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Příběh předmnichovský 
 

Vpád do Tisé 
 
Jan Vondráček 

 
 
Obec Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 20 km od krajského města 
Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod do SRN. Obec leží v 
Děčínských stěnách, známých jako Českosaské Švýcarsko, ve výšce 550 m. Do správního 
území Tisé spadají obce Ostrov, Rájec a osada Antonínov s celkovým počtem 812 obyvatel. 
V předválečné době činila německá populace absolutní většinu. Všechny tyto obce se 
současně nacházejí na státní hranici se Spolkovou republikou Německo. V předválečném 
období náležely pod obec Tisá ještě obec Sněžník až po vyhlídku Děčínský Sněžník.  
 

Po roce 1933 se z klidných německých spoluobčanů (byly i 
výjimky) stávali zuřiví přívrženci nacismu. Na druhé straně 
proudili přes hraniční přechody v Cínovci, ve Hřensku, na 
Sněžníku, ve Varnsdorfu i jinde do severních Čech stovky lidí, 
které nacismus pronásledoval pro jejich politické 
přesvědčení: komunisté, sociální demokraté i příslušníci 
dalších demokratických stran a organizací. Nacisté v 
pohraničí, vedení Konrádem Henleinem, přepadali četnické 
stanice, vraždili příslušníky finanční stráže, rozbíjeli 
demokratické schůze. Jan Vondráček sloužil od 30. 9. 1936 u 
pohotovostního oddílu v Děčíně jako člen a instruktor Stráže 
obrany státu, od 31. 4. 1937 do 21. 5. 1938 konal službu na 
státní hranici v prostoru Tisá a od 21. 5. 1938 do 9. 12. 1938 
konal službu u SOS hlídky č. 15 v prostoru Tisá, u praporu 
SOS Litoměřice. Zde došlo dne 22. 9. 1938 k následující 
události. 
V době mnichovské krize v roce 1938 byl v českém pohraničí, 

osídleném sudetskými Němci, vytvořen Sudetoněmecký Freikorps (SdFK – Sudetendeutscher 
Freikorps), do kterého v zářijových dnech vstupovali v Německu uprchlí henleinovci, aby 
zahájili svoji teroristickou činnost v pohraničí Československa v noci z 19. na 20. září 1938. 
Vzplály první celnice, úderné skupiny SdFK zaútočily na bojová stanoviště družstev Stráže 
obrany státu rozmístěná v blízkosti hranice.  
V odpoledních hodinách 22. září 1938 došlo ke vpádu freikorpsu i do oblasti litoměřického 
praporu SOS v prostoru Tisá. Kolem čtvrté hodiny odpoledne několik skupin nacistických 
teroristů přešlo státní hranice přes Rájec a Eiland (dnešní název Ostrov) a dostalo se 
nepozorovaně až k prvním domkům v Tisé. Kromě loveckých pušek měla část příslušníků 
freikorpsu vojenské manlicherovky, pistole, ruční granáty i několik kulometných pistolí 
Bergman MP28. Když vtrhli do obce, bylo jich na tři stovky. Místních nacistů z Tisé poznali 
četníci asi jen dvacet, ostatní byli ze širokého okolí. Freikorps se do osmi hodin večer zmocnil 
oddělení finanční stráže, četnické stanice a pošty v Tisé. 
Teprve kolem osmé hodiny se podařilo soustředit potřebné posily, které by mohly proti 
freikorpsu v Tisé zasáhnout. Přihlásili se dobrovolníci od okolních družstev SOS číslo 12, 13, 

Jan Vondráček, 1938. 
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14 a 15, kteří byli posíleni vojenským asistenčním oddílem. Vojáci s příslušníky SOS vtrhli 
z několika stran do Tisé. Strhla se prudká přestřelka. Úderná skupina od družstva č. 14 
zaútočila pod velením štábního strážmistra Kočárka proti západní části obce. Skupině se 
podařilo osvobodit několik vězněných sociálních demokratů a komunistů, které nacisté chtěli 
unést do Německa. Další bojové skupině velel štábní strážmistr Antonín Zelinger, velitel 
četnické stanice v Tisé. K nejprudšímu boji jeho družstva došlo v okolí kostela sv. Anny v Tisé. 
Zaburácelo několik výbuchů ručních granátů. Příslušníci SOS pronikali do blízkosti pošty, kde 
bylo vězněno několik dalších zajatců. Když družstvo vyrazilo na zteč, vybuchl další granát a 
Zelinger se skácel k zemi – střepina ručního granátu mu zle poranila pravé koleno. Velení 
okamžitě převzal další příslušník družstva č. 15  Jan Vondráček. Když zahnali vzbouřence 
střílející z pošty a pronikli do budovy, osvobodili zde uvězněné poštovní zaměstnance, 
dozorce finanční stráže Vomelu a tři četníky zajaté na zdejší stanici. Když docházelo střelivo, 
přijel naštěstí po krkolomné jízdě Stanislav Miška s automobilem naloženým několika 
bedničkami nábojů a dalšími granáty. 
Ústup povstalců urychlil nájezd čety obrněných vozidel, která se připojila k posledním 
přestřelkám. Celá skupina freikorpsu uprchla do lesů a ještě v noci se vrátila zpět přes 
hranice do Německa. Podařilo se jim odnést i své mrtvé a raněné – nebylo jich prý málo. 
Svědčily o tom na několika místech krevní stopy.  Místním četníkům se nepodařilo zadržet 
ani jednoho pachatele.  
Vpád do Tisé posloužil v příštích dnech nacistické propagandě. Za zmínku jim zejména 
posloužila vyhláška, kterou nechal po boji v obci kolovat starosta. Zakazovala vyvěšování 
praporů s hákovým křížem a varovala, že dům, kde se prapor vyvěsí, bude zapálen. 
Henleinovcům, kteří by veřejně nosili odznak zakázané SdP, se hrozilo zastřelením a stejný 
osud měl potkat všechny, kteří by vyrukovali s páskou s hákovým křížem. Po ulicích se 
nesměly společně procházet více než dvě osoby. Nošení zbraní a jejich přechovávání mělo 
být rovněž potrestáno zastřelením. Hranici směly překročit v případě mimořádných událostí 
pouze ženy, děti a starci, zastřelení hrozilo všem, kdo by se v případě střelby nezastavil. 
Starosta učinil ve své horlivosti republice medvědí službu, i když všechny body vyplývaly 
z přísného stanného práva. Uvedená vyhláška kolovala 24. září po všech domech. Občané 
v Tisé, kde žil značný počet německých antifašistů, vpád freikorpsu odsoudili a obecní 
zastupitelstvo se bezprostředně po likvidaci incidentu rozhodlo, že obec zaplatí veškerou 
vzniklou škodu a složilo okamžitě 3 000 Kč. Okresní úřad však přesto bezprostředně potom, 
co se o existenci vyhlášky dozvěděl, ji okamžitě zrušil. 
O několik dnů později, byla na základě Mnichovské dohody četnická stanice protokolárně 
předána Němcům a Češi museli z této oblasti urychleně odejít. 
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Fakta  
 
Mobilizace 1938 
 
Jindra Svitáková 

 
Nástup nacistů k moci v Německu v roce 1933, ve spojení s neúspěchem jednání na 
odzbrojovací konferenci v Ženevě v témž roce, představoval zásadní kvalitativní přelom v 
zahraničně-politickém postavení Československa. Rostoucí napětí druhé poloviny 30. let 
nakonec vyvrcholilo v roce 1938, kdy vzrůstající agresivita sousedního Německa vedla 
nejprve k přijetí mimořádných opatření v době 20. května do 22. června a nakonec  
k vyhlášení všeobecné mobilizace 23. září 1938.  
 
Téměř celý český národ očekával již po několik dní u rozhlasových přijímačů na opatření k 
obraně vlasti.   Většina československého obyvatelstva přijala  zprávu o   opatřeních vlády k 
obraně republiky a o mobilizaci armády s uspokojením a nadšením. Mobilizace proto 
proběhla rychle a úspěšně. Netrpělivě sledovali vysílání hlavně záložníci odvodních ročníků, 
kterých se měla očekávaná mobilizace týkat.  
Proto se také první záložníci začali soustřeďovat u svých útvarů ihned po vyhlášení 
mobilizace. Mobilizace byla vyhlášena 23. 
září 1938 ve 22.00 hodin. Za 24 hodin byly u 
většiny vojenských útvarů prezentovány tři 
čtvrtiny povolaných záložníků. Podobně jako 
při vojenských opatřeních v květnu 1938, 
všichni plnili obětavě, ukázněně a horlivě 
všechny povinnosti. To nenechávalo nikoho 
na pochybách o obranyschopnosti 
Československa a o vůli národa bránit svou 
vlast.  
Mobilizace povolala 18 ročníků I. zálohy a náhradní zálohy všech zbraní a služeb a dále část 
příslušníků II. zálohy – potřebných specialistů. Celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů do 
zbraně včetně těch, kteří byli povoláni již před začátkem mobilizace. Následující události 
znemožnily Československé armádě bránit svou vlast, protože Velká Británie, Francie, 
Německo a Itálie podepsaly ortel nad naším národem – Mnichovskou dohodu. 
Počty válečné armády po ukončení mobilizace dosáhly 1 128 000 osob, z toho 48 000 
důstojníků a 9 000 rotmistrů. Armáda se následně skládala z 12 hraničních oblastí, 21 divize, 
1 okrsku, 4 rychlých divizí, 2 skupin v síle divize a jedné skupiny v síle brigády, tvořících 4 
armády a zálohu hlavního velitelství. K vedení boje mohla využít téměř 350 tanků, 5 000 
dělostřeleckých hlavní a 950 bojových letounů. Kromě toho k 23. září bylo stavebně 
dokončeno a z velké části i vyzbrojeno 263 těžkých objektů a 9 632 objektů lehkých. 
Pro řízení vojenských operací na strategické úrovni bylo určeno Hlavní velitelství, které 
vzniklo současně s vyhlášením mobilizace v noci 23. září. Jeho předsunutý sled se okamžitě 
přemístil do Klánovic u Prahy. Dne 26. září večer se velitelství přesunulo do Vyškova a jeho 
jednotlivé složky se rozptýlily ve městě a po okolních obcích. Hlavní velitel, armádní generál 
Ludvík Krejčí (1890–1972), sídlil společně s operačním oddělením štábu na zámku v Račicích 
u Vyškova. V čele jednotlivých čtyř armád (I. – IV.) stáli významní a zkušení představitelé 
armády: armádní generál Sergej Vojcechovský (narozen 1883, v květnu 1945 odvlečen do 
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SSSR), divizní generál Vojtěch Luža (1891–1944), armádní generál Lev Prchala (1892–1963) a 
divizní generál Robert Rychtrmoc (1875–1946),  armádní generál Josef Bílý (1872–1941) a 
armádní generál Josef Votruba (1879–1959). 
V záloze Hlavního velitelství se nacházela letecká brigáda, jejíž pluky, vyzbrojené převážně 
těžkými bombardovacími letouny, byly připraveny provádět bombardování mobilních svazků 
nepřítele, přibližujících se k čs. státní hranici zejména z Horního Rakouska a dále ze Saska a 
Lužice. Předpokládala se úzká součinnost se skupinami bojového letectva jednotlivých 
armád, v nichž byly soustředěny lehké bombardovací letouny a část sil stíhacího letectva. 
Zároveň bylo připraveno vše pro přijetí dvou perutí francouzského letectva (40 letadel), jak 
předpokládaly úmluvy z roku 1934. 
Protivzdušnou obranu zápolí zajišťovaly tzv. teritoriální obrany proti letadlům (TOPL), 
zahrnující veškeré útvary protiletadlového dělostřelectva, společně se zbývající částí 
stíhacího letectva. Sestava TOPL zahrnovala celkem 26 bráněných míst, z čehož většinu 
tvořily průmyslové závody. Hlavním bráněným místem byla Praha, na jehož obranu bylo 
soustředěno 25 % protiletadlových baterií.  
Po léta pracně budovaný bezpečnostní systém Československa se na přelomu září 1938 
zhroutil a země samotná se ocitla v silné mezinárodní izolaci. Z Malé dohody zůstalo věrné 
jen Rumunsko. Hlavní spojenec – Francie nutil Československo k podrobení se Německu a 
netajil se tím, že vojenskou pomoc nehodlá poskytnout. Pomoc Sovětského svazu byla 

podmíněna postojem Francie. Další státy, tj. 
Maďarsko a Polsko, jen čekaly, kdy budou moci 
získat také něco pro sebe. O osudu 
Československa se tak rozhodlo na schůzce čtyř 
mocností v Mnichově. Ani armáda, jakkoliv 
odhodlaná a relativně dobře vyzbrojená, 
nemohla zachránit situaci. Stav připravenosti na 
válku samotné československé armády a celého 
státu nehrál nakonec při posuzování možnosti 
obrany hlavní roli. 

