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ZIVOT
PLNÝÚTĚI(Ů

\čtšinu svého dospělého Života strávil v lágrech. Nejdřív v těch
nacistic$ch, protoŽe bojovď v kokpitu stíhačky za svobodu
Československa, pak i v komunistických. Ze všech se Josef
Bryks snažil utéct, v tom posledním však před šedesáti lety

zemřel. Hrdinow osudv se Češi nikdv neměli dozvědět'

Vojtěch G|b|š

pitl,'u v pekle iách}Ťnovského láglu
Ro!'nost pÍováděli věZni. Když před
šedesáti lety otevřeli hÍudník pilota
Josefa Blykse, našli zkázu. ,'v žlvo-

tě neviděli tak hlozný iníarkt. Srdce puklo' jako
kdyby ho někdo rozřízl skalpelem,., popiso-
vď Brykso\'u smlt z 1l. srpna 1957 spoluvězeň
ZdeněkKessler.

o jedenačtyřicet let dříve byla na statku
v Lašťanech sláva' Do sedlácké rodiny Bryk.
sových se narodil syn Iosef' Psal se lok 1916
a do 1 . světové války začala qfuaz něji plomlou-
vat novinka - bojová letadla.. '

Malý losef si aeroplány zamiloval. I kdý nej-
dříve naruloval k jezdect\,.tl, sta] se z něj letec.
lqí pozorovatel a v roce 1937 se konečně začal
školit na pilota. PříleŽitost boiovat doma však
nikdy nedostal. Německo mladou republi-
ku obsadilo bez boje. Ještě před lTpuknutím
další velké války se mladý pilot stačil oženit,
vZal si dívku z nedďeke vesnice Marii Černou,
a 2' září 1939 se mu narodila dcera, která však
dva dny po porodu zemŤela. Brykse doma nic
nedlželo. Na konci ledna 1940 upIchl přes slo-
vensko do Mad,arska, kde ho však ch],tila tamní
policie a na 66 dní skončílve vězení'

,,Těžká zkušenost m€zi našimi lidmi _ pod-
plácení.lymáhání pomoci z tzv. stnýčka - stá-
lý blad' denní loly vší ' filcky _ otrava v ruce
nastuzení. Zklarnání,.. citují2 Bryksova deníku

s|avný pár. Trudie by|a před|ohou

válečného pIakátu, losefovy eskapády

přib|ížiI v roce 1946 britský fiIm srdce

na útěku s Michae|em Redgravem

v h|avníÍo|i.

Luděk Navara a MiToslav Kasáček, autoři knihy
Na ilěři,.' popisujÍcÍ |ercoly Živomí 05udy.

Nakonec se přes Iugosláúi, Řecko, Turecko
a sÉii dostď až do Francie, jeiíž část však záhy
obsadili nacisté. Bryks se tak da] znow na útěk
a odešel do Británie, kde se 4. slpna 1940 stal
pilotem královského letectva RAE Tam také
V květnu 1941 potkal ftudie Dellerovou, kte-
rá sloužila v Ženslq/ch pomocných leteclcých
sborech. Čes\ý pilot krásnou Anglíčanku udo.
lal dfty skleničce sherry jiŽ si ze svého platu
nemohla dovolit...

Zamilovaný pár se však z lásky ďouho netě-
šil. Vboji nezkušený Bryks se se slým Hurrica-
nem zúčastnil l7. čeryna 1941 velké bitýy nad
Flancií a ke své smůle se ocid v souboii s Adol.
fem Gallandem' némeckýrn leteckým esem'
kteqÍ si ten den připsal dva sestřely a zr./šil své
skóre na 65. Z hořící stíhačky sice Bryks stihl
\Yskočit, a]e po několika hodinách jei dopad-
li nepřátelštÍ vojáci. stačil aspoň zničit důka.
Zy o tom, Že je Čech' Na rozdíl od ostatních
národů považovali nacísté eechy Z plotektorá-
tu za cosi ].ako vlastizládce' A Zlada se tlesta-
la smltí. Němci tak oficiiílně zajali Brita Josefa
Rickse.

V zajateckém táboře u Frankfurtu se česhý
letec pokusil o útěk. DIáty se mu povedlo pŤe-
stříhat, utéct uŽ ne a Němci ,iej ještě ten den
převezli do tábola Warbulg uplostřed Němec-
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tokus

V roce 2009 se historÍkům

vězeňské služby po doslova

mravenčí práci podařiIo objevit, že

Urna s Bryksovými ostatky skončiIa
po |etech v pražském Moto|e.

