
Přežil jsem svou smrt Viktor Janeček, * 1911 Luck, † 1973 Žatec Podle autorova
deníčku a vyprávění napsal Václav Širc

Zalistujte si se mnou ve frontovém deníčku podporučíka pěchoty v záloze Viktora Janečka. 
Nepravidelně vedené, telegraficky stručné zápisy nejvýznamnějších příběhu jeho pohnutého 
frontového života, zapsané tužkou do kapesního kalendáříčku. Nezasvěcenému by zápisy mnoho 
neřekly. Neřekly ani mně i když jsem prošel dukelskými boji jako válečný dopisovatel 
československého frontového tisku. Proto jsem po prostudování deníčku navštívil v roce 1967 
Viktora Janečka v Žatci, abych si v osobním pohovoru udělal jasno a doplnil kusé záznamy deníčku
jeho vyprávěním a vzpomínkami. 
V době bojů o Duklu mu bylo něco přes třicet. Dospělý silný muž, vynikající sportovec. Z 
presenční služby v polské armádě si přinesl hodnost četaře v záloze. Po vstupu do československé 
armády mu tato hodnost byla uznána, proto byl hned na začátku bojů o Duklu rotným. Hodnost 
podporučíka mu byla udělena až po návratu z vojenské nemocnice v Sovětském svazu. Boje na 
frontě přinášejí vojákům nesmírné útrapy a strádání. V deníčku se to projevuje zápisy s příznaky 
deprese, i když pisatel, jak sami poznáte, nebyl žádný zbabělec, ani ulejvák. Posuďte sami... 10. září
1944. Po odražení nepřátelského útoku v Machnówce jsme vyrazili po silnici Chorkówka — 
Kobylany. Jsme v obraně v prostoru Lenky. 12. září 1944. V noci z 11. na 12. září jsme vyrazili přes
Kobylany dále na jih, ve směru na Palacówku. 
Ještě za tmy jsme s naším předvojem dorazili na křižovatku silnic v Kobylanech, která byla neustále
ostřelována rušivou palbou nepřátelských děl a minometů. Z rozkazu velitele praporu štábního 
kapitána Františka Sedláčka jsem měl zde zanechat vojína Josefa Hlaváčka z Ozeran, mladého, ještě
nezkušeného chlapce jako „regulovčika“. Přicházející sovětské jednotky měl dirigovat na západ, 
směrem na Sulistrowou, náš prapor na jih, k Palacówce. Hlaváček byl ještě mladý, neostřílený zajíc.
Bázlivě se krčil při svistu kdejaké miny. Štábní kapitán Sedláček proto zanechal na křižovatce mne. 
Mého koně Sultána, krásného vraníka s bílou hvězdou na čele, jsem předal Hlaváčkovi, který odjel 
s praporní minometkou. 
K ránu, když přesun našeho praporu skončil, jsem se vydal za praporem ve směru na Palacówku. V 
rozplývající se mlze jsem na vysokém silničním náspu, vedoucím přes zamokřené louky, spatřil 
nevýrazné obrysy bizarních tvarů. Uchopil jsem samopal a opatrně se k ním přiblížil. S hrůzou jsem
v nich poznal minometnou palbou rozbité a rozmetané vozy naší praporní minometky. Kolem 
dokola zohavené mrtvoly. Nejdříve jsem poznal mého nejlepšího kamaráda, velitele praporní 
minometky rotmistra Josefa Vaška, původem z Kirilovky u Krasnodaru na Kavkazu. Vedle něho 
ležela mrtvola zdravotníka Jardy Nájemníka z Bakovců. Padl ve chvíli, kdy poskytoval rotmistru 
Vaškovi první pomoc. Dole pod náspem leželo mrtvé tělo Josefa Hlaváčka.
     Slzy vzteku a bolesti mi stoupaly do očí. Tyhle ztráty nemusely být. Nepřítel se při ústupu 
zastřílel z minometu na silnici. Stačilo mu, když na ní v noci uslyšel hluk našich pochodujících 
jednotek, aby nám minometným přepadem způsobil těžké ztráty. Povozy se z vysokého náspu 
nemohly rozjet do stran a zatarasily cestu ostatním, které pak nemohly nikam uniknout. Znovu jsme
vlezli do pasti, jako bychom se nedokázali přesunovat v malých skupinách, které by nezpůsobovaly 
tolik hluku a spíše by za noci unikly pozornosti nepřátelských pátračů. Malá skupina by také nebyla
tak snadno zranitelným cílem. 
