomíra Müllera, právního zástupce Trudie Bryksové. 
Tímto panu dr. Müllerovi děkuji za cenné informace i za souhlas s jejich zveřejněním. Závěrem si dovoluji podotknout, 
že bez osobního nasazení dr. Müllera by se nikdy neuskutečnila úplná rehabilitace Josefa Brykse a následné kroky 
z ní vyplývající. Tam, kde selhal právní systém České republiky, nastoupil tento odvážný jedinec. 

Trudie jako příslušnice Women‘s Auxiliary Air 
Force  Foto: archiv Trudie Bryksové
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