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BrigádnÍ9enerál

Josef Brvks se narodíl 1B. března 1916 \. Laštanech u o]omor'rce. Rodíče(otec František
a matka Ánna' roz' Nes\'etřo\'á) hospodařili na srí-cl-t pozenlcích jako drobní zemědělci. Měli
Více dětí, dospělostí se z nich doŽill čnŤiF]orián, BoŽena, František a Josef, kten br'i sedmÝ
r potadi' Po ukoncenisrtldii'e Io.'e|'tal důtrojrikern Ce\ko5lo\en.ké arnlác]r. \eanga7oraI se
vŽádné politické Straně, r'armádě se dodrŽol'ala apolitÍčnoSt'o případné politické příslušnoSti

jeho sourozenců před druhou světovou válkou není nic známo.

Po skončenídruhé světové vál\ se bratr František stal č1enem komunístickéstrany stejně jako jeho sestra BoŽena. oba se po válečných útrapách a osvobozování jejich rodného kraje
Sovětskou armádou mylně domnívali, Že strana přinese zemi klÍd a prosperitu. Bratr Florián
vstoupil po vzoru otce do Strany národně socialistické, Vnímal pozÍti\'jrě její politic\i pro8ram'
ktery byl zaměřen na ob1ruatelstvo všech společens\Ích wstev a jejíŽ čelný představitel ňyl za
druhé světové válkq uznán západními spojenci za prezidenta exilové vlády v Londýně.
Josef, ač důstojníka pilot, Vstoupil po druhé světové válce po Vzol.u otce a bratra Floriána rovněŽ k národním socialistům. V té době jiŽ armáda nebyla chápána jako plně apolitícká,
vojáci měli uŽ také volební právo. I pro Josefa Brykse a pro všechny naše západní vojáky piedstavoval V té době vel\i symbol vlastenectví Dr. Edvard Beneš, prezident českos]ovenské exi]ové
vlády. ]ak bolestné však bylo jejich rozčarování po roce 1945, kdy předal všechna silová ministerstva komunistické straně, a po komunistickém puči v roce l94B, jemuŽ prezident nezabránil.
To je ovšem jiná kapitola a jiný příběh.

Josefův Žil.ot se od n-rládí odl.íjel jinou cestou neŽ Žil'ot jeho sourozenců, pracujících
podle rodinné tradice r'zemědělstr.í a kol'orirobě. Po absolr ol.ánÍ zákIadního i středoškolského
vzdě]ání se 1. října l935 dobrovolně přihlásil do základní dr'ouleté prezenčnísluŽby v Ceskoslovenské armádě. Iako aspirant absolr.or'al školu r Pardubicích a poté nastoupil k jezdectr'.u,
kde prošel r. letech 1935 aŽ ]936 ri'cviken-r s ríteČní.mprospěchem, b1.l téŽ r,ybaven jazykově
uměl dobře německr' i arrglickr. Dragounskou prať absolr ol.al r. Košicích u pluku č. 5. Vyřazen
byl jako desátník aspirant 16. září 1936 a odeslán na \bjenskou akademii v Hranicích na Moravě, kde se přihlásil k letectr'u. Studiunl ukonČil 29' srpna 1937 s velmi dobým prospěchem
ajako letecký pozoro\.atel br.l zařazen k pozoro.,,'ací ]etce č. 5 Leteckého pluku číslo2 Dr. Edvarda Beneše v olomouci. 4. října t937 pak Jose| Brr.ks odchází do Prostějova na letecký kurs, ktery
ukončuje jako pjlot jednomístní'ch letade] dne 2 t . září t 93B.
Jako poručíkletect\.a naStupuje s]uŽbu u 33. stíhacíletky v olomouci. Pod velitelem poručíkemKarlem Mrázkem létá na'strojích Ár.ia B _ 534. Po okupaci Československa německý'mi
vojsky a v]'tvoření Protektorátu Cechr' a Morava je ]osef Bryks 15. dubna 1939 kvůli likvidaci
československébranné moci jako mnoho dalšíchpropuštěn z armády na trvalou dovolenou.
Rozhodne Se Žít na statku SÚch rodičů,oŽení se a zapojí se do odboje proti okupantůnl _ po-