 

 
Opis vládní vyhlášky 
 
Dle č.183/1938 Sb.z. a n. ze dne 23. září 1938, o vstupu státu do branné pohotovosti 
(mobilizace) Vláda republiky Československé vyhlašuje podle §57. odst. 1 a 3 zákona ze dne 13. 
května 1936, č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jimž byla nařízena presidentem 
republiky podle §23. branného zákona mobilisace, za den vstupu státu Československého do 
branné pohotovosti.  
 
Jan Syrový v.r. 
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Navštivte 
 

Tvrz Bouda 
 
Martin Ráboň 

 
Tvrz Bouda je unikátní vojensko-historická památka, součást československého pevnostního 
systému – jedna z pěti dělostřeleckých tvrzí, které se podařilo do září roku 1938 po stavební 
stránce dokončit. Je to komplex pěti objektů, které propojuje hluboko pod povrchem země 
velmi rozsáhlý systém chodeb a sálů. Stěny a stropní desky (střechy) srubů, které mohla 
ohrozit palba nepřátelských zbraní, tvoří konstrukce o tloušťce tři a půl metru postavené ze 
speciálního železobetonu. Díky tomu byly osádky a výzbroj srubů naprosto bezpečné proti 
účinkům všech tehdy známých a používaných zbraní.  
Bouda měla být původně nejsilnější zdejší tvrzí s nejpočetnějším dělostřelectvem. Vývoj 
opevňovacích plánů ji postupně měnil. Stala se z ní nakonec nejmenší dělostřelecká tvrz čs. 
pevnostního systému. Tvoří ji tři sruby pěchotní (K– Ba–S 21Kazi, S 23 Teta a S 24 Libuše), 

svým stavebním provedením značně 
navzájem odlišné, srub vchodový a 
srub určený pro zabudování otočné 
výsuvné dělové věže – hlavní zbraně 
tvrze (K– Ba–S 22 Horymír). Posledně 
dva jmenované objekty jsou unikátně 
zachované.  
Stejně pozoruhodný jako povrchové 
objekty je na Boudě velmi dobře 
zachovaný podzemní komplex, který 
zahrnuje prostory pro zajištění 
dlouhodobého boje tvrze a její 
osádky. Lze vidět prostorné sály pro 

filtrovnu vzduchu, pevnostní strojovnu/elektrárnu, rozsáhlá skladiště munice, válečná 
kasárna s kuchyní, ošetřovnou, ubikacemi, spojovacím uzlem a mnohé další. Podzemní 
prostory o celkové délce cca 1,5 km měly poskytnout bezpečné zázemí osádce, kalkulované 
původně na 316 mužů. Nacházejí se ve skále, v hloubce až 57 metrů pod zemí. 
Vojáci československé armády – příslušníci V. praporu hraničářského pluku 19, pod velením 
mjr. pěchoty Jana Špaleho – opustili na rozkaz částečně bojeschopnou dělostřeleckou tvrz 
Boudu bez boje, stejně jako všichni ostatní obránci čs. opevnění. Poslední z nich odešli   
10. října 1938.  
V r. 1995 byla Bouda vyhlášena Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Je zde 
postupně zřizováno muzeum československého opevnění a armády z let 1918–1939. Před 
vchodovým objektem se nachází unikátní pětistřílnový pancéřový pěchotní zvon, najdete zde 
ukázky dobových protitankových a protipěchotních překážek, maketu podzemní elektrárny, 
expozici ražby podzemí s výdřevou a důlními vozíky a další exponáty.  
 

Podrobné informace: www.boudamuseum.com 
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Příběh vystěhování 
 

Nesměli jsme bydlet v pohraničí 
 
Petr Majer 

 
Svobodník ve výslužbě Jindřich Eisner, válečný veterán, 
příslušník čs. obrněné brigády ve Velké Británii, pochází 
z Bystřice nad Olší a v okolí prožil dětství a mládí. Narodil 
se tam 8. prosince 1922, obecní školu navštěvoval 

v nedalekém Nýdku, kde rodina Jindřicha Eisnera bydlela a měšťanskou školu opět v Bystřici. 
Gymnázium začal studovat v Těšíně, ale studium nedokončil, protože v říjnu 1938 došlo 
k obsazení Těšínska Polskem. Odešel se učit k zámečnické firmě Korer v Těšíně.  
Ještě dnes vzpomíná  se smutkem v očích na  tehdejší dobu: „Bylo to hrozné. Řádili zde 
bojůvkáři, vymlátili nám celou chalupu, házeli granáty… To vše jenom proto, že jsme byli Češi. 
Museli jsme se z Nýdku vystěhovat do Bielska. Nesměli jsme bydlet v pohraničí.“ 
K emigraci se rozhodl 11. května 1939, kdy odjel z Katovic do  Gdyně a lodí  Kastelholm do 
Švédska. Následovala cesta vlakem do přístavního města Göteborgu  a odsud lodí Suecie do 
Velké Británie. Dne 15. května 1939 se tak ocitl v anglickém městě Tilbury a následně 
v Londýně. Krátce nato přicestoval do městečka Buston Manor v hrabství Kent. Pracoval zde 
s dalšími 40 emigranty na farmě.  
Do tvořící se československé jednotky se přihlásil 4. prosince 1941, absolvoval základní výcvik  
a řidičský kurz. Vojín Jindřich Eisner byl zařazen do funkce řidiče nákladního vozidla. V srpnu 
1944 byla čs. obrněná brigáda z Velké Británie přemístěna do Francie, kde se vojín Eisner ve 
funkci řidiče nákladního vozidla účastnil bojů u Dunkerque. Podílel se na zásobování 
bojujících jednotek municí a dělostřeleckými náboji. Že to nebylo nikterak snadné a šlo 
skutečně o život, vzpomíná i dnes, po 64 letech, velmi živě: „Vzpomínám si, jak při průjezdu 
frontou Němci zasáhli mé vozidlo naložené municí, jejich střela proletěla plachtou a střepiny 
se zaryly do dřevěné bedny, v níž byly uložené náboje. Měl jsem tehdy velké štěstí.“  
Do své vlasti se vrátil asi týden po ukončení války. Ocitl se v Plzni, odsud byl přemístěn na 
Slovensko, kde se podílel na zásobování obyvatel potravinami ve válkou zničené Nitře. 
Fašisté zde při ústupu zničili všechny mosty a komunikace. Z Nitry byl pak přemístěn do 
Milovic, kde byl 18. ledna 1946 demobilizován. Po demobilizaci se vrátil do Nýdku, kde 
převzal hospodu po svých rodičích. V roce 1946 se oženil a narodila se mu dcera. V roce 1948 
byl však nucen podnikání ukončit, hospoda byla znárodněna. Nastoupil jako řidič u ČSAD, 
nejprve jezdil s nákladním autem, později jako řidič autobusu. Do důchodu odešel v roce 
1982. Krátce před svou smrtí v roce 2009 Jindřich Eisner řekl: „Víte, nepatřím k těm lidem, 
kteří by svou činnost ve válce nějak zdůrazňovali. Vím jen, že kdyby bylo potřeba, ani na 
okamžik bych nezaváhal a šel bych tuto zem bránit.“ 
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Příběh  
 

Záchrana v poslední chvíli 
 
Jan Vondráček 
 
Josef Hercz se narodil jako čtvrtý ze šesti bratrů 11. srpna 1917 u 

obce Egreš u města Trebišova na Slovensku. V roce 1935 odmaturoval v Košicích a začal 
studovat medicínu v Praze. Ukončil pouze sedm semestrů, když byly vysoké školy v roce 1939 
uzavřeny. Vrátil se na Slovensko, kde byl z rasových důvodů (židovský původ) odveden do 
pracovních oddílů slovenské armády. V roce 1940 utekl ze Slovenska, aby mohl bojovat proti 
nacismu. K emigraci využil loď Pentscho, která odplouvala z Bratislavy. Transport se protáhl 
na pět měsíců strastí a strádání.  
Josef Hercz o tom vypravuje: 
Začátkem května 1940 jsem byl z armády dočasně propuštěn s průkazem vojáka pracovní 
služby. Po propuštění ten, kdo se „neztratil“, pokračoval u stejné jednotky. Já jsem se ale 
„ztratil“. Rodiče sice byli optimističtí, věřili, že Hitler brzy padne, ale já jsem se přesto chtěl  
dostat do naší zahraniční armády, a rozhodl jsem se využít lodní cestu pomocí 
vystěhovalecké lodi Pentscho, která měla 18. května 1940 odplouvat z bratislavského 
přístavu. Rodiče zaplatili asi 15 000 korun, abych se na loď dostal. Valná část peněz zřejmě 
skončila u mafiánů, ti ale také zařídili, že jsme odplouvali vlastně legálně – s vědomím 
Slovenského státu. Měli jsme společný pas, v němž bylo vízum do Paraguaye. 
Pentcho vyplula z Bratislavy 18. května 1940 asi s 300 emigranty na palubě. Většina z nás 
pocházela z bývalé Československé republiky, bylo mezi námi hodně starších lidí, žen a dětí. 
Podle původního plánu měla plavba po Dunaji trvat asi tři týdny a v deltě Dunaje, v Sulině, 
měla čekat větší zámořská loď. V Budapešti a pak v jugoslávském Bezdanu nastoupili na loď 
další emigranti, počet cestujících se přehoupl přes 500. Pentcho byl vlastně z remorkéru 
přebudovaný lopatový parník, na němž smělo cestovat jen zhruba 250 osob. Při 
dvojnásobném počtu lidí byla loď neuvěřitelně přecpaná a vratká. Většina pasažérů musela 
být namačkaná v podpalubí ve dvou větších místnostech, byl zde skoro nedýchatelný vzduch 
a palandy plně štěnic. 
Cesta se proti plánovaným třem týdnům postupně prodlužovala. Po pěti týdnech plavby jsme 
potraviny skoro úplně vyčerpali, na lodi začal být hlad. Dlouhé týdny jsme nedostali nic 
jiného, než ráno černou kávu bez cukru, v poledne „prázdnou“ polévku – občas tam  plavalo 
něco, snad nějaká zelenina – a večer zase černou kávu. Byli ovšem i takoví lidé, kteří měli s 
sebou kufry a v nich konzervy. Delší dobu jsme stáli v jugoslávském přístavu Dobra. Kdo 
mohl, doplnil tady své zásoby. Kdo měl něco zlatého, stříbrného nebo vůbec něco ke směně, 
vyměnil to s četníky za chleba, rakiji či za jiné potraviny. Společně se svým kamarádem jsme 
získali bochník chleba a asi půl litru rakije. Zalezli jsme si do ústraní, krmili se chlebem a 
zapíjeli rakijí, kamarádovi pak z toho bylo strašně špatně. Po delším zdržení jsme konečně 
z přístavu Dobra vypluli, nastaly ale další komplikace, tak jsme na několik dlouhých týdnů 
uvázli uprostřed Dunaje na hranici mezi Rumunskem a Bulharskem jako pirátská loď. Úřady 
totiž zjistily, že papíry od lodi jsou falešné, a tak nám všechny papíry vzaly, včetně bulharské 
vlajky. A my čekali a čekali, bez možnosti vystoupit na břeh, bez jakéhokoliv přísunu potravin, 
vodu jsme pili přímo z Dunaje. Asi po třech týdnech se vedení transportu konečně podařilo 
vyjednat cestu dál. Vpluli jsme do přístavu Giurgiu, kde jsme dostali dostatek potravin, 
pohonné hmoty a vodu. Mohli jsme plout dál do přístavu Sulina. Zde na nás měla čekat 
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zaoceánská loď, která tam samozřejmě již dávno nebyla. Bylo to 24. září 1940. Museli jsme 
tedy vyplout s naší chatrnou kocábkou na otevřené Černé moře. 
Kapitánem naší lodi byl Igor Markejevič, jednonohý ruský bělogvardějec, který svému 
řemeslu perfektně rozuměl a loď i s primitivními navigačními prostředky dovedně řídil. Asi i 
díky jeho umění jsme na Černém moři přežili prudkou bouři, při níž se loď otočila o 180 
stupňů a málem se převrátila. Po této příhodě nám však již Černé moře ukazovalo jen 
přívětivější tvář a po pár dnech jsme propluli Bosporem k cařihradskému přístavu. Turci se 
k nám přátelsky nechovali. Do přístavu nás vůbec nepustili, neposkytli nám ani potraviny a 
vyhnali nás. Pro výstrahu na nás dokonce vystřelili z přístavních děl.  
Pluli jsme tedy dál Marmarským mořem, přes Dardanely do Egejského moře, až jsme 
zakotvili na ostrově Lesbos v přístavu Mytiléné. Řekové byli velice přátelští, ale chudí a 
nemohli nám poskytnout kromě mála potravin, ovoce a zeleniny nic jiného. Vyrazili jsme 
tedy dál do athénského přístavu Pireus, kde nás vybavili dostatkem potravin, pohonných 
hmot a vody. Pluli jsme dále, a potom zabloudili do tehdy italských Dodekanez. Do přístavu 
Stampaglia nás nadirigovaly čluny italského námořnictva. Italové se moc divili, že jsme 
nevylítli do povětří, když jsme proplouvali minovým polem. Ukázalo se, že naše loď 
s ponorem necelý metr na miny nedosáhla. Italové byli slušní. Na cestu nám dali vodu, 
nějaký chléb a vyprovodili nás přes minové pole, abychom se opět dostali na otevřené moře 
mimo jejich výsostné vody. 
Moc jsme toho ale již nenacestovali. Po krátké plavbě zůstala loď stát. Příčinou bylo ucpání 
potrubí usazeninami solí z mořské vody, kterou kapitán pro nedostatek sladké vody nechal 
pouštět do kotle, a tak nařídil zhotovit plachty z prostěradel a dek a loď se začala pomalu 
sunout dál. Měli jsme být blízko ostrovu Chamilonesi a k večeru jsme skutečně obrysy 
ostrůvku spatřili. Táhl se od východu na západ a poměrně vysoké vlny narážely na jeho útesy 
na severní straně, k níž jsme se přibližovali. Přihlásil jsem se mezi dobrovolníky, kteří měli 
zjistit, kde je vhodné místo na přistání. Naše pětice se vydala v záchranném člunu na 
ostrůvek a na jižní straně jsme objevili písečnou pláž, která by pro přistání nepředstavovala 
žádné větší riziko. Zatímco jsme v člunu obeplouvali ostrov, plachty posunovaly loď blíž 
k pobřeží.  

