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 Dostal jsem rozkaz přivést „jazyka“ stůj co stůj. Nebyl to lehký úkol, protože u Ondavy Němci se 
zakopali a nastražili tisíce záludných min. Oťukávali jsme přední okraj, abychom objevili nejslaběji
obsazené úseky a tudy se pak vydali na lov. Nečekaně nám pomohla nedostatečná maskovací kázeň 
jejich skupiny bojového zajištění. Němci totiž vysílali vždy na noc svoji zajišťovací hlídku do staré 
salaše, stojící asi dvěstě metrů od jejich prvního zákopu. Když se zešeřilo, tak jsem se vydal za 
doprovodu třech dalších průzkumníků do země nikoho. Celkem bez obtíží jsme se doplížili až k 
samotné salaši. Chtělo to jen bez hlesu splynout s tmavou nocí, zapomenout na nepohodlí a čekat, 
až je k ránu zmůže únava. Věděli jsme zcela bezpečně, že Němci v noci neradi bojují a k ránu že 
jim usínají i ti, kteří měli přísný rozkaz bdít.
 Dopadlo to přesně podle našeho předpokladu. Po půlnoci začali poklimbávat a pak usnuli docela. 
Na to jsme právě čekali. Šeptem sděluji svým lidem plán. Ještě jeden pohled škvírou do salaše, 
několik opatrných pohybů k obnovení krevního oběhu v prokřehlém těle a již se plížíme kolem 
salaše. Jeden z nás zaléhává ve směru k německým zákopům, aby nás kryl. My tři vnikáme prudce a
nenadále do chatrče. Ani nehlesli. Nemuseli jsme jim vysvětlovat, s kým mají tu čest. Diskové 
zásobníky naších samopalů hovořily výmluvně. Rychle jsme je všechny spoutali, do úst pro jistotu 
nacpali každému roubík, sebrali jsme jim všechny osobní zbraně i kulomet a odvlekli k nám na štáb.
Tehdy náčelníkem štábu našeho praporu byl poručík Oldřich Kvapil. Úkol průzkumníka není však 
vždycky tak lehký. Za bojů na Ondavě jsme narazili na ostřejšího nepřítele, i když se to dá do zna 
čné míry přičíst také tomu, že jsme nepracovali v noci. Bylo to přesně druhého prosince ve 
čtyřiačtyřicátém. Situace byla na frontě tak nepřehledná, že průzkum musel ihned vyrazit a přivléci 
alespoň jednoho zasvěceného „jazyka“. Opustili jsme náš přední okraj krátce po deváté dopoledne. 
Plížíme se kryti zastíracími bílými plášti po ostrém zledovatělém sněhu. Když jsme byli asi deset 
metrů od nepřátelského postavení, padly první výstřely. Byly vedeny směrem, odkud jsme vyšli; 
nikoli po nás. Začalo tam jakési hemžení — pravděpodobně nás někdo z našich pozoroval, jak se 
suneme stále vpřed. 
Byla zahájena silná oboustranná palba. Nepřítel vrhal granáty, střílel z kulometů. Ležíme ani 
nedýcháme. Vtom naše zkušené frontové uši zaslechnou povědomý, tuze nepříjemný svist — letí 
granát a přímo na nás. Uskočil jsem za blízký strom, ale granát se roztrhl příliš blízko. Ucítil jsem 
palčivou bolest v zádech, v levé ruce a v pravé noze. Co teď? Dop ředu už nemám sílu ani chuť — 
rány bolí. Tož — zpátky k našim. Šlo se mi špatně, nevládl jsem tělem. Kus běžím, kličkuji, kousek 
se zase plížím. Kulky z nepřátelských samopalů bijí do země stále za mnou a kolem dokola. 
Zatínám zuby, zůstat tu přece nemohu, a znovu vpřed. Ale to mne zasáhli podruhé. Jednou do prsou 
a další střelou do bezvládné levičky.
 Co se stalo s kamarády, nevím. Klesl jsem k zemi a omdlel. Naštěstí jsem upadl za jakýsi keřík, 
který mne skryl. Ale naši se pro mne celý den nemohli dostat, protože nepřítel jejich pokusy 
neustále sledoval a rozbíjel soustředěnou palbou. Měl jsem št ěstí, že jsem nevykrvácel. Silný mráz 
i sníh krvácení zastavil. Jak mne naši objevili? Při ve černím útoku o mne jeden ze samopalníků 
zakopl, já jsem zachroptěl nebo zasténal a probral se z mdlob. Tak mne zdravotníci sebrali a odnesli
na obvaziště. Po pravdě řečeno, moc chuti do života jsem tehdy neměl. Řekněte sami: mladý člověk
necelých jednadvacet roků s amputovanou rukou, prostřelenými plícemi, zpřeráženými žebry a s 
průstřelem v noze. Dostal jsem se do sovětské vojenské nemocnice v Jenakijevu. A tam jsem znovu 
začal nabývat sil. 
Ležel jsem mezi sovětskými důstojníky obklopen všemožnou péčí. Do konce života nezapomenu na
jednoho z nich, ležel vedle mne. Když viděl moji posmutnělou tvář,řekl mi: „Pročpak jsi tak 
smutný?“ Podíval se tázavě na pahýl mé levičky. Přikývl jsem. „Meresjeva a zde ležícího Břetislava
Kučeru, vojáka vaší armády, znáš?“ a usmál se. Zastyděl jsem se. Teprve teď jsem si ho pořádně 
prohlédl. Měl amputovány obě nohy. Jako ti, na něž vzpomněl. Začal jsem být zase lidem 
prospěšný. Nejdříve ovšem jen maličkostmi. Všem bezrukým na světnici a těm, kteří měli ruce v 
sádře, jsem začal balit cigarety. Těžký začátek nového života, ale začátek s vírou, že se přece jen 
vrátíš ke svým domů a k práci. Oči se mi tenkrát po tom rozhovoru se sovětským válečným 



invalidou pořádně zarosily. Ale nebylo to již slabostí. Bylo to jako tehdy před šestou hodinou ranní 
dne 6. října 1944, kdy náš průzkum, totiž četař Nebiljak, vojín Novotný, já jako desátník a ještě 
další tři průzkumníci (Mazur, Kučeravý a Teheráni) splnil daný úkol: vztyčit na československém 
území, obsazeném ještě nepřítelem, naši státní vlajku. Mnoho hodin jsme se přibližovali, většinou 
plížením, k pohraničnímu sloupu. Připravený prapor nám nepřátelští samopalnici při tom rozstříleli.
Zhotovili jsme si náhradní vlajku — červenono-modro-bílou z novinového papíru. Když jsme se na 
ní podepisovali a pak ji připevňovali na telefonní sloup, také se nám tehdy silně orosily oči a hrdlo 
stáhlo. Byli jsme přece doma v dávno vytoužené vlasti a první jsme do ní přinesli naši svobodnou 
vlajku. Tak vidíte — vojákovy slzy nemusí vždycky znamenat slabost.
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