] j]- rlrln odcházejícím do zahraničníarmád-t'.. V lednu 1940 odchází S pocitem nutnosti
.:. '.rloli okupantům se zbraní V ruce sám přes Madarsko do exilu' V Nladarsku je však
-.](]Pr\ é r ězněn a navrácen Zpět do protektorátu. plotoŽe se však i poté chce dostat do
.: ..:li arnládr., překračuje znovu hranice. Tentokrát se mu podaří projít aŽ do Irrgoslávie,

:

: ::]:.]dĚ se přihlásí na francouzském Zastupitelském úřadě do Cizinecké legie a jeho další
iraČr.tje přes Turecko a Sýrii do francouzského Agde, kde se po napadení Francie né.
. :; arnládou přihlašuje do českos]ovenskéhozahraničníhovojska' Po poráŽce a kapitl.l.
..:lcie odjíŽdíjako mnoho dalšíchCechoslováků 1. července I940 do \lelké Británie. Na

:

. . '.

..'-základněCosfordsejakopilotpřihlašujedoRAF\.R(RoyalAirForceVolunteerReserve)

:

::iZ€r.i do 3l0. perutě. Pro velké množství pilotů odchází však v srpnu 1940 do operaČne
:ior é jedrrotky 6. oTU v Sutton Bridge, kde prodělává výcvik na britských letounech a je

.'].ť]lkdoprar'níjednotcevKemble'odtudnáslednějakozkušebnípilotkservisníjednotce

.

e \oltot.t' l7. dubna 1941 pak byl pŤeřazen k 242. stíhacíperuti RAF v Stepleford Tawney.
.ia] na Hurricanu Mk.IIB, prošel výcvikem nočníholétánía od května l942 byl přemíStěn
:..i]adIlu NorthWeaId.Y 242. peruti dóprováZí konvoje a účastníse s ní 17. června 194I ope. .(.irkus'. _ bojového nasazení nad okupovanou Evlopu.

:

pelutě na Spitfirech a Hurricanech doprovázející bombardovací dvoumoto. Blerrheimy při útocíchna elektrárnu Choques ve Francii vedli neustálé vzdušné souboje
. ]] !]eI]1ěišínríněmeckými Messerschmitty Bf 109 E. Při těchto soubojích ztratila peruť několik
]: :]]lL]. \'IeZi sestřelenými byl i Hurrícane Josefa Brykse, jemuŽ se podařilo z hořícího letounu
..ijL.it, ale na Zemi ho za'jali němečtívojáci. ]osef Bryks si byl vědom toho, Že bude li v zajetí
.:lalena jeho příslušnost k okupovanému národu, bude ohroŽena celá jeho rodina a protekto. :. : úiad'v ho budou chápat jako velezrádce. Proto se v zajetí r'ydával za Brita _ Josepha Rickse.
...;etí se pětkrát pokusil o útěk, čímžsi později u Britri v1rslouŽil přezdívku,,bad boy...
PťroÍi 242.

\'německém Zajateckém táboře se mu dařilo s\,oji totoŽnost Skn.Vat tři roh'', a to aŽ do
:'':Je. kd1l do tábora přišel z Inspektorátu českoslor'enskéholetectr.a r' Londýně rozkaz s jeho
... iením, Samozřejmě S uvedeníIn Jeho prar.ého jrnéna a národnosti' Poté se Josef Brvks po' .'.il o dramatický útěk znol.rr, avšak opět b\'l nacistt' chr'cen a unríStěn do za1ateckého tábora,
:.:'iokrát do Stalag Luft I]I.
Po atentátu na Adolfa Hit]era b\4i zajatí českoslor.enštíletci transpoltoYáni do sídla ge.:..pir r'Petschkově paláci v Praze a odsouzeni jako velezrádci. Podle říšskÝch zákonů měli být

:

'prar,eni oběšením.Velká Británie podala ploti tomuto rozsudku ostlŤ protest, ktery1iim mo-

]_ť1]tálně zachránil Život. Cechoslováci bylÍ pŤevezeni do tábora oflag IVC r'Colditzu, kde měli
..ekár'at soud s předpokládaným treStem smrti. Máda Jeho Veličenstva však od podzimu I944
. lejich prospěch intervenova]a, aŽ nakonec v roce 1945 Němci přistoupili na to, Že soud pro:. ehne až po vítězství Říše ve druhé světové válce. Zajatecký tábor' kde byl ]osef Bryks vězněn,
.l' dubna l945 osvobodila americká armáda. IosefBryks odletěl doVelké Británie, aby se vyléčil

náS]edku krutého mučeníjak na gestapu v Petschkově paláci, tak V ZajateckýCh táborech po
.:iěcích.