Mezitím se již stmívalo. Pomocí baterek jsme 
se snažili dát lodi zprávu. Ale na písečnou pláž 
na jihu se nám ji nanavigovat nepodařilo. 
Jednak nepochopili naše signály, a jednak byla 
loď  těžko ovladatelná, takže ji silné vlnobití 
hodilo na skalnatou severní stěnu. Přes 
veškeré potíže se podařilo dostat všechny lidi 
na ostrov. A také nějaké potraviny a jiný 
materiál. Jak se ráno ukázalo, ostrůvek byl 
neobydlený, zcela holý, skalnatý, bez vody, asi 
tři kilometry dlouhý a jeden kilometr široký.  
 

Bylo jasné, že více než 500 lidí nemůže na ostrůvku bez pomoci přežít. Proto se nás pět 
dobrovolníků vydalo další dopoledne v chatrném záchranném člunu směrem na Krétu, kam 
ukazoval kapitán rukou. Po usilovném veslování jsme při stmívání uviděli světla, asi majáky 
z Kréty. Ale mořský proud nás hnal tak, že se nám světla začala po pravé ruce postupně 
ztrácet a ráno jsme neviděli nic. Opět jsme byli na otevřeném moři. 

Josef Hercz na palubě lodi Pentcho (vpravo). 
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Veslovali jsme ještě další den a síly nám ubývaly. Když jsme v člunu již jen skoro bezvládně 
leželi, probudil nás křik jednoho z nás, protože člun byl skoro po okraj plný vody. Naštěstí se 
nám podařilo vodu vyčerpat a místo ucpat. Druhý den v noci se přihnala obrovská vlna, 
mysleli jsme, že je to náš konec. Vlna ale vynesla člun na svůj vrchol a my se zhoupli na druhé 
straně na klidné moře. Postupně nám síly tak ubyly, že už jsme v člunu jen leželi a začali 
pomýšlet na sebevraždu. Ale dvě pistole, které jsme měli s sebou, poškodila slaná voda, 
takže byly k nepotřebě. Já jsem radil, abychom naskákali do moře a ukončili to trápení. 
Pátý den se nad námi objevilo letadlo. Dvouplošník se spustil nízko nad nás a piloti nám 
ukazovali ruce palcem vzhůru. To znamení jsme tehdy ještě neznali a také jsme nevěděli, že 
koncentrické barevné kruhy pod křídly jsou britským znakem. Letadlo zmizelo a za chvíli jsme 
napočítali asi 26 britských válečných lodí, které se po námořní bitvě vracely do Alexandrie. 
Na palubu nás vzal torpédoborec Nubian. Dostali jsme veškerou nutnou péči a byl vyslán 
radiogram, že na ostrůvku Chamilonesi je přes 500 ztroskotanců. A tak je Italové zachránili a 
převezli na Rhodos.  
Neměli jsme samozřejmě žádné dokumenty, byli jsme polonazí, voda nám všechno odplavila. 
Když se vyslýchající přesvědčili, že nejsme žádní špióni, předali nás egyptské přístavní policii, 
protože jsme byli ilegálně, bez papírů, na egyptské půdě. Přístavní policie nás hodila do 
vězení. Bylo to pravé egyptské vězení plné štěnic s mizernou stravou. Hlavně jsme ale měli 
zdravotní potíže. Já měl například od veslování zhnisanou pravou ruku. Se svými strážci jsme 

se domlouvali horko-těžko anglicky a francouzsky, 
arabsky jsme neuměli. Oni zase z oněch dvou jazyků 
znali pár slov. Chtěli jsme mluvit s velitelem přístavní 
policie. Odpověď jsme dostávali stále stejnou. „Bukra, 
bukra.“ To znamená zítra. Když se ono „bukra“ už táhlo 
týden, vzbouřili jsme se. Začali jsme rozbíjet zařízení a 
náš strážce před námi klekl, abychom mu neutekli, že 
má doma devět dětí a z našeho útěku by měl problém. 
Řekli jsme dobře, ale chceme mluvit s velitelem přístavní 
policie. A skutečně, vzápětí se dostavil. Brzy pak za námi 

přišel československý konzul v Alexandrii a zařídil všechno potřebné, vzali nás do židovské 
nemocnice, kde jsme dostali potřebnou péči a ošetření. Zůstali jsme ale i nadále v egyptské 
internaci, protože jsme stále neměli doklady. Žádosti o ně jsme si hned podali a zároveň jsme 
podali i žádosti o vstup do naší jednotky, která byla v té době v Palestině. To bylo v říjnu 
1940. Pasy jsme dostali až v dubnu 1941. Krátce poté se přesunul 11. československý pěší 
prapor z Palestiny do Alexandrie a my čtyři jsme narukovali ...  
Josef Hercz se zúčastnil bojů u Tobruku, kde byl raněn. Absolvoval školu pro důstojníky 
pěchoty, s jednotkou se přesunul do Velké Británie, kde byl velitelem průzkumného oddílu a 
zapojil se do bojů u Dunkerque. Spolu s Josefem Herczem bojovali v československé armádě 
jeho tři bratři, další byl zastřelen v koncentračním táboře. Většina ostatních příbuzných byla 
za války zavražděna.  V roce 1946 Josef Hercz dokončil studia na lékařské fakultě, v roce 1947 
přešel na chirurgické oddělení nemocnice na Bulovce, kde pracoval až do svého odchodu do 
důchodu.  
V roce 1996 byl jmenován rytířem České lékařské společnosti. V roce 2004 mu byl 
francouzským prezidentem udělen Řád čestné legie a v roce 2005 byl prezidentem České 
republiky vyznamenán Řádem T. G. Masaryka I. třídy. Zemřel v roce 2010. 
 
 

Alexandrie, nemocnice, 1941. 
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Příběh 
 

