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BOJ O SOKOLOVO
8. března 1943, jak účastníci bojů vzpomínají, byl pošmourný
den, jaké bývají na rozhraní zimy a jara. Na polích ležel sníh, který v noci křehl mrazem a ve dne rozbředal. Ve stráni nad Sokolovem pomáhali lidé z vesnice našim vojákům dokončovat zákopy.
Vojáci Jarošovy zesílené 1. roty přemáhali chvění napjatých nervů.
Les táhnoucí se po obzoru hučel ozvěnou německých tankových
motorů. Dál za ním v Taranovce, kde po pět dnů zadržovalo německou přesilu stěží dvě stě posledních vojáků 78. gardového pluku plukovníka Biljutina, toho dne ustalo temné hřmění dělostřelby.
Na tomto úseku se hitlerovcům nezdařilo prorazit sovětskou obranu
a postupovat k Charkovu, jak jim ukládal plán, kvůli kterému do
Záporoží na štáb Mansteinovy skupiny armád Jih před nedávnem
přijel sám Adolf Hitler.
Vše bylo důkladně promyšleno. Německé generalitě se po zkrušujících porážkách u Ostrogožska, Rossoše a Kastorného povedlo
v horečném spěchu přeskupit síly. Ve snaze zabránit postupujícím
sovětským vojskům v osvobození levobřežní Ukrajiny a odvrátit
obklíčení, které jim hrozilo po ztrátě Charkova a proniknutí Rudé
armády k Poltavě, Dněpropetrovsku a Záporoží, stáhli sem Němci
všechny volné divize z jiných úseků fronty a také ze Západu, kde
Anglo-Američané doposud odkládali otevření druhé fronty. Soustředili tak třicet divizí, z nichž byla skoro polovina tankových a motorizovaných. Chystali se k protiúderu. Podle Hitlerových představ
měl být Charkov bitvou světodějného významu, která smyje skvrnu
Stalingradu ze stejnokroje německého vojáka. Usmyslel si využít
toho, že sovětská vojska, ženoucí fašisty od Stalingradu až za Charkov, jsou vyčerpána a oslabena tříměsíčními těžkými boji. V některých praporech zůstalo naživu sotva dvacet vojáků. Dvěma z brigád
Rybalkovy 3. tankové armády zbylo po šesti bojeschopných tancích.
Ztenčené početní stavy ani spotřebované zásoby materiálu se přitom
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nedaly doplnit tak záhy, jak bylo zapotřebí. Rudá armáda se příliš
rychlým postupem vzdálila od svých zásobovacích základen. Bylo
nutno pracně obnovovat silnice, železnice i mosty, které nepřítel za
ústupu metodicky ničil. Chyběla i účinná letecká podpora. Stíhací
a bitevní stroje nemohly přistávat na zdemolovaných letištích v prostoru bojů a k doletu z týlových základen nepostačovaly palivové
nádrže.
To všechno znamenalo pro hitlerovce příležitost. Uplatnili svou
krátkodobou převahu a drtivou silou svých tankových divizí se
chystali k úderu. Pod Charkovem se jim dík mnohonásobné přesile podařilo podle plánu zatlačit prořídlé jednotky Jihozápadního
frontu zpět k Severnímu Donci. Linie sovětské fronty se tak prohnula a v oblasti Charkova, kde sousední Voroněžský front dosud
pokračoval v postupu, se počal rýsovat výběžek. Podobal se trnu
zabodnutému do německých pozic. Hitlerovským generálům uzrávala šance, o které snili: uchopit tento trn do pevných kleští bočních
úderů a uskřípnout. Celý Voroněžský front Rudé armády by tak byl
obklíčen a zničen. Byla by to efektní pomsta za Stalingrad.