Do vlasti se losef Bryks vrací 6. října 1945 Se SVou druhou tentokrát anglickou manželkou

Trrrdie (roz. Dellerovou). Seznámil se s nívroce 1941, kdy slouŽilaveWAAE (Tak je to poznamená:lo na drobné fotografii, kterou mu Trudie věnovala a která ho doprovázela přes všechny za'jatecké
rábory aŽ do jeho tragické snlrti v komunistickém Vězení.) S Trudie, která na něho čekala po celou
L1obu jeho zajetí, se v Anglii oŽenil lB. července 1945. (Jeho nešťastnépředválečnémanŽelství b-vlo
ukončeno sebevraŽdou pnmí manŽelky, která za války spolupracovala s nacisty.)

Po náVratu ]osefa Br1.kse do vlasti Žili s Trudie ve šťastnémmanŽelství. A abv by] jejich
Život ještě krásnější' nalodila se jim 17. května ]946 zdravá dcerka Sonia' Josef Brl.ks proŽívá
rrádherné chvíle okouzleného otce rodin'Y.
Po návratu do Vlasti nastupuje ]osef Bryks jako profesor teorie létání\. olonlouci, je porÝšen do hodnosti majora leteCtva a v1'znamenán 3x Ceskoslovenským válečr.rýnr kříŽem 1939,

2x československou medailí Za chrabrost, československou medailí Za zásluhy 1' stupně, Pamětní medailí československé zahraníčníarmády se štítlq'E, VB. a hIavne Řádem britskeho impéria MBE, kte4/m bylo zaslouŽeně oceněno Bryksovo lrrdinství.

V této době docházi k zásadní změně v politickém postoji k armádě, důstojnícimohott
volit, coŽ před válkou nebylo moŽné, účastu voleb or.šem přináší jednu velmi r'repříjemnou
skutečnost, v armádě jsou noví osvětoví důstojníci (po r'zoru sor,ětských,,politrukťr..), kteří se
snažízískat armádní důstoiníky pod kontrolu komunistické strarr1'. S jedním z nich, Ladisiar'em
Novákem, ktery mezi vojá\ šířil ideologii komunistické Stlan\', Se clostal major Br-vks do ostrého názorového střetu, ktery se ryhrotil do takového ertrému, Že l'elitel učiliště plk. Josef Duda
zakáza| v učilištiiakoukolí politickou činnost. V roce 19.16 při soudu s kolaboranq., kde major
Bryks pracoval jako soudní překladatel, označil konunisticki.mlul'čí q', kdo opustili po okupaci
vlast, za zbabělce, coŽ ]osefa Brykse rozzuřilo tak, Že sorrd optlstil. HláŠenío tomto incidentu šlo
ihned na 5. oddělení hlavního štábu oBZ, které r.edl fanaticK-komunista B. Reicin. To b}'l podle
všeho začátek pronásledování majora Brtkse, pie\toŽe patřil dle kr alifikačnílrohodnocení ke
skvěIým důstojníkům.
V roce 1948 začínajír'řadách armádr.zásadrrí čistkr nat-nířené proti \'ojákům, kteŤí ne.
souhlasí s nolŤm společer-rsK.m reŽimeI-t-l' Prrlínli poStiŽenírni jsor.r pl.ís1ušrrícizahraničních
armád, jak západní tak rÍchodrií' i:\'něktench pŤípadech lšak doc}rázelo k perzekuctnl uŽ
v předchozích letech, např' gen. Jan Kratocl-rr íl, skutečníi e]irel 1. čs. arrnádního sboru l' SSSR,
byl ministrem obran\' konrunistoll gen. L. Sr.obodou lr'hozen z armádt )iŽ t. roce 191, '
t

rýazen na dovolenou, a tím končila jeho l.ojenská
kariéra.Vkvětnu l94B je zadrŽen a odvezen do zajišťovacívazby oBZ a StB na 5' oddělení HIav.
9' března l94B byl major Josef Bryks