Útěk z Francie 
 
Olga Horníčková 

 
V březnu 1939, když Němci obsadili ČSR, jsem žila s rodiči a o rok starší sestrou Vlastou ve 
Varšavě, kde tatínek pracoval na československém vyslanectví. Bylo mi 16 a chodila jsem do 
francouzského lycea, kde nás bylo asi dvacet národností. Bydleli jsme přímo na vyslanectví a 
vzpomínám si, jak se po 15. březnu  celé noci pálily nejrůznější důvěrné dokumenty, aby je 
Němci nedostali do rukou. Vyslancem byl tenkrát Juraj Slávik. Přesto, že se snažil co nejdéle 
vyslanectví udržet a německým zástupcům dveře neotvíral, nakonec se nedalo nic dělat a 
všichni jsme museli budovu opustit. Většina z nás odjela do Francie. Jet přes Německo 
samozřejmě nešlo, a tak 6. dubna jsme se, rodiče, sestra a já, nalodili na polskou loď 
Warszawa v Gdyni a přes Kattegat a Skagerrak jsme o týden později dorazili do Le Havru. 
Nejdříve jsme se usadili v Dijonu, kde existovala sekce pro československé studenty na 
chlapeckém Lycée Carnot. Staral se o ně profesor Alois Krušina. Přesto, že jsme chodily se 
sestrou do dívčího lycea, profesora Krušinu a sekcionáře jsme dobře znaly a často s nimi 
jezdily o víkendech na výlety. 
Po ukončení první části maturity v červenci (ve Francii se dělala nadvakrát, pouze ta druhá 
umožňovala vstup na univerzitu), jsme se odstěhovali do Cognacu. Bylo to dále od 
německých hranic a bydleli tam naši přátelé z varšavského vyslanectví, s kterými jsme si pak 
pronajali dům, celkem tři rodiny dohromady. Navíc Cognac byl sídlem československých 
posádek za první světové války, takže tam žilo ještě z té doby několik českých rodin.  
Válka vypukla až 3. září, poté co Němci zaútočili na Polsko. Francie a Anglie chvatně 
mobilizovaly, ale život šel dál, říkalo se tomu období  „une drôle de guerre“ (podivná válka). 
Koncem roku byl můj tatínek povolán do Londýna do kanceláře prezidenta Beneše. Rodiče se 
rozhodli, že maminka s námi zůstane v Cognacu, abychom dokončily maturitu, a pak že za 
tatínkem v červenci pojedeme. Jenže vše se najednou urychlilo.  
16. května se Němcům podařilo obejít proslulou Maginotovu linii a vtrhnout do Francie přes 
Ardeny u Maubeuge. 11. června vjely nacistické tanky do Paříže. Kdo mohl, utíkal z Paříže na 
jih, včetně našich československých zástupců. Škola nás okamžitě vyzvala k maturitě, ani 
nevím, jak dopadla. (Později jsme ji se sestrou dělaly na francouzském institutu v Londýně.) 
Příchozí těžce sháněli ubytování, hotely byly všude přeplněny. Vynasnažili jsme se našim 
lidem z Paříže u nás dočasně poskytnout nocleh, třeba na matracích na podlaze. Všem nám 
bylo jasné, že Francii musíme opustit co nejrychleji. Českoslovenští příslušníci byli pro Němce 
zrádci a ne váleční zajatci. Slávik se ujal organizování našeho odchodu. Všude panoval šílený 
zmatek. Z fronty přicházely poplašné zprávy. 
Nejhorší to bylo s transportem. Jak se dostat do přístavu? Konečně 16. června se  podařilo 
mamince sehnat nějaký starý kamión, který nás měl dovézt do Bordeaux. Tam byl sraz na 
hlavním náměstí. Naložily jsme, co jsme mohly unést a vypravily se na nekonečnou cestu. V 
zácpě se čekalo hodiny, mosty byly prakticky zablokovány. Když jsme konečně dojely, 
narazily jsme ve městě na neuvěřitelnou tlačenici. Byl večer a  přemýšlet o nějakém hotelu 
bylo naprosto zbytečné. Na  náměstí nás však čekalo překvapení, najednou se nám objevily 
mladé, téměř dětské tváře chlapců ve francouzských uniformách: naši kamarádi z Dijonu. 
Vraceli se z fronty. Hned se nás ujali a pod střechami, které obklopovaly náměstí a některé 
dny sloužily tržnici, nám upravili lože z vojenských dek a pak vypravovali jak vstoupili 
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dobrovolně do armády, co vše prožili, některým hrůza koukala z očí. Mluvili jsme do noci. 
Bylo celkem teplo, ale pak  se znenadání strhla šílená bouřka s lijákem a rachotem hromů. 
Blesky osvětlovaly sochu Svobody, která stála uprostřed náměstí. Byl to zvláštní pohled, 
skoro symbolický.  
Ráno jsme se sešly se Slávikem a jeho skupinou. Již se mu podařilo vypravit do Anglie několik 
rodin s malými dětmi, včetně své manželky se synkem. Zbývalo nás šedesát a možností čím 
dál tím méně. Dozvěděly jsme se, že se musíme dostat do přístavu Verdon-sur-Mer, asi 75 
km směrem na sever. Zase nastal problém s transportem. Naštěstí naši známí Pospíšilovi z 
varšavského vyslanectví mohli vzít  sestru a mě do auta, maminka jela s někým jiným. Jelo se 
v noci, bez světel, takže jsme se v té tmě od sebe odtrhli a navíc zabloudili. Nad námi létala 
nepřátelská letadla a někde v dálce padaly bomby. Na nějakém rozcestí pan Pospíšil  musel 
zastavit a zeptat se na cestu.  
Byla tam malá hospůdka, do které se šlo dolů po úzkých schodech. Pan Pospíšil je neviděl, a 
tak sjel dolů po zádech. Někdo u baru vykřikl: „Un parachutiste!“  Humor existuje za všech 
okolností! Nestalo se mu nic a informace dostal. Asi o půlnoci jsme konečně zastavili v 
přístavu. Před námi potopené lodě, Němci zrovna bombardovali. Loď Condé, na kterou jsme 
se měli dostat, stála u břehu. Honem jsme vlezli na palubu a přitiskli se ke zdi, někdo nám 
pošeptal, že maminka už přijela. Spadl nám kámen ze srdce, bály jsme se cestou, že se s ní 
možná už nikdy nesejdeme. Noc jsme prospaly, nebo spíše probděly pod nějakou plachtou, 
mezitím co Slávik se s jedním kolegou snažili přesvědčit kapitána lodě, aby s námi vyplul na 
moře. Tvrdil, že musí čekat na povolení a dlouho mu trvalo, než pochopil, že vláda padla a 
není nikoho, kdo by mu ho dal. O cestě do Anglie nechtěl ani slyšet. Moře je prý zaminované 
a on není vybaven na pasažéry v tomto počtu. Nakonec nabídl, že nás vezme do Casablancy, 
kde má bratra, kapitána velkého parníku. 
Po dlouhém čekání jsme konečně zamířili na jih. Cesta podél Portugalska, ač zajímavá, 
pohodlná nebyla, jídla bylo málo, žádné kabiny na spaní a na palubě, kde by se člověk mohl 
natáhnout, bylo v noci zima. Do Casablancy jsme dorazili 26. června, ale na břeh jsme 
nesměli, zůstali jsme stát na moři nedaleko bratrovy lodě našeho kapitána, který nechtěl 
prozradit, že veze civilisty. Rozhodl se, že nás za tmy přeplaví v záchranných člunech na 
bratrovu loď Chantilly. Skákat do člunu ve vysokých vlnách a ještě v noci není vůbec 
jednoduché, musí se čekat na labilním provazovém žebříku, až vlna člun přiblíží a pak se 
odhodlat ke skoku. My, co jsme byli mladí, jsme to celkem zvládli, avšak pro některé starší 
dámy to byl krkolomný zážitek, na který určitě dlouho s hrůzou vzpomínaly. 
Loď Chantilly byla krásně vybavená. Obsluhovali ji Arabové v turbanech. Jídla nebylo moc, ale 
spaní v kabinách bylo pohodlné. Nevěděli jsme, co s námi bude a jak dlouho u afrického 
přístavu zůstaneme, ale o dva dny později pro nás přijela menší britská loď a vyrazila s námi 
zase na širé moře, směr Gibraltar. Byla to jedna z nejnepříjemnějších nocí strávených na 
moři. Na palubě se bez přikrývek nedalo vydržet – africké noci jsou studené – uvnitř bylo 
dusno, všechny místnosti přeplněné a zakouřené, a navíc kdekdo zvracel. Naštěstí nikdo z 
naší rodiny netrpěl mořskou nemocí. 
30. června jsme dorazili do Gibraltaru. Pohled byl děsivý: kolem mohutné skály desítky 
potopených lodí, kterým koukaly z vody pouze stožáry. Vypadalo to jak námořní hřbitov. 
Mladí strážníci v bílých uniformách nás naložili do džípu a serpentinami dovezli na vrcholek 
do velkého kláštera. Tam se nás ujaly starší dámy, pohostily nás a pak nám ukázaly koupelny. 
Byl to požitek! Muselo se ovšem používat zvláštní mýdlo, poněvadž voda byla slaná. Noc 
jsme celkem pohodlně přespali na polních skládacích postelích, ale jedna starost nás všechny 
pojila: Jak tu dlouho zůstaneme? 
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Kolem třetí odpoledne přišla odpověď: Okamžitě se 
připravit, pluje se do Anglie. Popadli jsme své věci, 
nasedli do čekajících džípů a sjeli do přístavu. Opodál 
stála mohutná britská loď Neuralia.   
Čluny  nás k ní dovezly, vyhýbaje se potopeným lodím. 
Loď se vrátila z Indie, byli jsme první pasažéři. Umístili 
nás na horní palubě považované za nejluxusnější, 
ovšem jenom na pohled. Pak připluly další vojenské 
transporty z jiných přístavů. Byli v nich naši a polští letci. 
Vraceli se z bojů nad Francií a jako my byli posláni na 
horní palubu. Nalezli jsme mezi nimi několik našich 
chlapců, kteří nás navštěvovali v Cognacu. S radostí 

jsme uvítali našeho dobrého přítele Františka Fajtla. Vojáci, také Češi a Slováci, obsadili 
spodní paluby, avšak na naši palubu nesměli.  Byl mezi nimi i profesor Alois Krušina z 
dijonského lycea i Miloš Novák, můj budoucí manžel, kterého jsem tenkrát ještě neznala.  
Když jsme zvedli kotvy, zjistili jsme, že plujeme v početném konvoji, celkem 14 lodí, včetně 
válečných. Nevěděli jsme, že naše cesta potrvá skoro dva týdny. Konečně, velkým obloukem 
kvůli minám, jsme se dostali do Liverpoolu a 13. července 1940 vstoupili na pevninu, 27 dní 
po opuštění Cognacu, po 23 dnech strávených na moři.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na lodi Neuralia, zleva vpředu: Karel Mrázek, Vlasta 
Horníčková, Olga Procházková,  Táňa Černá, František 

Fajtl. Zleva vzadu: Božena Černá, Jan Fürbach, Olga 
Horníčková. 
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Příběh 
 

Člověk s nezlomnou vůlí 
 
Vítek Formánek 

 
Josef Bryks se na fotografiích nedal přehlédnout. Jeho 
charakteristicky zdeformovaná čepice francouzské letecké 
uniformy je jedinečná, už jako by naznačovala, že její majitel je 
také člověk výjimečný. Josef Bryks se narodil 18. 3. 1916 v obci 
Lašťany u Olomouce. Po ukončení docházky na základní škole se 
zapsal na Obchodní akademii v Olomouci, kterou roku 1935 

úspěšně dovršil maturitou. Už tehdy velmi dobře uměl anglicky, což mu později usnadnilo 
život. Narukoval do Školy důstojníků jezdectva v záloze do Pardubic a poté absolvoval 
Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, ze které byl vyřazen jako poručík letectva.  
Přišla okupace a Josef přešel ilegálně hranice do Maďarska. Byl však chycen a tři měsíce 
vězněn v Budapešti. Po propuštění se dostal do Jugoslávie a v Bělehradě se na francouzském 
konzulátu přihlásil do řad Cizinecké legie. Z Jugoslávie putoval dál přes Řecko, Turecko až do 
Sýrie a nakonec do francouzského městečka Agde. Zde konal službu pobočníka, ale poté, co 
Francie kapitulovala, odejel i Josef Bryks do Británie. Zde uplatnil své znalosti angličtiny a 
působil jako tlumočník ve sběrném táboře. Do RAF byl přijat 1. 8. 1940 a o 3 dny později 
přidělen k 310. squadroně. Pak pokračoval ve výcviku a působil v několika útvarech na 
různých místech, až v kanadské 242. sq. přišel osudný 17. červen a rozkaz ke vzletu 
k doprovodu bombardérů nad Francii. Při zpáteční cestě byla skupina napadena 
nepřátelskými Messerschmidty a nastala bitva. Josef Bryks poslal jednoho nepřítele k zemi 
v plamenech, ale sám byl také zasažen a v prostoru St. Omer musel na padáku opustit svůj 
hořící stroj. Schoval se u sedláka a zakopal svoji uniformu. V civilních šatech byl objeven 
Němci a surově zbit. Musel vykopat uniformu a v ní byl převezen do St. Omeru, kde se setkal 
se sestřeleným příslušníkem své squadrony S/Ldr Smithem. Ten Němcům potvrdil, že je 
anglický pilot a jmenuje se Joe Rick, takže pravá totožnost zůstala Němcům naštěstí zatajena. 
Po výslechu byl převezen do Dulag Luftu a po dalších výsleších následoval převoz do Oflag IX 
A/4 Spangenberg.  
V táboře se setkal s dalšími českými letci. S jedním z nich – Otou Černým utekl vykopaným 
tunelem 19. 4. 1942. Černý byl chycen po 8 dnech u Hamburku, zatímco Bryks pokračoval 
sám pěšky. Ukradl kolo a ujížděl ke švýcarské hranici, u Stuttgartu po něm střílela německá 
hlídka. Z nedostatku potravin a vody dostal disenterii a zcela vyčerpaného jej v lese našla 
hlídka hitlerjugend. Byl převezen do vězení gestapa v Darmstadtu a celý měsíc strávil na 
ošetřovně. Následoval převoz do tábora VI A v Seestu. Zde během 5 dní vykopal tunel a bez 
jídla a bos opět utekl. Přešel přes hory jižně od Kasselu. Nejdříve byl chycen, když chtěl 
ukrást letoun ME 109 a poté při krádeži ovoce. Pokaždé utekl pronásledovatelům, až 
nakonec byl zadržen při náletu 8. 9. 1942 vojáky protiletecké baterie.  
Následoval převoz z Manheimu opět do Dulag Luftu a potom do Oflagu XXI B v Szubinu. 
Odtud 4. 3. 1943 utekl se S/Ldr Morrisem v bečce od močůvky, kterou vyváželi polští civilisté. 
Na statku se opět potkal s Otou Černým, který utekl téže noci tunelem ze stejného tábora. 
Společně se dostali na udanou adresu ve Varšavě. Zatímco S/Ldr Morris byl chycen, oba naši 
letci se dostali do kontaktu s organizací Bora Komorowského. Celý měsíc pracoval Bryks jako 