Jednou z čelistí oněch ocelových kleští měl být náhlý útok divizí 4. tankové armády na Charkov z jihu. Došlo k němu 2. března
1943. Československý samostatný polní prapor byl právě v Charkově. Dorazil sem den předtím po desetidenním vysilujícím pěším
pochodu ze stanice Valujky, v mrazech, ale i sněhové mokrotě, která
zábla v promočených botách, stepí bičovanou pichlavými chvosty
vánic. Vojáci viděli vypálené vesnice, mrtvoly povražděných žen
i dětí. Zatvrdili se ještě víc ve své nenávisti k fašismu a zamilovali
si obětavé a dobromyslné Ukrajince, kteří se s nimi ochotně dělili
o příbytky i o skrovný chléb. Leccos už věděli o tom, co všechno zažili tihle lidé od první světové války, revoluce a občanské války, přes
těžká údobí válečného komunismu, kdy jim komisaři v kožených
kabátech zabavovali všechno, co sklidili z polí, i ten poslední pytlík
obilí pro obživu rodiny. Při žňových brigádách se někteří z našinců
po troškách a šeptem někde o samotě, v bezpečném ústraní, beze
svědků a pod příslibem mlčení dozvídali od prostých vesničanů
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neuvěřitelné věci o zvěrstvech násilné kolektivizace, hladomorech,
zatýkání, odvlékání a střílení takzvaných nepřátel lidu, kteří byli většinou zcela nevinní. A nebyly to žádné výmysly nepřátel revoluce,
ale pravda pravdoucí. Však o nich napsal slavný spisovatel Šolochov
4. dubna 1933 přímo Stalinovi v bláhové naději, že milovaný vůdce
a hospodář svého lidu o tom neví: ,,...Loňského roku poslal oblastní
výbor strany „zplnomocněnce“, soudruha Ovčinnikova, aby „urychlil“ kampaň dodávek. Ten učinil následující opatření: 1. zrekvíroval
všechny zásoby obilí včetně „zálohy“, kterou dalo vedení kolchozů
kolchozníkům na setbu pro příští sklizeň, 2. rozdělil po jednotlivých
hospodářstvích dodávky, které dlužil každý kolchoz státu. Jaké byly
výsledky těchto opatření? Když rekvizice začaly, pustili se rolníci
do ukrývání a zakopávání obilí. Teď několik slov o číselných výsledcích všech těchto rekvizicí. Nalezené zrno: 5 930 metrických centů…
A zde jsou některé metody, používané za účelem získání těch 593
tun, z nichž část byla zakopána… od roku 1918:
Metoda chladu. Kolchozník je svléknut a je dán „do chladu“,
úplně nahý do stodoly. Často dávali „do chladu“ kolchozníky po celých brigádách. Metoda tepla. Nohy a okraje sukní se kolchoznicím
polijí kerosinem a zapálí. Pak se oheň udusí a začne se nanovo…
V kolchoze Napolovskij jistý Plotkin, „zplnomocněnec“ okresního
výboru, nutil vyslýchané kolchozníky, aby si lehli na plotnu rozžhavenou do běla, a pak je „zchlazoval“ tím, že je nahé zavíral do stodoly… V kolchoze Lebjajenskij stavěli kolchozníky ke zdi a předstírali
popravu…“
Za těchto okolností se českoslovenští vojáci nemohli divit, když
se jim přihodilo to, co rotmistru Jiřímu Větvičkovi: „Stařík, který mě
pozval do chalupy na hlt vodky, má husté šedivé vlasy, rozčísnuté
vprostřed na pěšinku, a huňatý starodávný vous. Ve špinavé rubašce, převázané v pase motouzem, a v záplatovaných gatích neurčité
barvy, z nichž uboze trčí rozpraskané bosé nohy, vypadá jako ožilá postava z časů bohatýra Muromce. Zatuchlou síňkou, páchnoucí chlévem a přecpanou harampádím, se vejde do pološeré jizby.
V rohu se v mihotavém světle olejového kahánku tajuplně leskne
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mosazí vykládaná ikona, jíž se stařec nábožně uklání až po pás…
„Posaď se!“ ukázal k dubové lavici u prostého stolu pokrytého popraskaným voskovaným plátnem. Z police nese baňatou láhev a dvě
velké osmiboké sklenice z tlustého skla. „Snad se nebudeš žinýrovat,
Čechoslováku, připít si se starým dědkem na lepší časy.“
„Proč bych se měl žinýrovat?“
„Žiju chudě, jak vidíš. To víš, žena umřela, děti se rozběhly do
světa.“
Usedám s úsměvem a natahuji ruku po sklenici. „Se mnou si nemusíte dělat starost, já jsem taky z chudýho pytle, dědo.“
Sklenice se s cinknutím potkaly nad stolem a oba je najednou
obracíme dnem nahoru. Děda si hřbetem ruky otřel vous. „Mně nemusíš nic říkat! Vím, že žijete dobře. Líp než my.“
„Jen počkejte, dědo, až bude po válce,“ chlácholím ho, „všecko
se zlepší.“
„Jo, to by sem museli přijít Němci,“ zamručí stařec, „a udělat pořádek.“
Jako by do mě uhodil hrom. Zadívám se mu upřeně do tváře.
Dělá si legraci? Tohle přece nemyslel vážně.
„Ech, Moskva je daleko, pánbůh vysoko, holoubku. Co ti jinak
zbývá? Na co se máš těšit? Že to nějak doklepeš do hrobu… No,
napij se.“ Dolil mi vrchovatě sklenici.“
„Ale hrome, dědo, Němci…“
„Co Němci! Jen ať přijdou, udělají pořádek!“
Opřel jsem se dlaněmi o stůl a naklonil se kupředu, přichystán vstát.