ního štábu pod odbor nechvalně známého fanatika Reicina. I' záÍí1948 je Josef Bryks úředně
převeden do zálohy.
Major josef Bryks i 'jeho přítet štábní kapitán Iosef Čapka podobne jako mnozÍ daIší zá'
padní i východní vojáci tušili, co se asi v zemi bude dít, a proto aby své rodiny zachránili _ poslali je do Anglie.
Nedlouho potom se major Bryks, kapitán Čapka a někteří dalšízápadní vojáci stali obětí
policejní provokace ' údajnépřípralry pokusu o útěk na Západ.
Znění zatýkacího rozkazu:
Podle S 176 uvaluji řádnou vazbu na
div. gen. RNDr. Karla Janouška,
plk. 1et. tech. sl. Ing. Mastimila ChÍásta,
pp1k. let. tech. Ing. Jan Stěpána'
mir. let. Iosefa Brvkse,
kpt. let. ondřeje Špačka'
ikpl ' ler. otakat.a Cernélto'
pplk. ler. lo''efa Hartttie
kpt. let. Jana Plašila.
kpt. let. \láclal'a Bozděcha.
:

ZatčeníbrlÍ poté pře\'ezeni k \ichníInu r'ojenskénlu soudu v Praze. Proces proběhl mezi
15. aŽ 1B. čenmem 19.1B' Žalobcern br1 justičnírrah generála Heliodora Pílql lUDr. KarelVaš. Výsledkem soudu l'edenél-to tínlto Žalobcen-r br1r'lr.soké tlesq'pro všechny obŽalované. Div. gen.
RNDr. Karel ]anoušek br'l odsouzen na 18 rokťl těŽkélro Žďáře, major Josef Bryks byl za ,,zločin
úkladů,zločin zběhnutí a pokus o r'ojenskou zradu.' odsouzen 10 letům těžkéhožaláře zostřeného čtwtletnímtwdýrn loŽem, k degradaci, ZtIátě občanslq'ch práv na 10 roků a odebrání všech
lyznamenání. Poté byl 25. února převezen do věznice Plzeň _ Bory. odtud šel do trestaneckého
oracovního tábora v Do]ním Iiřetíně u Mostu. Tamním bachařům se po nějaké době dostal do
iukou Bryksův dopis, ve kterém jsou věty qwolávající dojem, Že se,,věčný útěkář.. z německých
zajatec\fch táborů opět chystá uprchnout, a proto byl v dubnu l949 převezen zpět na Bory, kde se

:..::.Ile Zapletl do tzv borské vzpotrry r'ykonstruované StB. Za to br.l 12. kr'ětna 1950 odsouzen
. .:ill 2 0 letťrnl těŽkého Ža1áře (v němŽ by proŽil tvrdé ro(' teoretick\' aŽ do 3 ' května 197B). Po
:. ..zení br'l přel'ezen do Mladé Boleslavi, opar'1t Leopoldor.a a nakonec do uranoqich dolů
..::'.'lllor'ě. ZačáÍkem záÍi I955 byl unístěn do pracor'ního tábora Rornost.

:

]osef Bryks zde pracoval tvrdě a bez reptání, aby nlohl finančrrě podporo\.at sr"'ého sta]tCť a sr.oji malou dceru Soničku. Jak však dokazují sloŽenky zasílanÝch peněz' jelro otec
.lietka peníze nedostávali. V prosinci 1955 je vězeňská správa přeSta]a odesílat ť1dajně kvtili
l-l předpisům o odměňování, podle nichŽ se příspěvek odsouzeného na rodinu můŽe ocle.: .etl i' případě, pokud je určen k podporování dvou osob. Podle názoru r'ězeňské sprarv
::. oror'al Br1'ks jen osobu jednu _ svého 97letého otce. Dcera Sonia, která Žila se sr,oLl matkou
::.lti. neměla podle těchto protipráVníclr, a hlavně zcela nelidských předpisů na jakÝkoli pr'í. -i rlárok.