 16 

kominík u firmy Bogumilsky, než byl 2. 6. 1943 zatčen a převezen do vězení Pawiak. Nejdříve 
byl vyslýchán civilními agenty gestapa, poté jej zkopali do bezvědomí.  
Z tohoto vězení byl poslán do tábora Stalag Luft 3 v Saganu, který o rok později vešel do 
historie velkým masovým útěkem 76 zajatců. Ze Saganu putoval Bryks do dalšího tábora 
Stalag VIII B Lamsdorf, kde byl operován kvůli vnitřnímu zranění, způsobenému při výslechu. 
Následoval opět Stalag Luft 3, kde byla 30. 8. 1944 odhalena jeho pravá totožnost a byl 
zatčen. Z Prahy byl převezen do tábora Stalag Luft 1 v Barthu a odtud do známého vězení pro 
prominenty Oflag IV V Colditz. Zde byl 18. 4. 1945 osvobozen americkou armádou.  
Do vlasti se vrátil až v říjnu téhož roku se svojí manželkou, bývalou příslušnicí britské armády 
(WAAF) Trudie Rossetovou, se kterou si vyměňoval dopisy po celou dobu zajetí a jejichž 
příběh byl zfilmován pod názvem Srdce v zajetí. Nastoupil zpátky do Olomouce a doufal 
v poklidný poválečný život, zvláště když se mu narodila dcera Sonia. I když mu jeho bojový 
druh Wilson nabízel práci u RAF ve Velké Británii, Bryks odmítl, chtěl zůstat doma, ovšem to 
netušil, že právě tímto odmítnutím si podepsal ortel smrti.  
Již před rokem 1948 státní bezpečnost bývalé letce, tak zvané „zápaďáky“ zvláště, špiclovala. 
V jeho spisech přibývala spousta hlášení typu: „6. 8. 1946 pronášel v Masarykově domě 
v Olomouci při kurzu instruktorek branné výchovy tak nepříznivé výroky o situaci v ČSR, až se 
frekventantky divily, že takový důstojník může sloužit v naší armádě. Ke konci oznámil, že 
stejně v armádě nezůstane.“  
Dne 18. 6. 1948 přišlo zatčení a odsouzení k 10 letům těžkého žaláře. Kromě toho mu byl 
zabaven veškerý majetek a byl degradován na vojína. Podmínky v komunistických lágrech 
byly horší než v nacistických. Bryks trpěl ve studených kobkách, kde nebyla ani pryčna, ani 
přikrývka. V Leopoldově, Jáchymově a na Borech odpracoval 8 let. Z toho, co vydělal, ještě 
posílal peníze rodině domů, ty však nikdy nedošly. Umřel na těžký infarkt 12. 8. 1957. Jeho 
tělo bylo spáleno a popel na příkaz StB vyhozen.  
Manželka Trudie se z Evropy přestěhovala do Washingtonu D.C. a ztratila jakýkoli kontakt 
s rodinou svého manžela. Shodou šťastných náhod se po revoluci dozvěděla o existenci 
příbuzných v Lašťanech. Od té doby je mnohokrát navštívila a na místním hřbitově do 
rodinné hrobky pochovala svoji dceru Soniu, která zemřela na roztroušenou sklerózu. Leží 
vedle symbolické urny svého otce Josefa Brykse – člověka, který ve 24 letech odešel bojovat. 
Bojoval však pouhé dva měsíce, další čtyři roky strávil v zajetí, aby po dvou letech svobody 
přišly komunistické represe a osm let žaláře.  
Takový osud by zlomil kdekoho, ale Josefa Brykse ne.  
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Námět pro hollywoodský film 

Útěky ze zajateckého tábora Stalag Luft III. 
 
Vítek Formánek 

 
Na jaře roku 1942, na jih od polského města Saganu (dnes Žagaň) a na východ od stávajícího 
zajateckého tábora Stalag VIII C, začal vznikat  nový tábor, speciálně určený pro zajaté letce, 
který se v německé zkratce nazýval  Stalag Luft III. Tábor byl určen pro zajaté posádky letadel 
britské RAF a později i posádky americké. Samotné umístění tábora v blízkosti města Sagan, 
které bylo také důležitým železničním uzlem pro transporty na východ, daleko od hranic 
ostatních států i států neutrálních (asi 625 km do Švýcarska a 275 km na pobřeží Baltu) 
určovalo, že by se zajatec po případném útěku z tábora musel dlouho pohybovat po území 
Německa. Tím by šance na jeho opětné dopadení byla velmi značná, protože Německo bylo 
doslova poseto hlídkami bezpečnostních složek i ozbrojenými civilními hlídkami, které se 
nacházely i v zapadlých vesničkách, na cestách, mostech a všude tam, kde se lidé mohli 
běžně pohybovat. Nejbližší okolí tábora bylo nedostupné i pro samotné Němce. Písčitá půda, 
na které se tábor rozkládal, měla znemožňovat kopání tunelů.  
Prvními zajatci bylo několik stovek  britských  letců, poslaných sem z tábora Stalag Luft I 
z Barthu a z tábora Dulag Luft od Frankfurtu nad Mohanem, spolu s malými skupinami letců 
z táborů pro pozemní vojska. S nimi se sem také dostaly první skupiny československých 
letců. V roce 1942 byli zajatci zavřeni ve dvou existujících sektorech tábora, centrálním, 
určeném pro poddůstojníky, a východním, pro důstojníky. Na západ od centrálního sektoru 
byly rovnoběžně s ním postaveny ubikace pro stráže a objekty německého velení tábora. Na 
tomto pozemku byly ponechány všechny vzrostlé stromy a byl tak navozen dojem lesoparku. 
Naopak, v zajateckých sektorech byly prakticky všechny stromy vykáceny. Byla pouze 
ponechána stará alej, kterou v dobách, kdy ještě nebyla postavena železnice, vedla 
dostavníková cesta, po které mimo jiné jezdila kněžna Zaháňská na svůj zámeček do 
Ratibořic. 
Spolu se zesilováním bombardování Říše a nárůstem německé protiletadlové obrany vzrůstal 
i počet sestřelených spojeneckých letců. To nutilo německé vedení zvětšovat kapacity 
zajateckých táborů. Proto také koncem roku 1942 začala vznikat kácením stromů mýtina pro 
nový sektor, nazvaný severní. Práce při kácení stromů, kopání kanalizací a ostatní práce 
prováděli zajatí ruští letci, kteří byli ubytováni ve dvou barácích, odděleně od ostatních 
zajatců. Nebyli však v postavení ostatních zajatců, jejich pobyt byl doslova živořením.   
Již od samého počátku pobytu spojeneckých letců v saganském táboře byly prováděny 
pokusy o útěk a byl vytvořen útěkový výbor, který začal koordinovat jednotlivé akce. První 
„hlavou“ organizace „X“ byl Jim Buckley. Podařilo se jim vykopat tunel dlouhý zhruba 90 
metrů. Když zbývalo ještě asi 30 metrů, Němci jej odhalili, tunel zničili a Buckleye a další 
přeložili do jiného tábora. Jeho nástupcem byl vybrán jihoafrický letec Roger Bushell, jako 
nová hlava „Velké X“. Když mu pak později mezi řečí zástupce německého velitele tábora 
Pieber oznámil, že se letci budou stěhovat do nově stavěného severního tábora asi na jaře 
1943, rozhodl zajatecký útěkový výbor o nabídnutí určitého počtu zajatců-dobrovolníků na 
práce při této výstavbě. Němcům to zdůvodnili nudou zajatců a ti velmi rádi s nabídkou 
souhlasili. Ve skutečnosti tito dobrovolníci plnili špionážní úkoly. Tajně zaměřovali umístění 
kanalizace, septiků, vzdálenosti od lesa a ostatní věci, které jim později měly posloužit při 
provádění výkopových prací na tunelech. 
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První zajatci se ze starých sektorů do severního přestěhovali 27. března 1943. Ihned bylo 
započato s přípravou vchodů do tří budoucích naplánovaných  podzemních tunelů. Z baráku 
číslo 122 tunel Dick (v umývárně pod odtokovou mřížkou), z čísla 123 tunel Tom (v koutě pod 
komínem) a z baráku číslo 104 tunel Harry (pod kamny v místnosti číslo 23). V průběhu války 

se zde vystřídalo 42 československých 
letců, nejvíce (34) jich  zde  bylo před 
stěhováním na podzim roku 1942. Většina 
byla zapojena do příprav na hromadný, 
do všech podrobností připravovaný 
hromadný útěk. V organizaci měl velmi 
důležité místo i radiotelegrafista 311. čs. 
bombardovací perutě Arnošt Valenta. 
Uměl velmi dobře německy i rusky a byl 
vyškolený ve  zpravodajské činnosti.  
Nejslavnějším, největším a zároveň 
nejtragičtějším pokusem byl Velký útěk, 
kdy pomocí tunelu Harry ze severního 

sektoru v noci z 24. na 25. března 1944 mělo uprchnout na 200 zajatců, kteří byli vybaveni 
falešnými doklady se svými fotografiemi, namnoženými mapami okolí, kompasy, německými 
markami, přešitými uniformami na civilní obleky. Než byl v táboře vyhlášen poplach, podařilo 
se z tunelu dostat na svobodu pouze 76 letcům, mezi nimi i třem Čechům – Ivo Tonderovi, 
Bedřichu Dvořákovi a Arnoštu Valentovi. Během relativně krátké doby se Němcům podařilo 
pomocí obrovské pátrací akce všechny uprchlíky dopadnout. Na přímý Hitlerův rozkaz bylo 
padesát z nich na různých místech tajně zastřeleno a jejich těla byla spálena. Mezi  
zastřelenými byl i Arnošt Valenta, kterého popravili 30. března 1944.  
V roce 1963 akci proslavil americký film se Stevem McQueenem v hlavní roli, avšak autoři se 
nedrželi faktů, a tak děj je značně odlišný od skutečnosti. 
Po nějaké době se život v táboře vrátil do původních kolejí. Byl vyměněn a souzen německý 
velitel tábora, několik německých elektrikářů bylo zastřeleno, protože si od zajatců nechali 
ukrást dráty, které jim posloužily k osvětlení tunelu. Někteří navrácení zajatci byli posláni do 
jiných táborů, někteří do koncentračního tábora. Jediné, co trochu mírnilo pocit izolace od 
světa, byl pohled na vysokou budovu skladu balíčků Červeného kříže u místního nádraží a 
hluk projíždějících vlaků. Když dnes procházíte odbavovací halou, vyjdete na perony, 
připadáte si jak v mrtvém městě. Mezi nádražní budovou a opačnou stranou kolejí směrem 
k zajateckému táboru se táhne pod celou šíří kolejiště velmi dlouhý podchod, jehož součástí 
je i průchozí protiletecký kryt. Odtud se vystupuje po schodech ven a toto vyústění 
podchodu je kryto dřevěnou, prosklenou budkou o velikosti běžné autobusové zastávky. To 
je ta, kterou účastníci Velkého útěku nemohli ve tmě nalézt, když se ti, kteří na svém útěku 
měli jet vlakem, potřebovali dostat podchodem do nádražní budovy pro jízdenky. Asi 
kilometr od bývalého tábora je muzeum tábora Stalag VIII C i Stalag Luft III.  
Tábor připomínají zbytky základů některých staveb, protipožární nádrže a vyznačená trasa 
tunelu Harry od jeho vchodu v baráku číslo 104 po jeho výstup, kde je umístěn balvan 
s vytesaným nápisem – vzpomínkou na tuto tragickou událost.  
 