Opodál poznávám další naše padlé: desátníka Josefa Lněníčka ze Sofievky, Mikuláše Savického z 
Turkovič, Vladimíra Čurdu ze Sienkievičovky, Josefa Krále z Hájek, Josefa Pažouta z Mizoče, 
Rostislava Rébla z Lipin u Lucka... Pohřbili jsme je poblíž místa, kde padli. Ranění zde byli: 
Mikuláš Vojcechovský, Václav Vohralík, Richter, Václav Mimra a Jiří Maťátko. Poslední dva 
zůstali invalidy. Odpoledne jsme útočili ve směru na Palacówku. Měli jsme několik dalších 
raněných: rotmistra Senderoviče, rotného Giglána, četaře Jiřího Hroudu... Tak tomu bylo den po 
dni... 14. září 1944 Ležíme v ochraně štábu praporu mezi Palacówkou a Helenówkou. Pekelná 
palba. Oboustranné letecké nálety. V rokli před bunkrem štábu praporu stojí u telefonu náčelník 
štábu praporu Metoděj Lemák, civilním povoláním učitel ze Zakarpatské Ukrajiny. 



Telefonuje s velitelstvím 1. brigády. Minometný přepad. Hlava mu náhle klesla, ruka se sluchátkem 
rovněž klesla dolů. Bez hlesu se svezl k zemi. Střepina miny jej zasáhla přímo do srdce. 22. září 
1944 Spolu s 2. praporem, tanky, samopalníky jsme dobyli Hyrovou horu. Při tom byl raněn velitel 
naší roty podporučík Vladimír Kužel, rodák z hlavního města Ukrajiny Kyjeva. Ze všech velitelů 
jsme dosud zbyli jen já a rotný Šlachta. V rotě nám zbylo jen šestnáct mužů. 26. září 1944 držíme 
obranu ve vsi Hyrova. 
Město Dukla konečně zůstalo za námi. Před námi je neprůhledný plot, spletený z klestí. Za ním se 
pomalu pohybuje kupředu špička bodáku na pušce. Voják s puškou na rameni si to šine pomalu, ale 
klidně. Zřejmě to bude náš... Dívám se líp. Hrome, vždy ť je to německý bodák! Poslal jsem mu dva
kluky do zad. 
S dvěma dalšími jsem si na něho počkal za rohem. Přál bych vám vidět jeho překvapenou, 
vyděšenou tvář, když najednou docela nečekaně,z ničeho nic ucítil na prsou dva naše bodáky! 
Vzdal se nám bez odporu. Dělostřelecký pátrač. Mladý chlapec s prvním chmýřím na bradě. Spletl 
si cestu, místo ke svým si to zamířil přímo k nám. Odeslal jsem jej na štáb praporu. Pro něj už válka
skončila. Zůstane na živu. Kdy skon čí pro nás? Takhle bychom ji skončit nechtěli! V noci nás na 
našem úseku vystřídali sovětští vojáci. 
Odcházíme na nový úsek, k Zyndranowe. Jdeme celou noc. Několikrát se brodíme přes kamenitý 
potok Jasiólku. Mám plné boty vody. Zuby mi cvakají zimou. Prokleté hory! Prokletá válka! 
Prokleti buďtež ti, kdož jste ji vyvolali a přinutili nás chopit se zbraní! Odplata vás nemine!
     Přišli k nám noví podporučíci ze sovětského pěchotního učiliště v Rjazani. Jsem přeřazen k 
druhé rotě jako velitel čety. Velitelem roty se stal „rjazančik“ podporučík Michal Gošč. 29. září 
1944. Útočili jsme na Zyndranowou. Byli jsme odraženi těžkou minometnou palbou. Stáhli jsme se 
zpět do našich výchozích postavení. Byl raněn velitel roty podporučík Michal Gošč. 30. září 1944.   
Za cenu ztrát jsme postoupili asi o tři sta metrů. Obsadili jsme nové postavení v rokli. Zakopat se 
nelze, všude samý kámen. 
Celý den zde ležíme pod pekelnou palbou. Pozoruji úsek před námi. Dvě stodůlky, mezi nimi 
protitankové dělo, které neustále ostřeluje naši rokli i úsek za námi. Pro ochranu d ěla ještě 
kulometné hnízdo s lehkým kulometem. Nemůžeme vystrčit hlavu ven z rokle, ihned po nás pálí. 
Vzal jsem s sebou svého zástupce desátníka Sýkoru. Vyrazili jsme obchvatem, Sýkora roklí, já 
údolím potoka. Kryl jsem se mezi vrbami. Naše četa, prakticky už sotva družstvo, od nás odlákala 
pozornost palbou. Šťastně jsme proklouzli nepřátelskou obranou, nebyla souvisle obsazena. Octli 
jsme se dělu v zádech. 
Hodili jsme do palpostu rychle za sebou několik ručních granátů a pokropili je ze samopalů. Dělo 
umlklo. Frickové u kulometu se rychle vzpamatovali a obraceli kulomet proti nám. Nestačili ještě 
vystřelit, když jsme mezi ně hodili další dva ruční granáty. Kulometčíci se vztyčili s rukama nad 
hlavou. Tři mrtví  dělostřelci zůstali u děla... Sýkora držel kulometčíky v šachu samopalem. Vytáhl 
jsem závěr z děla a rozbil zaměřovač, abych dělo zneškodnil. Jeden kulometčík na náš rozkaz vzal 
kulomet na rameno, druhý kráčel v patách za ním. Eskortovali jsme je k naši četě. Měli však smůlu. 
