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Věnováno četaři Oldřichu Holubovi. 
Tragicky zahynul po válce. Duben 1944 Kupičov — velká výstavná česká obec ztracená na sušší 
výspě mezi lesy a močály severozápadní Volyně, český ostrov v moři ukrajinských vesnic, svou 
výstavností a zahradami svítící jako maják do svého okolí, jako oáza v poušti. Náves i ulice se 
hemží sovětskými vojáky, místními občany i uprchlíky, občany několika menších sousedních osad, 
které se octly mezi frontou, v zemi nikoho. Všichni vyběhli na ulici: Čeští občané uvítat, sovětští 
vojáci běloruského frontu uvidět skupinu československých vojáků, o kterých leccos slyšeli, ale 
které dosud nespatřili. Vojáky prvního spojence, který bojoval na sovětském území s nimi bok po 
boku. Obklopili terénní auto, kterým přijel československý kapitán Dědičík, a skupinu z jezdecké 
eskadrony smíšeného průzkumného oddílu (SPO). Cesta rozbahněnými cestami byla pro auto tak 
těžká a pomalá, že mu družstvo jezdců pohodlně stačilo. Kupičovští uvítali kapitána podle starého 
slovanského zvyku — chlebem a solí, místní dechová kapela pak řízným českým pochodem. 
“Geněral Svoboda!” šeptali si mezi sebou sovětští vojáci, uvedeni v omyl čtyřmi velkými zlatými 
hvězdami na náramenících kapitána Dědiče, a obřadně ho zdravili. Kupičovští chlapci obklopili 
vojáky. Kladli jim plno otázek o životě a službě v československé armádě. Konečně se dnes dočkali 
československé delegace, která přijela sjednat se štábem frontu a s místním vojenkomatem vstup 
Čechů z Kupičova a okolí do československé armády. Odpoledne dostávají vojáci volno. Jsou 
společně ubytování a zváni do jednotlivých domácností a tam hoštěni bílými českými buchtami. 
Pochutnávají si na mase i řízném samohonu, ale dávají přednost pobytu mezi kupičovskými 
děvčaty. Však zde vyrostla nejedna pěkná kráska. Dívky, jindy obvykle tak zdrženlivé, se procházejí
po ulicích s vojáky. Večer na návsi vzplanul mohutný táborák a kolem něho se rozléhají dlouho do 
noci za doprovodu houslí a harmonik české a slovenské národní písně. Nejednomu ze starých 
otrlých vojáků, kteří opustili své domovy v Čechách a na Slovensku, aby odešli bojovat proti 
nacistickému uchvatiteli, se objevila v očích slza. Takhle nějak si představovali přivítání doma, v 
Čechách, na Moravě a na Slovensku... Příštího dne kapitán Dědičík provádí předběžnou registraci 
mužů hlásících se do československé armády. Bylo jich na půldruhé stovky. Mezi nimi mladí 
chlapci, sotva škole odrostlí, i staří tátové s hlavami už šedinami prokvetlými. Konečný odvod a 
začlenění k jednotlivým útvarům bude provedeno až v Lucku.
Třetího dne u odvodů v Lucku Dlouhé řady kupičovských postávají před odvodní komisí. “Zdráv!” 
splývá téměř ze všech úst. Kapitán Dědičík přiděluje muže k jednotlivým útvarům. Jen málokterý, 
skutečně nemocný nebo invalidní se hlásí k lékařské komisi, ne však proto, aby byl zproštěn 
vojenské služby, ale aby byl zařazen podle svých fyzických schopností k lehčí službě a nezdržoval 
výcvik bojových jednotek. “Kolik je vám let, táto?” táže se kapitán staršího udřeného rolníka. 
“Dvaapadesát.” “Jděte, táto, domu! Máme dost mladších!” odbývá jej kapitán. “To bych se na to 
podíval! Odvedli jste moje dva kluky, půjdu s nimi a basta!” trvá na svém táta. “Jděte domů 
hospodařit. Fronta potřebuje nejen vojáky, ale i chléb, maso a další zemědělské výrobky. Někdo je 
musí vyrobit.” “Na to u nás stačí manželka s dcerou. Jsem doposud zdráv, abych unes pušku, jsem 
starý voják z první světové války. Georgijevský kříž jsem zadarmo nedostal!” udeřil se tatík do 
prsou a vypjal se po vojensku.
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Kapitán se usmál. Pochopil starého vojáka, že to má dobře promyšleno. Odvedl jej a zařadil k trénu,
k jeho páru koní, které s vozem daroval československé armádě. Po něm přichází k odvodu 
mladičký, rtuťovitě živý, hezký, menší chlapec, s prvním chmýřím na bradě. “Zdráv!” hlásí lékařia 
přistupuje ke kapitánovi. “Kolik je ti let?” ptá se kapitán. “Šestnáct.” “Jdi tedy, chlapče, domů!
Přijímáme teprv od osmnácti!” “Musíte mne odvést! Já domu nepůjdu! Jsem silný a zdravý. 