   
  
 

Pamětní kameny u východu z tunelu Harry 
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Fakta 
 
Terezínské utrpení 
 
Jindra Svitáková 

 
Poblíž soutoku Labe s Ohří, několik kilometrů od severočeského okresního města Litoměřice, 
leží malé město Terezín. Jeho historie je od prvopočátku spojena s vojenskou funkcí. 
Terezínská pevnost byla založena na konci 18. století císařem Josefem II. jako vojenská bašta 
s cílem bránit vstup do Čech před pruskými jednotkami. Přes znamenitý a propracovaný 
fortifikační systém s masivními valy, vodními příkopy a podzemními chodbami terezínská 
opevnění časem ztratila svůj smysl a zdálo se, že Hlavní i Malá pevnost dojdou zapomnění. 
Opak se stal krutou pravdou.  
Za první světové války se stala Malá pevnost žalářem pro odpůrce rakousko-uherské 
monarchie. Bylo zde vězněno také 500 vojáků rumburské posádky, účastníků největší 
vojenské vzpoury v českých zemích. V Terezíně zemřel roku 1918 i Gavrilo Princip, hlavní 
aktér sarajevského atentátu, jehož čin byl záminkou k rozpoutání pekla první světové války. 
Po obsazení zbytku českých zemí Hitlerovým Německem nacisté využili pevnostního systému 
ke zřízení policejní věznice pražského Gestapa, do které byli posíláni vlastenci, členové 
odbojových skupin a další režimu nepohodlné osoby z tehdejšího Protektorátu a dalších 
zemí. Zdi Malé pevnosti poznalo asi 32 000 vězňů. Popravy, hlad, nelidské zacházení a na 
konci války epidemie skvrnitého tyfu připravily o život 2 600 vězňů. Utrpení těch, kteří přežili 
terezínské peklo, však často nekončilo. Vězení v Terezíně bylo pro ně přestupní stanicí před 
vězněním v dalších věznicích, káznicích a koncentračních táborech. 
Násilí se však neskrývalo pouze za zdmi Malé pevnosti. Od listopadu 1941 se samotné město 
Terezín stalo ghettem, sběrným a průchozím táborem, do něhož byli soustřeďováni 
příslušníci židovské původu. Odtud lidé po tisícovkách odjížděli v transportech na svou 
poslední cestu do vyhlazovacích táborů. Do konce války bylo do Terezína dopraveno více než 
150 000 lidí. Hlad, epidemie a neutěšené podmínky připravily přímo v Terezíně o život 35 000 
vězňů, dalších asi 83 000 lidí včetně malých dětí bylo povražděno v Osvětimi, Treblince, 
Majdanku a dalších místech vyhlazování. 
Rok před koncem války nacisté založili v Litoměřicích, ležících pouze několik kilometrů od 
Terezína, pobočku koncentračního tábora Flossenbürg. Táboroví vězni budovali podzemní 
továrny, stačili dohotovit jednu, v níž se vyráběly součásti tankových motorů. Táborem 
prošlo na 18 000 vězňů, z nichž na 4 500 zde našlo svou smrt. 
V posledních dnech války a prvních týdnech po osvobození začala mezi vězni rozsévat smrt 
plíživá a o to zákeřnější nemoc – skvrnitý tyfus. 5. května 1945 z Terezína před jednotkami  
Rudé armády utekli příslušníci SS. 8. května 1945 ve večerních hodinách projely Terezínem 
první sovětské tanky spěchající na pomoc Praze. Čeští dobrovolníci i sovětská zdravotní 
služba začali spolu se zdravotníky z bývalého ghetta organizovat potravinovou pomoc, 
zásobování léky a především budovat infekční nemocnice. Již koncem května největší 
nebezpečí pominulo. Díky hrdinství lékařů a zdravotníků bylo před smrtí zachráněno 25 000 
vězňů. 
Z iniciativy bývalých vězňů a pozůstalých rozhodla vláda v roce 1947 zřídit Památník Terezín, 
jehož posláním je připomínat zhoubné následky potlačování svobody, demokracie  
a lidských práv. Odkaz zemřelých z doby před půlstoletím zůstává stále aktuální.    
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Příběh 
 

Ukryté dítě 
 
Jan Šimeček 

 
Není to tak dávno, kdy si naše společnost připomněla hrdinství sira 
Nicholase Wintona a jeho spolupracovníků, kteří pomohli vypravit 
vlaky, jež odvezly mnoho židovských dětí do bezpečí  před jistou 
záhubou. Statečnost ale projevilo i mnoho jiných, například rodina žijící 
za války nedaleko Prahy, která přijala do svého středu židovské dítě. 
Vypráví paní Irena Juklová:  
Chodila jsem do první třídy, v té době táta roznášel na židovské obci 
předvolání do transportů. Jednoho dne táta přišel domů a říká: „Budeš 
muset také do transportu.“ Zeptala jsem se táty: „A půjdeš se mnou?“ 
„Ne, já ještě předvolání nemám, oni si mě tu jako zaměstnance obce 
drží.“  
Dodnes nevím, jak se tátovi podařilo mě z transportu vyřadit. Jednoho 

dne povídá: „Obleč se, půjdeme ke známým kousek za Prahu a budeš teď bydlet tam.“ 
Rodina Haligerových měla malé hospodářství a cihelnu na samotě u Kosoře za Radotínem. 
Tam mě schovali ve sklepě. Haligerovi měli dvě děti, o rok a o dva roky starší, než já, ty mi 
nosily úkoly a jídlo. Ve dne jsem nesměla ven, do cihelny totiž jezdili zákazníci pro cihly. Na 
procházku jsem chodila jen večer, když už se vědělo, že nikdo nepřijede.  
Umíte si asi představit, co jsem prožívala ve sklepě, kde nebylo světlo. Ti lidé hodně riskovali. 
Za ukrývání židovského dítěte jim hrozilo zastřelení. V noci chodívali k dalším známým pro 
jídlo. Museli krmit i mě, u mé skrýše se raději neobjevovali, aby někdo nešel okolo a 
nevšimnul si, že ke sklepu chodí nápadně často. V cihelně jsem tak prožila tři roky. Děti mě 
neprozradily. To byla ta největší starost, že se děti někde prořeknou a prozradí mě.  
Tam jsem také přivítala konec války. Teta mě oblékla do kroje a já 
jsem strašně moc čekala na tátu, který byl v Terezíně. Už měl jít také 
do transportu, ale najednou byl konec války. Táta se zachránil. Když 
pro mě přišel do Kosoře, byla jsem hrozně šťastná. Byl tam veliký 
kopec a já jsem plná radosti běžela ze všech sil naproti z kopce dolů 
k tátovi.  
Ještě dnes mám pocit bolesti, pokud vidím dokumentární pořady o 
lidech v koncentračních táborech. Ono je to bolavé vyprávění. 
Pamatuji se, jak jsme s tátou jezdívali na zadní plošině tramvaje, 
protože jinde jsme cestovat nesměli. Všechny ty vzpomínky zůstávají, 
příbuzní z tátovy strany se nevrátili z koncentráků. Já vlastně nemám 
žádné příbuzné. Ale měla jsem hodného manžela, byli jsme spolu 
skoro padesát let – a stálo to za to.  
 
 
 
 
 
 

Malá Irenka 

Irena po válce s 
tatínkem 
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Fakta na cestách 
 

Za parašutisty krajinou Commandos 
 
Miroslav Anger 

 
Hory, temná jezera, obtížný, místy neprostupný terén, proměnlivé 
počasí, osamělost a miliardy drobných krvežíznivých trapičů – 

skotských midges. Taková je skotská západní Vysočina (West Highland). Území, které bylo 
v roce 1940 vybráno britskou zpravodajskou a sabotážní organizací SOE (Special Operations 
Executive) za výcvikovou oblast jednotek Commados pro nácvik guerillovských a 
výsadkových metod boje a technik přežití. Oblast pro nás o to zajímavější, že zde byli mimo 
dobrovolníků z řad civilistů a vojáků z Velké Británie, Francie, Norska, Polska připravováni i 
vybraní příslušníci tehdejší československé armády.  
Centrum výcviku našich příslušníků umístila SOE na pobřeží severozápadního Skotska u osady 
Arisaig. Místo, stranou osídlených oblastí, přístupné po jediné silnici a železniční trati, kde 
každý cizí návštěvník byl okamžitě podezřelý, a navíc s několika velkými usedlostmi, 
vhodnými jako ubytovací základny. Ve dvanácti kurzech se zde od 17. července 1941 do 17. 
dubna 1943 vystřídalo 252 českých a slovenských dobrovolníků. Cesta pro ně začínala ve 
skotském Glasgow, vlakem do Fort William a přístavu Mallaig, ze kterého byli odváženi auty 
do svých výcvikových základen. První kurzy byly umístěny na farmy Camusdarrach, Garramor 
a v Traigh House. Nejznámějšími absolventy prvních kurzů byli seržanti Jan Kubiš a Josef 
Gabčík, kteří byli vybráni pro operaci Anthropoid. 
Z Fort William se dostanete po 41 mílích parní lokomotivou se jménem The Jakobite,  podél 
dlouhých lochů, mořského pobřeží a skotské Highland do přístavu Mallaig. Někteří cestující si 
připadají jako ve filmu o Harrym Potterovi, vždyť právě tento vlak ho odvážel do kouzelnické 
školy v Bradavicích. Právě touto cestou a podobným vlakem odjížděli naši vojáci do 
výcvikových středisek u Loch Morar. Za zastávkou Arisaig se dostanete do míst, kde byly na 
železniční trati trénovány sabotážní akce a o pár mil dále k viaduktu přes říčku Morar, kde 
bylo cvičeno slaňování. To je již za velkým stoupáním, které lokomotiva překonala, a klesá 
do přístavu Mallaig, odkud byli vojáci odváženi auty na základny, aby se po absolvování kurzů 
vrátili stejnou cestou zpět a byli nasazeni do akcí. 
Naši parašutisté pobývali také u jezera Loch Morar a v osadě Arisaig. Na jih od jezera Loch 
Morar začíná drsná a pustá krajina, rozbrázděná prudkými bystřinami, porostlá vřesem a 
plná rašelinišť. Výborný terén pro cvičení orientace, střelby a přežití vůbec. Po třech 
kilometrech se objeví první cíl – Garramor a o něco dál přes silnici místo prvních kurzů, 
Gamusdarach. Oba objekty dnes slouží jako penziony a na pozemcích Gamusdarach je kemp. 
Podél mořského břehu můžete pokračovat k poslednímu objektu – Traig House.  
Účastníci kurzů vzpomínají, že po tréninku se na blízkých písečných plážích odehrávaly česko-
skotské  fotbalové zápasy, při odpočinku hráli karty, měli možnost dát si pivo a místní whisky, 
a také zpívali národní písně. Na oplátku jim major J. T. Young, který si velice potrpěl na 
skotské tradice, hrával na dudy a předváděl staré horalské tance. Na poslední zastávce 
okruhu skotskou vysočinou, v Arisaigu, je v místním informačním centru umístěno malé 
muzeum s expozicí věnovanou historii výcviku dobrovolníků na základnách v okolí. Dnes zde 
stojí na památku českých parašutistů, absolventů tohoto výcviku v době 2. světové války, 
také český památník.  
 