„To by vám byli Němci milejší než…“ Starci se zkřivila tvář: „…než bolševici?“ skočil mi do řeči. S pružností, které bych se u něho nenadál,
přiskočil k malému oknu v sroubené stěně a ukázal někam ven.
„Tady jsem měl pole! A tamhle! To byly moje pole!“ chraptí rozčilením a třese rukou a napřímeným ukazovákem. „Tři krávy! Koně!
To všechno mi vzali! Syn jim to na selsovětu pověděl vod plic –
a vodvezli ho na Sibiř. Žena se mi z toho utrápila a ze mě je hotovej
žebrák! Žebrák! Opsal rukou vodorovný půlkruh. „Jen ať přijdou
Němci, hůř mi nebude!“
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Starcova tvář s pletivem pijáckých žilek žhne rudě, z bělošedých
vousů a v kalných podnapilých očích se převaluje a vzdouvá zášť.
Větvička se vypotácel z chalupy. Vodka se mu vrazila do hlavy a do
nohou. Stařec vyběhl ze dveří. „Ej, kuda ty...?“
Taková byla odvrácená tvář sovětské vesnice, kterou ovšem ne
všichni naši vojáci poznali bez příkras frází, hesel a obezřetných řečí.
Tak, jak ji vykresluje třeba Solženicyn: „…Předválečná vesnice byla
celá, v převážné většině, střízlivá, nesrovnatelně střízlivější než město.
Vůbec nesdílela zbožštění tatíčka Stalina (a světové revoluce k tomu).
Měla prostě zdravý rozum, dobře si pamatovala, jak jí slíbili půdu
a pak ji zase sebrali. Jak žila, jedla, oblékala se, než přišly kolchozy, a jaké to bylo za kolchozů. Jak odvedli ze dvora telátko, ovečku,
a dokonce i slepici. Jak hanobili a ničili kostely. Toho času v chalupách ještě nehrálo rádio, noviny četl tak jeden gramotný, a to ještě
ne v každé vesnici, takže pro ruský venkov byli všichni ti Čankajškové, Mac Donaldové nebo Hitlerové stejně cizí nanicovatí panáci.“
A Solženicyn líčí výjev z 3. července 1941 na kterési vesnici, kde před
kovárnou hlouček mužů poslouchá z reproduktoru Stalinův projev
k národu. Žasnou, že tento doposud tak tvrdý a k ruským rolnickým
slzám tak nelítostný tatíček je teď podle toho, co říká a jak dojatým
hlasem, najednou zmatený a téměř plačící při oslovení národa Bratři
a sestry! „Ech, kurvo,“ ulevil si nahlas jeden z kolchozníků a ukázal reproduktoru známé obscénní ruské gesto. „A tohle nechceš?“ A mužici
se rozchechtali. „Kdybychom se ve všech vesnicích a všech očitých
svědků ptali,“ pokračuje Solženicyn, „slyšeli bychom o desítkách tisíců takových a ještě onačejších případů.“
Taková byla nálada ruské vesnice na počátku války – to znamená i těch záložníků, co pili poslední půllitr na železniční zastávce
a v prachu tancovali se svými milými. Navíc se na zemi řítila porážka, jakou ruský člověk nepamatoval, obrovské prostory za vesnicemi až k Moskvě a Leningradu a Volze okamžitě vypadly z dosahu
kolchozní moci – a dost lhaní a retušování dějin! – ukázalo se, že
republiky chtějí jen a jen nezávislost! Vesnice – jen a jen svobodu od
kolchozů! Dělníci – svobodu od nevolnických vládních usnesení!
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A kdyby ti nově příchozí nebyli tak beznadějně tupí a nadutí, kdyby
pro Velkoněmecko nevyužívali pohodlnou byrokratickou kolchozní
správu, kdyby neměli v úmyslu něco tak hnusného, jako je kolonizace Ruska, tak by se byla národní myšlenka nevrátila tam, kde ji
věčně utiskovali, a sotva by bývala byla příležitost oslavovat pětadvacetiletí ruského komunismu. (Také o partyzánech bude muset
někdo jednou povědět, jak mezi ně okupovaní mužici zdaleka nešli
z dobré vůle. Jak se ze začátku se zbraní bránili a nechtěli vydávat
partyzánům obilí a dobytek.)