,,Komunističtí pohIaváři mě|i strach

ztoho, že u hrobů hrdinů 5e budou

scházet da|ší odpůrci režimu,..

líčiIjeden z ná|ezců h.obu Aleš

Kýí 
"Nemohu 

tomu uvěřit'..řek|a

9. řÍjnaTÍudie Bryksová poté, co

po|oži|a na místo kyticise stuhou

v barvě tÍiko|ory, na níž se píše:

,,Josefu Bryksovi - po 52 |ete€h

hledání. Trudie a Kare| Bryksovi...

Josef Bryks jako komunistický

vězeň.

Trudie Bryksová dIouho bojovaIa

s českým státem o odškodnění

za manželovu smrt. V roce 2oo8
jej tehdejší prezident VácIav (|aus

povýšil na brigádního 8enerá|a in

memoÍiam.

.f:

ka. I odtamtud se pokusil pláchnout. spolu
s kamaládem z RÁF otakaÍem celn]ým se při.
dal k paltě zajatců kopající tunel, ktelý všal<
Němci odhalili.

Ten další uŽ ne, a tak se 20. dubna 1942 sku-
pina vojáků lYdala pěšky do Švýcarska. Čer-
ného po osmi dnech chýlÍ' ale Bryksovi se
podařilo pokračovat dál - tentokrát na kole.
V offenbachu ujel blídce na mostě a měl štěs-
tí, policista střílejícÍ na ujížděiícího z pistole se
netrefil.

Brykse všat pottalo jiné neštěstí _ onemoc.
něl úplavicí. Vysíleného pilota ZadlŽeli Němci
5' května, a]e uŽ 17. slpnajim ZWalbulgu opět
uÍekl. Tentokát se podhÍabal přímo Z tábolové-
ho Vězení. Uplchlík byl oděn do pyžama apan-
toflů. U FIanlúJItu si vširn] opuštěné stíhačky.
Na letišti jej však spatřila hlídka, takŽe smělý
plán na útěk v letadle nelyšel. Stejnou chybu
nacisté nechtěli udělat dvaklát, a tak jei do WaI-
buryu neposlali, místo toho putovď do tábola
v dnešním polském Szubinu, kde byl později
drŽen také Čemý

I tam našelBryks způsÓb, jak se r,1pďit. Ješ-
tě s jedním Ángličanem na Začátku bŤezna 1943
utekli v bečce na močůvku. Cerný smradla.
vou cestu odmíd, uprchl tunelem a s Bryksem
se setkalv nedaleké stodole' ,,Strašně smrděl,..
popsal sNedrání. Češi spolu zamířili do okupo.
vané Varšaly kde se přidali k polskému odboji.

'enŽe 

2. června 1943 prcveďi Němci zátah a chy-
tili ie.

PŤíslušníci ss podrobili Brykse brutálnímu
'výslechu a pŤivodili mu zlanění, kulli němuž
až do konce života nedoslÝchal na levé ucho.

KIomě plolaženého bubínku měl ieště bodné
zÍanění od dýky. Letec před esesmany odmítď
mluvit a po kopancích do břicha upadl do bez.
vědomí. Němci s blutálními \,'líslechy přestali
aŽ poté, co Černý r1náhl v botě ukryq/ identi.
fikační štítek.

Za'atci skončili v táboře Stalag Luft III. v pol-
ském Saganu (dnešní Zaháň). Tehdy netušili, Že
se Í díky nim stane nejslalTlějším 1á8rem viílky.
\řzni tam ustavili úléko\,}' v.ýbor, Ilery připravo '

val několik ve(/ch tr-nelů. Vykopaný písek roz-
nášeli i zajatci po táboře a s],pali iej z děIaq/ch
kapes. Pn'rrí tunel nacisté obieviti, druhý pozdě-
ji sloužiljako odkladiště pro 12 tun rykopaného
písku' a zbývď tedy poslední. \šechno bylo zor-
ganizováno i to, vja&ém pořaď budou zajat-
ci utíkat. Čemý měl číslo l15, Bryks kolem 12o.

Pak přišla pohloma. Plánovači se přepočíta-
li a \./chod z tunelu umístili kousek od plotu.
v noc|z 24. na25. března 1944 se povedlo utéct
jen 76 zaiatcůrn, na Černého s Bryksem nepři-
šla řada. MeZi těmi, kdo tunelem zmizeli, byl
jiný Čech _ radíotelegrafista 311. bombaÍdovací
perutě AlnoštValenta. Komplikovanou a hrdin-
nou akci v roce 1963 přiblížil slaÝný film yell7
ú,ě,t se stevem McQueenem.