Odznak, který jedna z místních 
obyvatelek, dostala od jednoho 
z českých parašutistů, který zde 
absolvoval válečný výcvik před 

vysazením do vlasti. 
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Příběh 
 

Sokol v odboji 
 
Jan Vondráček 

 
 
Ing. Bohuslav Bubník se aktivně zapojil do 
protinacistického odboje v rámci sokolských odbojových 
skupin. Poskytoval pomoc parašutistům ze skupiny 
Anthropoid, kteří v roce 1942 uskutečnili atentát na 
Reinharda Heydricha. V souvislosti s ním byl zatčen, ale 
gestapu se jej nepodařilo zlomit.  
Bohuslav Bubník se narodil  22. dubna 1918 v Mělníku 

do rodiny železničáře jako nejmladší ze tří synů. Od pěti let byl zapojen v Sokole, jeho 
cvičitelé mu byli příkladem charakterních lidí a vedli jeho i ostatní děti k vlastenectví. Ve 
škole a v Sokole  vznikl základ jeho lásky k vlasti a k cvičení. Po základní škole absolvoval 
Státní vyšší ovocnicko-vinařskou a zahradnickou školu a poté pokračoval ve studiu na Vysoké 
škole zemědělského inženýrství v Praze. Studia však musel přerušit v listopadu 1939, kdy 
nacisté české vysoké školy zavřeli – chyběly mu pouze dvě závěrečné zkoušky.  
Po Mnichovu byly hranice republiky kousek za Mělníkem, v prostoru mezi Liběchovem a 
Vehlovicemi. Netrvalo dlouho a okupací zbytku vlasti dostal život většiny občanů jiný směr. 
Pana Bubníka přivedla sokolská činnost i k práci v odboji. Po uzavření vysokých škol pracoval 
v tzv. trhovém svazu pro drůbež, vejce a med, který dohlížel nad zásobováním uvedených 
výrobků a jeho úkolem bylo jezdit po celém Protektorátu, navštěvovat mlékárny, družstva 
výkrmen, různé úřady v okresech.  
Náčelník mělnického Sokola Augustin Rebec začal organizovat již v roce 1939 schůzky 
cvičitelského sboru a připravoval ilegální odbojovou činnost. V polovině roku 1941 se spojil 
s členem Sokolské župy Barákovy Václavem Novákem z Prahy, a tím začalo napojení na 
pražskou odbojovou skupinu Jindra. Ing. Bubník často předával V. Novákovi v Praze hlášení o 
situaci v Mělníce, četnosti a směry vojenských transportů, doručoval mu různé zásilky. Na 
sklonku roku 1941 přišel Novák s tím, že seskočili parašutisté z Anglie, kterých se ujali a 
pomáhali jim. Ing. Bubník často vozil na adresu Václava Nováka různé balíčky, podle toho, co 
bylo zapotřebí, nebo co se sehnalo. Tady se stýkali jen v omezeném počtu, bratři Novák, 
Oktábec a další dva tři.  
„Byl to jen úzký okruh lidí kvůli utajení, platilo heslo: Čím toho budeme vědět míň, tím lépe,“ 
vypráví ing. Bubník. „O seskoku parašutistů jsem se dozvěděl již v lednu 1942, ale neznali 
jsme jejich konkrétní poslání, nevěděli jsme, jaký mají program. Předpokládali jsme, že to 
bude odbojová činnost většího rozsahu někde na strategických tratích a podobně. Pravý účel 
nám nebyl znám.“  
Přes veškerou opatrnost byl Bohuslav Bubník 24. července 1942 zatčen. „Ten den jsem přišel 
domů a rodiče mi oznámili, že tu pro mě bylo Gestapo. Když mě nezastihli doma, nechali mi 
u rodičů vzkaz, abych se přihlásil u místního okresního soudu. Po krátké poradě s rodiči jsem 
se rozhodl, že k soudu půjdu. Než jsem tam odešel, dohodli jsme se s otcem, že několik 
zbraní, které jsem měl doma, zakope na zahradě, kdyby Gestapo přišlo na domovní 
prohlídku. Pak jsem odešel k soudu, kde byl tajemníkem náš člen Sokola bratr Holoubek, s 
kterým jsme prohodili pár slov. Naproti přes dvůr byla věznice, kde mě zavřeli. Asi po dvou 
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hodinách jsem byl vyzván, abych šel k oknu na chodbu, kam bratr Holoubek poslal mé rodiče 
s bratry. Přes okno jsme měli možnost jakoby posledního rozloučení. Byl to nepříjemný 
okamžik při pomyšlení, že je to naposled, co se s nimi vidím.“  
Druhý den ráno přijelo Gestapo, naložilo zadržené do auta a vezli je do Prahy do Petschkova 
paláce, kde byli oficiálně zaprotokolováni do stavu vězňů. A byla tu první zkušenost. Když 
spoluvězeň Mareček na dotaz, jaké je národnosti, odpověděl že československé, okamžitě 
dostal pořádný nářez, neboť správně měl odpovědět protektorátní. Odtud byli vězňové 
převezeni na Pankrác do věznice.  
„Vozili nás do Petschkova paláce k výslechům. Při odvážení býval anton mnohdy plný, jindy 
poloprázdný. Vjeli jsme do bočního průjezdu, kde jsme vystupovali do  předsíně. Vypadalo to 
tam jako v hotelu. Byl tam stolek, deska s klíči jako v recepci. Tady nás označili pentlemi na 
rukávě, aby bylo znát, kdo je jaký vězeň. Odtud nás odvedli do pověstného biografu. Seděli 
jsme tam v lavicích jeden a půl metru od sebe za absolutního ticha. Když přišla řada na mě a 
byl jsem odveden, byl to zase nějaký Sudeťák, který mě po cestě k výslechu otcovsky 
přesvědčoval, abych se nebál a všechno přiznal. Pokud to řeknu pravdivě, nic se mi nestane. 
Nevím, kdo mě to vyslýchal, ale měl tam s sebou dva pochopy, kteří byli v bílých košilkách.  
U prvního výslechu se mě zeptal, jestli vím, kde jsem. Odpověděl jsem, že ano. Řekl mi, že se 
sem přichází, ale ne vždy odchází. Další otázka byla, zda vím, proč jsem zatčený. Odpověděl 
jsem, že nevím. Začal s tím, že uváděl přesné termíny, kdy jsem byl u Nováků s aktovkou a 
s balíkem potravin pro parašutisty. Byl jsem si vědom, že činnost ani vědomí o parašutistech 
nemohu přiznat. Věděl jsem, že jenom za schvalování atentátu na Heydricha byl trest smrti. 
Stále jsem opakoval a tvrdil, že o parašutistech nic nevím. Vyptával se na balíky, které jsem 
Novákům předával. Odpověděl jsem, že rodina Novákova byla velice početná a že obsah 
balíků byl pro ně. Na tom se točil i 
opakovaně můj výslech. O tom, zda a jak 
jsem byl mučen, jsem neřekl nikomu 
z rodičů ani rodiny dodnes. Vždy, když mě ti 
dva „pomocníci“ zpracovali, tak řekli, že 
jsem „kaput“. Já jsem si říkal, že ještě kaput 
celkem nejsem, s rozumem si mohu dělat, 
co chci. Šli se posilnit, odpočinout a začínalo 
to znova. Jak jsem se trochu postavil na 
nohy, pokračoval výslech dál. Kolik jich bylo, 
přesně nevím. Na donucování vězňů zde 
měli řadu různých pomůcek a nářadí, které 
používali.  
U druhého výslechu mi komisař předložil papír a ptal se mě, zda vím, čí je to podpis. Podpis 
jsem poznal a opověděl: – To je podpis Gustava Rebce, našeho náčelníka. – Začal tím, že já 
jsem byl jeho nejlepším přítelem a že mi tedy musel vykládat o parašutistech a že všechno 
musím vědět od něho. Zase jsem vynaložil všechny síly k tomu, abych ty další „kaputy“ přežil. 
Když mě odváděl Sudeťák, tak jsem mu řekl, že vše, co vím, jsem jim řekl a nic nezatajil. Při 
druhém výslechu jsem v „biografu“ seděl asi jeden a půl metru od Gusty Rebce. Až jsem se 
sám divil, že jsme se takto mohli setkat a sedět vedle sebe. Asi nějaký omyl nebo úmysl. 
Pouze prsty rukou, které jsme drželi na kolenou, jsme naznačili jeden druhému, že o sobě 
víme. To bylo naposledy, kdy jsem ho viděl. Gusta Rebec byl popraven  24. října 1942 
v Mauthausenu.“ 

Bohuslav Bubník s manželi Rebcovými 
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Bohuslav Bubník absolvoval celkem čtyři výslechy. 15. srpna 1942 při propouštění se musel 
vysvléci před komisařem a on prohlížel jeho zhmožděniny. Zeptal se, co se mu stalo. Ing. 
Bubník zalhal, že upadl při odchodu do sprch na schodech a spadl do sklepa. Na otázku, jak s 
ním bylo jednáno v Pečkárně, odpověděl, že skvěle. V ten okamžik si uvědomil, že to celé 
pokazil, tak na další dotaz, jak se měl na Pankráci, odpověď zmírnil na „výborně“. Naštěstí to 
prošlo. Po návratu si musel vzít dovolenou, aby se z mučení zotavil a potom pokračoval ve 
své práci.   
V roce 1943 byla na Mělnicku založena odbojová skupina vedená Dr. Erbanem, do které se 
opět zapojil. Navázali kontakt s lidmi, kteří využívali nepřehlednosti terénu v kokořínském 
údolí a ukrývali se před zatčením v okolních jeskyních. Zásobovali je zejména potravinami. 
Součástí odboje bylo i shromažďování zbraní.  
„Blížil se konec války a já jsem už od konce dubna nechodil do práce. Připravovali jsme se na 
konec války. Štábní kapitán Langer, který byl ilegálním velitelem města, pořídil mapu, spíše 
plánek města a okolí, včetně zakreslených zákopů a zátarasů. Po mně chtěl, abych plánek 
předal někde západně od Mělníka k využití přicházejícím osvoboditelům. Ještě 5. května 
1945 byla v Mělníku stále silná německá vojenská posádka a oddíl SS. Přemýšlel jsem, jak 
plánek vyvézt z města, všude na okrajích byla kontrolní místa. Zvítězil nápad zabalit plánek 
do zatemňovacího papíru a ten upevnit na kolo. Podařilo se mi bez problémů přejet most a 
vyjet potřebným směrem. Dojel jsem na trať u Cítova, kde jsem chtěl plánek předat. Dotyčný 
člověk se bál, a tak jsem pokračoval až do vsi, kde jsem sehnal spolehlivého člověka a jemu 
plánek předal. Hlavním úkolem bylo zachovat ve městě vysílačku a dva mosty. Velitel 
posádky Richter nám dobrovolně mosty předat nechtěl a tvrdil, že jsou připraveny ke 
zničení.“ 
9. května 1945 zažil Mělník rozsáhlé bombardování Rudou armádou, která si takto razila 
cestu. Nálet byl proveden v devíti vlnách. Mělníkem se nesla fáma, že se blíží Američané. Ve 
skutečnosti se 10. května 1945 do Mělníka dostala Rudá armáda téměř zároveň s armádou 
polskou.  
Bohuslav Bubník i po válce pokračoval v práci u trhových svazů, které se později změnily a 
měly jiné poslání. Později pracoval v mělnických loděnicích a ve Vitaně v Byšicích. Léta po 
válce se snažil dostudovat vysokou školu, až v roce 1968 mohl absolvovat a ve svých 50 
letech promoval. V Sokole pracoval stále, v roce 2008 obdržel z rukou prezidenta republiky 
vysoké státní vyznamenání – řád T. G. Masaryka.  
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Fakta 
 

Pečkárna 
 
Jindra Svitáková 

  
Monumentální novoklasicistickou budovu na nároží ulic Politických vězňů a Washingtonovy 
postavil pražský bankéř a vrchní finanční rada dr. Julius Petschek pro potřeby své banky s 
názvem Bankovní dům Petschek a spol. Rodina Petschků vlastnila i většinu severočeských 
uhelných dolů. Palác byl postaven v letech 1923–1929 podle projektu architekta Maxe 
Spielmanna, stavební práce provedla firma ing. A. Krofty. Palác má dva suterény, mezanin a 
čtyři patra, poslední vložené v mansardové šikmé střeše kryté mědí, s výtahy a páternostery. 
Všechna podlaží paláce prostupuje trojramenné schodiště. V suterénech byly rozsáhlé 
bankovní sejfy zastavěné do silného betonového zdiva. Byly tak dobře zabezpečeny, že za 
celou dobu se je nikdo nepokusil vykrást. Ve 30. letech byl k novému paláci na základě 
návrhu ing. A. Krofty připojen klasicistní nárožní dům ve Washingtonově ulici. Budova byla 
dobře vybavena, vytápění a klimatizace každé místnosti bylo řízeno ze strojovny 
telefonickými příkazy, byla zde telefonní ústředna, tiskárna, potrubní pošty, garáže.  
Petschkova rodina včas prodala svůj veškerý majetek československému státu a před nacisty 
uprchla do ciziny.  
Budovu hned v roce 1939 zabralo Gestapo, které odtud řídilo po šest let teror proti českému 
národu. Zde byly vyslýchány a mučeny tisíce českých vlastenců, většinou sem přivážených z 
pankrácké věznice. Zde, v místnosti zvané biograf, čekali, až na ně přijde řada. Po nástupu 
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byl přímo v budově zřízen stanný 
soud, který rozhodoval o osudu vlastenců, jež posílal do koncentračních táborů a na 
popraviště. Mnoho jich podlehlo fyzickým útrapám mučení přímo v Pečkárně.  
V části paláce v suterénu, kde bývala mučírna Gestapa, je zřízen památník protifašistického 
odboje. Je zde deska se slovy: „Proč se vracíme k pohnutým dějinám a urputným zápasům 
minulosti? Protože milujeme budoucnost.“  
Na nároží paláce je osazena bronzová pamětní deska od Jiřího Prádlera s figurou muže od 
sochaře Zdeňka Vodičky s textem: „1939 – 1945. Zde bojovali, trpěli a umírali bojovníci za 
svobodu naší vlasti. Nikdy nezapomeneme jejich památky a zůstaneme vždy věrni jejich 
odkazu. Lidé bděte!“  
Po válce byl palác adaptován pro potřeby ministerstva zahraničního obchodu, dnes v něm 
sídlí část ministerstva obchodu a průmyslu. V roce 1989 se palác stal národní kulturní 
památkou.  
 

