
Jak jsem se dostal ze zajetí Josef Holec, *28.11.1918 Straklov 
 

   Do Rudé armády jsem byl odveden ke konání základní vojenské služby na podzim roku 1940, 
jako mnoho jiných volyňských chlapců narozených v letech 1918 a 1919. Kolik že nás bylo? Přesně
to nikdo neví, ale z každé české volyňské vesnice nás nastoupilo na podzim roku 1940 a pak na jaře 
roku 1941 celkem tři až pět a kolik to mohlo být dohromady, snad odhadnou jiní. Někteří hoši 
nastoupili přímo ke stavebním praporům, budovali letiště a jiné vojenské objekty a pak se s 
evakuovanými továrnami dostali až na Ural ba i dál na Sibiř. Další nastoupili k normálním 
bojovým útvarům, bojovali u Moskvy i Stalingradu a pokud nezůstali na bojišti, tak se někteří z 
nich dostali i do našeho 1. čs. praporu v Buzuluku.
    Můj případ byl trochu jiný. Nastoupil jsem v městě Šepetovce k dělostřeleckému útvaru, prodělal
základní a část odborného dělostřeleckého výcviku. Když nacistické Německo přepadlo Sovětský 
svaz, neměli jsme výcvik ukončený, dělostřelecká výzbroj byla provizorní, všelijak daná 
dohromady, munice také nebylo dost, ale v důsledku vzniklé situace jsme přesto byli narychlo 
nasazeni v okolí městečka Demeši (západně od Žitomiru) do boje. Dopadlo to špatně, jako s 
mnohými jinými útvary Rudé armády v onom nešťastném létě roku 1941. Po krátkém odporu nás 
německé tankové útvary rozehnaly a pěchota jen dokončovala dílo zkázy.
    Z této pohromy jsem se kupodivu dostal vcelku v pořádku, ale můj spolubojovník a dobrý přítel 
Ukrajinec Havrylo byl raněn a já jsem ho chtěl dostat do bezpečí a opatřit mu lékařskou pomoc. 
Vlekl jsem ho několik dnů, s nezbytnými odpočinky, živili jsme se lesními plody a zrním 
vydroleným z klasů ap. Neodvažovali jsme se za celou tuto dobu přiblížit k lidským obydlím, 
abychom nenarazili na nacistické vojáky. Dostali jsme se do nějakého hájku s výhledem na vesnici 
a já jsem byl již naprosto vyčerpán a přítel sotva dýchal. Uložil jsem ho, jak nejlépe šlo a sám, děj 
se co děj, jsem šel do stavení na okraji vesnice.
     Hospodáři jsem nemusel nic moc vysvětlovat, uniforma sovětského vojáka a můj zbědovaný stav
řekly vše za mne. Hospodyně spráskla nade mnou ruce, podala mi něco k jídlu, ale já bez velkého 
zdržování jsem vybídl hospodáře, abychom spolu šli pro mého zraněného přítele. Toho jsme však 
již živého nezastihli, tak jsme ho odnesli a na hřbitově ve vši tichostí pochovali.
     U dobrých lidí Martyňukových (název vesnice jsem zapomněl) jsem na nějaký čas zůstal. Právě 
byly žně, tak jsem pomáhal sklízet a lidé ze vsi si ihned všimli, že hospodáři přibyl pomocník a 
snadno se dovtípili co jsem zač. Nebylo možno vyloučit, že mne i hospodáře někdo udá Němcům. 
Přemýšleli jsme, co dál, a já jsem nakonec řekl, že se dobrovolně přihlásím na nějakém německém 
velitelství. Příležitost se brzy našla. Hospodyně přinesla zprávu, že do sousední vesnice pravidelně 
přijíždí německý poddůstojník, který s místními ženami vede výměnný obchod; přiváží sůl a 
podobné nezbytné zboží, které směňuje za vajíčka, slepice, sádlo apod.
   Šli jsme s hospodářem na průzkum a všiml jsem si, že se poddůstojník s místními ženami o 
obchodu běžně domluví. Vmísil jsem se mezi ně, chvíli poslouchal a zjistil jsem, že on jim 
odpovídá česky. Dlouho jsem neváhal a stručně jsem mu vyložil svůj případ a tento československý 
Němec mi povídá: „Na žádný štáb nechoď. 
     Já jsem od vozatajské kolony, která stojí ve vedlejší vsi. S našim poručíkem se dá mluvit, tak 
pojď se mnou a uvidíme.“ Neváhal jsem, zaběhl jsem poděkovat hospodyni, vzal si několik svých 
drobností a za doprovodu hospodáře jsem byl zakrátko zpět.
         S poručíkem byla opravdu řeč. Když mu poddůstojník vše důkladně vysvětlil a mne 
představil, pak po krátkém váhání vydal rozkaz, aby mi vydali nějakou obnošenou uniformu s 
civilními knoflíky a přidělil mne jako vozataje ke kuchyni. Brzy jsem zjistil, že již jeden takový 
„zajatec“ zde pracuje, jmenuje se Vasil a je někde od Charkova. Příslušnici vozatajské kolony  s 
námi zacházeli vcelku slušně, ale naprosto odměřeně. Jen poddůstojník, který mne přivedl, se mnou
občas prohodil několik vět, ale vždy v přítomnosti jiných.
    Tak uplynulo léto a kus podzimu roku 1941 a znenadání přišla změna. Vozatajskou kolonu zrušili,
příslušníky rozeslali po útvarech, nám zajatcům nabídli každému pár koní s vozem, dali německy 