HitleIa hIomadný útěk Zaiatců Iozzuřil.
I kdyŽ se na prchajÍcí vztahovaly Ženevské
úmlu\,y, naiídil padesát uprchlíků |aIně popra'
vít. ze 76 zajatctlse povedlo utéct na západ
jen třem. všechny ostatní Němci pochyta-
li. Do Saganu se wátilo pouze třiadvacet lidí.
Gestapo padesát uprchlíků postřílelo a do hlá.
šení napsalo ,,Zastřelen na útěku.. či ',kladlodpol při zattýkání... ZawaŽdilo ivďentu.
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smrt hloZila i Bryksovi. Z Londýna přišel
doklad o poqýšení, na kterém byla napsána
národnost _ Czech. Pilota pŤevezli do Plahy'
na gestapu iej identifikovala - n1ní uŽ b]fvalá
manŽelka' Na Brykse čekala oplátka, ienžeAng-
Iie slÍbi|a odvetu' pokud by Němci k poprar ám
přistoupilí. Nakonec bylo rozhodnutí o Bryk-
sově osudu odloženo na pozdě|i a závěr vál-
ky strávil pilot na hladě colditz v 

'akémsiVIPvézení.
Týden po válce se Bryks sešel v Anglii s TIu-

die. ]ejich láska i přes čtyřleté odloučení neq/-
prcha]a a kátce nato se vzali. cecha pak povo-
lali domů. Létat uŽ Však kvůli poškozenému
sluchu nemohl' a tat v olomouci učil budou-
cí piloty. s Trudie pložíval kásné časy, nalodila
se iím dcela sonia. o rok ďíve o nich dokonce
v An8lii natočili film , ]enže v Íoce 1947 se Zača]a
politická situace měnit a Bryksovi, ktery neměl
komunisty V lásce, se to nelíbilo. Přemýšlel
o odchodu do Ánglie čiAustnálie, ale 6. května
1948 v noci si pro něi přišla tajná komunistic-
ká policie stB. obvinili ie' Z chystaného útěku
na Západ, kde mělryzÍadit vojenské tajemswí.

V čerlTlu proti němu svědčil,,mozek.. proce-
sů s letci RÁF Bedřich ReicÍn. Komunisté však
ještě nestačili celou justici zmanipulovat. Bryks
byl sice zproštěn obžaloby, ale z vězení ho
nepustili' protoŽe meZilím chysla]i noq/ proces
se spolebliqfon prokurátorem KarlemVašem -
rozsudek zně1 deset let. Zatímco Brykse zavře-
li do praco\Tlího tábora v Dolním JiŤetíně, Tru-
die s dcerou se podďilo uplchnout do Anglie.

Po převezení do věznice Bory b]hualého pilota
obvinili z přípra\,Y \zpoury k ovládnutí věznice.
K deseti letům mu soud přidď dalších dvacet.

Po letech V nacisticloých lágrech měl Bryks
poškozené zdraví a zlobilo 

'ej 
srdce, přesto

v uranovém dole v Jách1'nově dřeljato pomoc-
ný dělník v hlubině. Proč se tak snažil? Část
\,.ýdělku posílďy úřady Iodině' KdyŽ to v plo-
sinci 1955 zatlhly, zhloutil se vězni A 025779
celý svět.

Na podzim 1957 náhodou potkala TIu-
die manŽelku dalšího vězněného Čecha, Jose-
ta Capky. od niŽ se dozvedé|a' Že jeji muŽ L|Ž

neŽÍje. o mnoho qídnů dříve, 11' slpna, bolelo
Brykse na plsou. Zkoušel si odpočinout, ale ze
spánku je,i probudily nesnesitelné bolesti, lapal
po vzduchu, ale chabě lybavená marodka uŽ
mu nemohla pomoci.

Ani po smIti Však nezlomný pilot nenašel
klid. Komunisté Blykse chtěli vymazat z his-
torie, rodině odmítli \,T/dat tělo a zpopelni-
li jej. Urna pak osm let putovala po skladech,
až ji konečně taině zakopali v praŽském Moto'
le. Teprve v loce 2009 letcův hÍob po ďouhém
pátlání objevil historÍk Áleš Ký s Alenou Kaf-
kovou. Ve stejném loce podala Trudie Bryk-
sová tÍestní oznámení na KarlaVaše, ale úřa-
dy jej o lok později zamítly. Bryksová zemřela
v roce 20lt,Vaš ji o lok přežil a pilot JosefBryks
se po dlouhých desetiletích konečně dočkal
důstojného hlobu.

((

Luděk Navara BryksovY osudy
přiblížiI V teIeViznim dokumentu

Muž, který přecenil českou

duši, v roce 2014 vyda|spo|u

s Miros|avem Kasáčkem knihu

Na útěku.
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