Dovedu už střílet ze samopalu. Dvakrát jsem se zúčastnil srážky s banderovci, když přepadli naši 
obec. Mám dokonce vlastní samopal. Ukořistil jsem ho při srážce s banderovci!” hájí se zoufale 
Olda Holub. “Nemůžu tě odvést! Je to proti předpisům.” “Jaképak ve válce předpisy?” “Ví o tom 
otec?” “Otec dávno zemřel.” “A matka?” “Ví!” lže statečně Olda. Utekl totiž z domu bez jejího 
vědomí. “Jdi domů! Děti neodvádíme!” Olda se vzteky rozplakal. Jakže, on že je dítě? Však jim 
ještě ukáže! Nevzdá se jen tak snadno. Odpoledne se hlásí k odvodu znovu. Kapitán, kterému denně



přecházejí stovky lidí před očima, jej nepoznává. “Kolik je ti let?” “Osmnáct.” Když osmnáct, tak 
osmnáct. Po dokladech se tehdy nikdo příliš nesháněl. Olda byl odveden a stal se vojákem. Kvůli 
svému mládí a slabší tělesné konstrukci byl přidělen k radistům. Prodělal výcvik u radiové roty. Po 
ukončení výcviku byl přidělen jako radista k motorotě smíšeného přezvědného oddílu (SPO). 8. září
1944 u Krosna Příslušníky motoroty SPO probudila ráno ze spánku těžká dělostřelecká palba. To 
sovětští a s nimi českoslovenští dělostřelci připravuji cestu k nástupu našich armád na pomoc 
bojovníkům Slovenského národního povstání. Dělostřelecká příprava trvala přes dvě hodiny. 
Pohotovost! SPO pod velením štábního kapitána Hynka a samopalníci hrdiny Sovětského svazu 
nadporučíka Sochora, jedoucí jako výsadkáři na sovětských tancích, postupují do průlomu ve směru
městyse Jedlicze. V bojové sestavě jdou těžké motocykly se sidecary, brenncarriery (lehká obrněná 
průzkumná pásová vozidla anglické výroby) a zmíněné tanky. Postup byl snadný, protože nepřítel 
území opustil bez odporu, zčásti snad ještě před zahájením naší dělostřelecké přípravy. Před 
Jedliczemi jsme měli prvního raněného. Byl jím motocyklista Vladimír Mikeš. K lehčímu zranění 
do ruky došlo nešťastnou náhodou, když sovětskému samopalníku jedoucímu na tanku neopatrným 
klepnutím spustil samopal. Mikeš nezvládl řízení, motocykl se sidecarem se převrátil. Oba 
spolujezdci i s Mikešem vyvázli bez většího úrazu. Na okraji Jedlicze se setkali s prvním odporem 
nepřítele, s kulometnou palbou. Ukázalo se, že střílí jediný kulomet, u něhož zůstal nacistický 
kulometčík, který při naši ranní dělostřelecké přípravě utrpěl těžké zranění do nohou a proto nemohl
ustoupit, ale nevzdával se. Fanatik nestřílel dlouho. Zneškodnil ho četař Farník dávkou ze 
samopalu. V samotných Jedliczich se odpor nepřítele projevil až v druhé ulici. Byly tu malé 
zajišťovací oddíly, které měly za úkol jen zpomalit náš postup. Motocykly vpředu projely. Za nimi 
jedoucí brenncarrier byl napaden kulometnou střelbou z domu. Další postup byl nemožný. 
Brenncarrier zastavil, zahájil palbu z velkorážného kulometu a začal couvat, aby zbytečně 
nevystavoval osádku palbě. Kulomet ukrytý ve zděném domku se mu nepodařilo umlčet. Dříve než 
se kdo nadal, bez jakéhokoliv rozkazu, Olda Holub mrštně jako kočka vyskočil z brenncarrieru a 
zapadl do silničního příkopu, který jej kryl před palbou kulometu. Příkopem se bleskově proplazil 
za domek, z kterého střílel kulomet. Přehoupl se přes plot, skočil do dvora a oknem vhodil do 
domku ruční granát. Sotva dozněl výbuch, vrazil dovnitř, vypálil do stropu dávku ze samopalu a 
vykřikl: “Ruce vzhůru!” Dva nacističtí vojáci, chlapi jako hory, vyděšeně zvedli ruce nad hlavu. 
Třetí už nemohl, byl v posledním tažení. “Kulomet na záda a hybaj přede mnou!” křičel Olda a 
výmluvně provázel rozkaz pohyby samopalu. Kdoví, zda Němci rozuměli česky, v každém případě 
však rozkaz pochopili. Za chvíli si to šlapali do zajetí i s kulometem na zádech. Za nimi si to po 
jedliczském náměstí hrdě vykračoval Olda se samopalem zamířeným do jejich zad. David vedl dva 
Goliáše. První zajatci... Cesta k dalšímu postupu byla volná…
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