IosefBryks však i nadále pracuje tak, Že pr'ekračuje normy aŽ na 140%, přesto jeho neu-

: zadostem o to, aby mohI r'1rde|anými perrezi podpor.ovat otce a cicerku' neni r'1hoveno.
'...etakzkušenostíutvrdíVeZjištění,ŽejsoujehoŽádostimarné,výrácísemuchuťasmysl
:a. je
..

rvčerpátr nejen fyzicky, ale i duševně ajeho Zdřavotní Stavse zhoršuje. SVému Stardmu
malou dceru Soňu ani jeho nemůŽe podporovat, přestává jej těŠitživot.

.:Íše, že kdyŽ svoji

\.nastalé situací dochází mezi Brvksem a bachaři ke konfliktům. Například v lednu Ig57
'lIlístěn do korekce, při mrazivém počasíležel na betonové podlaze bez deky či osvětlení,
. .:.:iuiu dostával
jen suchý chleba aavodu.
dostávaljen
Vodu. PřestoŽe pob1,t v korekci zásadně zhoršil jeho Zdravotní
zdravotní
nrllnrla]nnnrnnrrětÁnínhÁi...l.í'.^;l-^...'.-.l^-.'+^-'';^+--xll.^l^.+*.'L]^.''.^-:--:
'r.' . ' pracoval
po
propuštění
plnýr'ykon,
opět
na
navzdory
tomu,
Že
trpěl
bolestmi
h]avy
fl
a záne. :.' oČt.tÍchnervů.
Největším Bryksovým nepřítele b-vl zr,rhlÝ sadiStiCký bachař nerrár'idící západní voják1.,
dali přezdívku Černá N'f ar1'. Br1.ks, kteŇ nar,zc1orr'podmÍ.rkánr a zdI.ar,tltnínlu startt
.: . e pracoval a plnil normy, 5y| rl jeho očíchnepoučitelnÝ, a musel bít proto
',přel.1.chol.ál.án...
...:il napřík]ad Brykse nesmyslně přehazor.at uhlí z 1edl.ré hromadr'na druhou. Nelze l.šak v'v.
...i r.šechny druhy mučení,jichŽ uŽír.al jak sadistickÍ bac|rar', tak náčelník r'ězeňského tábora
] ' llost. Majora ]osefa Br},kse, nezlomného hrdinu, se jinl tak podaiilo urtlučit _ 11' srpna 1957
. ]3 ltodin zemřel ve věku 4l let na těŽkí'infarkt.
.:::..rŽ r.ězni

]ako by těmto sadistům a fanatikům kornr'rnistického reŽirnu nestačilo, Že iej zbar'ili Žiodmítli dokonce r'ydat ostat\ majora Brr.kse přÍbuzní.m, ale spálili jej bez ťrčasti a souhla. ': iodiny a urnu s popelem uloŽili na vězeňském hřbitor,ě.
la.

Bryksova Žena Trudie se snaŽila svénlu manŽelovi, pilotll britského královského letectva,

:. ostřednictvím britských vládních úřadůnějak pomoci, ale marně. Úředníci britského minis-

:::sti-a jí sdělili' Že jejÍch zásah Ve prospěch manŽela by mohl situaci ještě zhoršit. Poukazovapiitom na justičnívraŽdu generála Heliodora Píky, proti níŽ ministerstvo ostrou nótoLl prg.::to\:alo, přesto byl generál Píka komunisticlq/mi vrahy bez milosti popraven. Psala téŽ dopis
!'.ementu Gott\'\'aldovi, generálnímu tajemníkovi komunistické strany Rudolfu Slánskému a na
: j.iimí\(a. avSak odporedise nikd1 nedockaIa.

Major]osef Br'yks byl rehabilitován aŽvroce 1991 a povýšen prezidentem Václavem Ha.em s řadou ostatních letců na plukovníka v zá|oze in memoriam. Přesto byl, coŽ je v nove
.]el-noklatickó společnosti neuvěřitelné, až do roku 2006 práVopIatně odsouzeným vojenskÝrn
Jéhem'

Jeho ostatky byl-v dlouho nezvěstné, aŽ je v roce 2009 objevÍli členovékabirrettr c1oku]],]entace a historie vězeňské sluŽk'v s doktorem Kýrem na hřbitově v Praze-Motole, kam bvlv
: ajl-tě převezeny.
Trudie Bryksová se konečně dočkala toho, Že rnohla 9' říina 2009 na hrob sr'ého manŽela
květinv

...]esooň ooloŽit