Jakmile naši kluci spatřili Němce s kulometem na rameni, měli za to, že se jedná o německý útok. 
Spustili po nás palbu z pušek a samopalů. 
Mě a Sýkoru přehlédli. Než se mi podařilo zařídit zastavení palby, Němec s kulometem padl mrtev. 
Druhého jsme odeslali na štáb praporu. 1. — 2. října 1944. Několik bezvýsledných útoků přímo na 
státní hranici. 3. října 1944. Prší. Sedím pod bukem přikryt pláštěnkou. Zmrzlý, nevyspalý. 
Unavený a hladový, přímo nemocný, ke všemu už lhostejný. Jak dlouho to ještě můžu vydržet? V 
poledne další bezvýsledný útok... Před večerem jdeme na průzkum do sousedního úseku. Prošli 
jsme lesem až na jeho okraj. Jsme už v Československu. Před námi krásná, výstavná budova obecné
školy ve Vyšném Komárniku. 
Začíná se stmívat. Opatrně přebíháme po louce směrem ke škole. Dostáváme palbu. Vracíme se, 
dobíháme k spásnému okraji lesa. Ještě padesát, ještě dvacet metrů a les nás milosrdně ukryje. Ostrá
bolest mi projela hlavou. Před očima se mi rozvířila červená kola. Padám jako do bezedné 
propasti... Procitl jsem, když už byla tma. Nade mnou svítily hvězdy. Plazím se směrem k našim. 



Nevím už jak dlouho, snad hodinu, snad dvě. Snad celou věčnost. Znovu jsem pozbyl vědomí. 
Uslyšel jsem nad sebou hlasy: „Ten už má dost. Průstřel hlavy. Pohřběte ho!“
Poznal jsem hlas kapitána Kosíka, zasténal jsem. Překvapení kamarádi mně sebrali a dopravili na 
brigádní ošetřovnu. Opravdu průstřel hlavy. Kulička vnikla za pravým uchem, a vyletěla ven levým 
okem. Patrně snajper! Štěstí, že to byla jen obyčejná kulička, která způsobila jen hladký průstřel. 
Snajpeři obvykle používali kuliček dum-dum. Na ošetřovně mě řádně převázali a odeslali do 
nemocnice v Iwoniczi, odtud pak dále do Krosna, letecky pak do Rzeszowa. Po několika dnech 
znovu dále, až do Lvova. T
eprv ve Lvově jsem byl rentgenován. Při plném vědomí, bez narkózy a jakékoliv anestéze mi 
pinsetou vyštípali a vyndali střepinky kosti z rány pod okem. Omdlel jsem bolestí. V příštích dnech 
mě nesmírně potěšila několikadenní návštěva mé milované manželky Marie, která za mnou přijela z
našeho domova v Lucku. 30. listopadu 1944. Vlakem jsem byl evakuován do sovětské vojenské 
nemocnice v Melitopoli. Přijeli jsme tam 6. prosince. Po několik dnů trpím strašnými, přímo 
nesnesitelnými bolestmi hlavy. Žádné léky, žádná analgetika nepomáhají. Snad se zblázním! Asi po 
týdnu bolesti polevily... 24. prosince 1944. Štědrý den. Je mi velmi smutno a teskně. Doma sedí 
manželka s dětmi pod stromečkem a já se mohu utrápit steskem.
 O Štědrém večeru zde dnes vůbec nevědí. Pokud jej slaví, pak až za čtrnáct dnů, podle julianského 
kalendáře. Píši dopis domů... 31. prosince 1944. Oslavuji Silvestra tím, že hraji se sovětským 
důstojníkem šachy.
1. ledna 1945. Nový rok. Na nemocniční poměry velkolepá oslava Nového roku. Dobrý vydatný 
oběd, pamlsky, dárky. Děti nám recitují a zpívají. Těším se spolu se všemi ostatními, že to už bude 
poslední rok války, rok konečného vítězství nad nacismem. Večer opět hrajeme šachy. 12. ledna 
1945. Konečně jsem z nemocnice propuštěn do dalšího, domácího ošetřování. Odjíždím vlakem 
domů do Lucka...
Viktor Janeček našel po válce svůj nový domov v Žatci. Následkem zranění zůstal hluchý na pravé 
ucho a oslepl na levé oko. Prodával tabák a noviny v trafice v Žatci. Trpěl častými bolestmi hlavy. 
Ostatně, mohl mluvit o štěstí v neštěstí. Kolikpak lidí s průstřelem hlavy běhá po světě živých? Po 
roce 1968 odešel do důchodu. Počátkem roku 1973 zemřel na srdeční infarkt. Bylo mu něco přes 
šedesát…
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