psané potvrzení o tom, co jsme zač, a řekli: běžte domů. Vasil koně s vozem vzal, prásk bičem a jel 
domu k Charkovu. Já jsem si koně nevzal, beztak bych cestou na západní Volyň asi o ně přišel. 
    Na nádraží v Žitomiru jsem dlouho okouněl a váhal, na koho se mám obrátit. Nakonec jsem se 
dostal před přednostu stanice, německého důstojníka středních let. S dokumentem v ruce a s 
použitím několika německých slov, které jsem u vozatajců pochytil jsem začal vysvětlovat, že chci 
do Dubna.
   Chvíli se na mne pobaveně díval a pak povídá velmi dobře česky: „Tamhle stojí vlak s tanky, 
které vezou do opravy. Zajdi do vagónu strážní čety, ukaž papír a chlapi tě někam pod plachtu k 
tanku strčí.“ Stál jsem chvíli s otevřenou hubou a pak jsem začal děkovat a něco blekotat o 
velkodušnosti německé branné moci. Zase se na mne tak pobaveně podíval a povídá: „Nevíš o čem 
mluvíš, však za čas tu velkodušnost všichni setsakra poznáte.“ 
            Tak to byla druhá bílá vrána v uniformě Wehrmachtu na mojí cestě ze zajetí. Třetí byli kluci 
ze strážní čety. Česky sice nikdo z nich neuměl, ale posuňky mi naznačili na kterém vagónu si mám 
pod plachtu vlézt, vrazili mi do ruky pajdu chleba a něco k němu a varovali, aby mne neviděl „Herr 
leutenant“. „Das ist eine Schweine“ (to je taková svině) — mi jeden po straně řekl.
     Před cestou a během cesty jsem spal jako nemluvně a ani jsem nezpozoroval, kdy se vlak hnul. 
Nějak nad ránem mne probudil větší ruch. Podívám se dírou v plachtě a čtu název železniční stanice
DUBNO! Moje rodná obec byla jen kousek cesty. Naši mne vítali stejně, jako všechny mámy a 
tátové vítají syny, o nichž si již mysleli, že je nikdy neuvidí.
    Sešli jsme se dík dobrotě prostých lidí a také těch tří bílých vran v uniformách nacistických 
vojáků. Inu „Není Němec jako Němec“ řekl někdo před mnoha lety a je to pravda, která se netýká 
jen Němců.    
      
 V Krakově  v červnu 1996. Podle vyprávění autora zapsal Jiří Hofman 

  Dovětek:

     Autor se na jaře roku 1944 dobrovolně přihlásil do 1.čs. armádního sboru v SSSR, byl u Dukly 
těžce raněn, dokonce ztratil řeč a koordinaci pohybů. Dík čs. lékařům, a především zdravotním 
sestrám, se zcela vyléčil. V roce 2004 při dokončování rukopisu druhého vydání této knihy stále 
působil v Žatci jako velmi aktivní člen SČVP a spolu se svoji sestrou ochotně distribuoval knihy s 
volyňskou tématikou. 
 