Informace pro návštěvníky 
 
Památník je přístupný ve všední dny pro skupiny 5 – 20 osob na telefonickou objednávku. 
Prohlídky zajišťuje Svaz bojovníků za svobodu.  
Vstup zdarma. 
Petschkův palác, Politických vězňů 20, Praha 1 – Nové Město 
Telefon pro objednání: +420 224 262 874 
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Příběh 
 

Veřejná poprava českých četníků 
 
JUDr. Michal Dlouhý, PhD. 

 
Konec války byl i po atentátu na Heydricha a následném oduznání Mnichovské dohody státy 
Velké Británie a Francie velmi daleko. V Protektorátu pokračoval teror, následovaly stále 
další popravy, vraždy, devastace českého národa. Pro nacisty bylo příznačné, že svou sílu 
neustále demonstrovali tak, aby co nejvíce vyvolali v obyvatelích Protektorátu strach.  
V pondělí dne 8. července 1943 použila nacistická okupační moc novou formu teroru – 
veřejnou popravu, která měla zastrašit opět rostoucí odbojové hnutí a zabránit rozkladu 
protektorátního četnictva a policie. Seznamme se s osudem jednoho z popravených četníků. 
Josef  Bojas se narodil dne 25. března 1901 v Plzni v Čechách, bydlel v Nepomuku, byl české 
národnosti, římsko-katolického náboženství. Po ukončení měšťanské školy se vyučil 
elektrotechnikem, v roce 1921 nastoupil vojenskou službu, kde dosáhl hodnosti desátníka.  
Fakt, že jeho nevlastní otec Václav Řežábek byl důstojníkem četnictva, rozhodl o jeho 
budoucím povolání. Dnem 15. října 1924 nastoupil jako četník na zkoušku s ve vojsku 
dosaženou hodností desátníka u zemského četnického velitelství v Bratislavě. Školu pro 
výcvik četníků na zkoušku ukončil 17. června 1925 s velmi dobrým prospěchem. Po uplynutí 
roční služby na zkoušku byl přijat do definitivního stavu a jmenován strážmistrem. Postupně 
byl zařazen jako podřízený četník na četnických stanicích Nitra, Spišská Stará Ves, 
Smerdžonka a Ždiar. Dnem 20. října 1934 byl povýšen do hodnosti štábního strážmistra. 
Vzhledem k dosahovaným výsledkům byl dnem 1. září 1936 vyslán do bratislavské školy pro 
výcvik velitelů četnických  stanic, kterou 26. června 1937 ukončil s dobrým prospěchem. 
Následně byl dnem 20. prosince 1937 povýšen do hodnosti praporčíka. Po vzniku 
Slovenského štátu byl Josef Bojas, stejně jako řada jeho kolegů, kteří neměli slovenskou 
státní příslušnost, propuštěn ze služeb četnictva na Slovensku. Následovalo stěhování do 
Čech, do domovské obce Nepomuk, a žádost o zařazení v rámci zemského četnického 
velitelství v Praze. Podmínečně byl přijat a jako výpomocný četník zařazen na četnickou 
stanici Říčany, okres Benešov. Po měsíci byl přemístěn na četnickou stanici Třemošná u 
Plzně.  
Dnem 23. prosince 1939 byl praporčík Josef Bojas na vlastní žádost přemístěn na četnickou 
stanici Strančice v politickém okrese Říčany u Prahy. Krátce po příchodu do Strančic se zapojil 
do odbojové činnosti a 26. února 1943 byl zatčen Gestapem, nikdo nevěděl proč.  
4. května 1943 napsal Josef Bojas manželce z vězení dopis, v němž jí sděluje, že jej 
pravděpodobně brzy odvezou do koncentračního tábora, avšak neví, do kterého. Nato přišel 
8. července 1943 dopis začínající slovy: „8. 7. večer budu popraven.“  
Třicet důstojníků a 120 příslušníků protektorátního četnictva a policie bylo odveleno na 
Kobyliskou střelnici, aby v roli diváků sledovali popravu svých kolegů. V knize Šest let 
okupace Prahy, kterou vydal Osvětový odbor hl. m. Prahy v r. 1946, bylo zveřejněno 
svědectví účastníka popravy JUDr. Vladimíra Šolína:  
Ve čtvrt na sedm vstoupilo do středu čtverce panstvo v talárech a několik říšskoněmeckých 
důstojníků… Na pokyn vrchního státního zástupce přivedli dozorci k smrti odsouzené četníky, 
kteří když nás spatřili, kynuli nám rukama a oslovovali nás. Volali i jmény na některé z nás, 
které v hustém šestiřadu poznali. Postavili se hrdě před popravčí kůly v pořadí: Bojas, 
Rajmon, Jirásek a Famfulík a při čtení ortelu dívali se na nás, aniž jediný z nich projevil 
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sebemenší známku slabosti. Po přečtení rozsudku v německém jazyce překládal do češtiny 
ortel krákoravým a naši mateřštinu hrubě urážejícím hlasem smutně proslulý státní zástupce 
dr. Kurt Blaschtowitschka, přičemž ho důrazně okřikl štábní strážmistr Jirásek: „Jsem Jan 
Jirásek z Tábora a žádný Johann Jiracek z Tabor.“ 
Důvody odsouzení byly vesměs slabé, jako příprava k velezradě, podporování skupin odporu, 
ilegální činnost atd., bez sebemenšího precizování skutkové podstaty a uvedení alespoň 
hlavních důkazů… Bylo mi zřejmé, že jde očividně o akt msty a svévole… Když na rozkaz 
jednoho říšskoněmeckého důstojníka strhával plukovník Stukavec odsouzeným nárameníky, 
řekl mu štábní strážmistr Rajmon: „To vám dali, pane plukovníku, ti pacholci pěkný úkol, ale 
hanbu jsme vám neudělali.“  
Pokus přivázat odsouzené ke kůlům se nedařil. Jeden z odsouzených vykřikl: „Nepřivazujte 
mne, já vám neuteku!“ Jiný: „Jsme vojáci a ne sprostí zločinci, jděte pryč ode mě!“ Padly i 
další výkřiky: „Ať žije Československá republika.“ Praporčík Bojas pak volal: „Kamarádi, my 
víme, proč umíráme, za nás se stydět nemusíte!“ Teprve spojenému úsilí několika pochopů 
se podařilo odsouzence přivázat a ještě se z provazů vyprostil strážmistr Famfulík. 
Také zavazování očí se bránili, seč byli, hlavami pohazovali, Jirásek a Bojas vyprostili dokonce 
ruce z provazů a strhli si pásku. Praporčík Bojas křičel: „Jsem zvyklý dívat se smrti v tvář, byl 
jsem na frontě!“ 
A když byl poslední odpor zdolán a také horečné vzrušení v našem šestiřadu bylo potlačeno 
významným zdvižením pušek dozorčí čety, přišla osudná chvíle. A tu ti čtyři jako na povel 
vykřikli: „Ať žije Československá republika! Ať žije Československá republika. Ať žije Česko....“ 

 
 
Obraz popravy četníků v Kobylisích byl pořízen krátce po válce a doprovázen textem, v němž mimo jiné pisatel 
uvedl: Hrdinnou smrtí dovedli tito stateční vlastenci obrátit úmysl vrahů v opak! Zvěst o slovech, pronesených 
před smrtí při pohledu do ústí germánských pušek, se rozšířila po naší zemi a stala se posilou v boji proti 
okupantům. Prezident republiky udělil 20. října 1945 četnickému praporčíku Josefu Bojasovi Československý 
válečný kříž 1939 in memoriam v uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození Republiky 
československé z nepřátelského obsazení. Na strančickém domě číslo popisné 1, v němž rodina Bojasových žila, 
byla 5. května 1946 umístěna pamětní deska. 
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Návštěva  
 

Lidice 
 
Jindra Svitáková 

 
Místo, které mělo být smazáno z mapy, najdete na 
několika kontinentech. Obce jménem Lidice najdete v 
Mexiku, USA, Brazílii, Panamě. Další desítky Lidic 
najdeme v názvech náměstí, ulic, na pomnících, v 
sadech, školách po celém světě.  
Až do osudného 10. června 1942 byly Lidice nevelkou 
českou vsí, která žila po dlouhá staletí svým 
každodenním životem. Když 27. května 1942 provedli 
parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš atentát na 
zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha, dotklo se následné období hrůzovlády také 

Lidic. Při pátrání nacistického bezpečnostního aparátu po atentátnících Gestapo náhodou  
zjistilo, že z Lidic pocházejí důstojníci Josef Horák a Josef  Stříbrný, kteří jsou od prosince 
1939 nezvěstní, a je pravděpodobné, že jsou příslušníky čs. zahraniční armády. Přestože se 
krátce poté ukázalo, že tento předpoklad (mimo jiné správný) nesouvisí s atentátem, bylo o 
osudu Lidic rozhodnuto.  
10. června 1942 bylo v zahradě Horákova statku zastřeleno 173 lidických mužů, dalších 26 
obyvatel Lidic bylo popraveno 16. června 1942 v Praze – Kobylisích. Tragicky se naplnil i osud 
těch obyvatel Lidic, kteří neskončili na nacistickém popravišti. Ze 196 lidických žen, 
odeslaných do koncentračního tábora, jich bylo zavražděno či umučeno 53. Nesmírně 
tragický byl především osud lidických dětí. Z celkového počtu 105 jich bylo po válce nalezeno 
pouze 17, zbývajících 88 nacisté zavraždili.  
Bezprostředně po osvobození Československa se vláda republiky usnesla na obnovení obce 
Lidice v jejích původních hranicích. Zároveň bylo rozhodnuto, že každá lidická žena a každé 
lidické dítě, které se vrátilo domů jako úplný sirotek, dostane v nových Lidicích rodinný 
domek. V květnu 1948 byla výstavba domků zahájena a na vánoce 1949 se do nových Lidic 
nastěhovaly první ženy. Pietní území, na němž stávala stará obec, a území nových Lidic 
navzájem propojil Sad míru a přátelství, pro nějž věnovali růže lidé z celého světa. Právě růže 
se tak stala symbolem nových Lidic.   
Sugestivní multimediální expozice v Památníku Lidice vás provede celými událostmi krok za 
krokem. Přečtete si jména všech obyvatel obce, poznáte žáky zdejší školy, kteří se vyfotili na 
školní fotografii pár dnů před osudným datem. Uslyšíte záznamy dopisů, které děti psaly z 
polského Chelmna – a mnohem více. Najdete zde  předměty, které se dochovaly, zmizelá 
obec ožívá před očima, abyste vyšli do světla před budovou a uviděli holý prostor, zeleň, 
růžovou zahradu a Památník dětským obětem války.  Uvědomit si, že to nebyla filmová fikce, 
ale realita,  kterou zažívali naši dědové, otcové a matky, je ten nejtěžší fakt.  
Nutně to připomene paralely současnosti. Tohle není jen vzpomínka na mrtvé, ale také 
memento živým. Právě dnes umírají lidé v mnoha zemích světa, právě dnes trpí nějaké dítě 
hladem či bolestí. Důsledky válek a bezohlednost jejich vykonavatelů ve jménu jakékoli ideje 
zasáhne všechny bez rozdílu, ať se tomu snažíme sebevíce vyhnout. Jediné, co můžeme, je 
poznat historii a neopakovat ji. 