Připomeňme velký exodus obyvatelstva severního Kavkazu
v lednu 1943 – kdo by mohl uvést analogii ze světových dějin? Aby
obyvatelstvo, zejména zemědělské, houfně odcházelo s poraženým
nepřítelem, s cizáky – jen aby nezůstalo u svých vítězů – kolony, kolony, kolony, kolony, v lítém lednovém mraze a větru... Tito lidé, kteří
na vlastní kůži zakusili 24 let komunistického štěstí, věděli již v roce
1941 to, co nevěděl ještě nikdo na světě: že na celé planetě a v celých
dějinách neexistoval režim krutější, krvavější a zároveň prohnanější a lstivější než režim bolševický, který se samozvaně prohlásil za
„sovětský“. Zpočátku vítali německé vojáky květinami a chlebem
a solí podle starého slovanského zvyku, ale Němci je záhy poučili,
že v týrání a ukrutnostech si s bolševiky nijak nezadají. Ženy a starci
v pobořených a vypálených vesnicích, do nichž českoslovenští vojáci
na svém pochodu k frontě přicházeli, patřili k těm, kteří už věděli, že
není kam utéct. Fašisti jako bolševici, všechno jeden čert…
V Charkově byl prapor v záloze velitele Voroněžského frontu.
Vojáci si měli několik dní odpočinout. Počítalo se, že dostanou trofejní vozidla a proměněni v motorizovaný prapor posílí jednotky
3. tankové armády generála Rybalka, která již mezitím postoupila zhruba 60 kilometrů na jihozápad Charkova. Nečekaně prudký
spád německého útoku 2. března však přivodil zvrat v dosavadních
předpokladech. Charkov byl ohrožen. Generálporučík Kozlov, pověřený řízením obrany charkovského prostoru, spěšně organizoval
zaujetí a vybudování obranné linie přibližně 30 kilometrů před městem podél řeky Mže od Merefy až ke Zmijevu.
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Plukovník Svoboda převzal bojový úkol: Připravit se k vyražení
na čáru řeky Mže, zaujmout obranu v úseku Timčenki, Mirgorod,
Arťuchovka jako součást 25. gardové střelecké divize genmjr. Šafarenka. Šířka úseku 15 kilometrů se normálně dává plukům a někdy
i divizím, ale za dané situace je prapor skoro o tisíci lidech značnou
bojovou silou, uvážíme-li, že Biljutinův pluk v Taranovce má pětkrát
méně vojáků a čelí útoku divize.
Rozkaz k pochodu byl dán 3. března ve 2 hodiny 30 minut. Byla
studená sychravá noc, dul ledový vítr a padal sníh s deštěm. Prapor
opustil město dvěma proudy. Jeden tvořila zesílená 2. rota. Směřoval na levý okraj obrany do Arťuchovky. Druhý, složený ze zbytku
praporu, se přesunoval západněji a cílem mu byl Mirgorod, ležící
přibližně v centru úseku. Zásluhou Biljutinových gardistů byl nepřítel zadržen u Taranovky. Bylo tak zažehnáno nebezpečí, že překročí
řeku dříve, než československý prapor stačí zaujmout stanovenou
čáru. Střetnutí za pochodu s nepřátelskými tankovými kolonami ve
volném terénu, i když se s ním počítalo, neslibovalo praporu mnoho
naděje na úspěch. Takto však určených prostorů dosáhly oba proudy po překonání více než třicetikilometrové vzdálenosti týž den
v odpoledních hodinách.
Obhlídka terénu vnukla veliteli řešení: Na protějším břehu se
krajina podobá žlabu, na jehož dně spočívá vesnice Sokolovo. Kdybychom se spokojili s vybudováním ohnisek obrany na levém břehu
v Timčenkově, Mirgorodě a Arťuchovce a nechali nepřítele obsadit
v klidu celý prostor před zamrzlou řekou, usadil by se pohodlně
v Sokolovu. Odtud by ze skrytu kontroloval naši obranu pozorováním i palbou. Nerušeně by si vyhlédl nejslabší místo a tam by rychle
a účinně udeřil. Jestliže však vysuneme obranu před řeku a vybudujeme naproti v Sokolovu silný opěrný bod, vznikne hráz, o kterou se
roztříští nepřátelský postup. Vnutíme nepříteli boj, který ho oslabí
dříve, než bude na druhém břehu. Velitel 25. gardové střelecké divize toto rozhodnutí schválil.
Velitelé i vojáci československého praporu věděli, že úkol není
snadný. Oni také žádný snadný úkol nechtěli. Ale najednou na ně
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padla tíha odpovědnosti. Zastupují celý český a slovenský národ.
Budou při své nezkušenosti rovnocennými bojovníky sovětským
gardovým jednotkám? A dokážou se porvat s Němci, kteří jsou ostřílenými a otrlými válečníky? Obstojí v těžké bojové situaci? Neselžou? Nespadne jim srdce do kalhot, až se na ně pohrnou ti Hitlerovi zuřiví fanatici? Raději padnout, než se jim dostat do drápů.
Ne, ne! Nejsme žádní zbabělci! Jen ať přijdou! Nepoděláme se před
nimi strachy. Osvětář Fricek Reicin obcházel jednotky a řečnil: „Za
žádnou cenu nesmíme zhanobit svou bojovou zástavu!“ Zbytečné
řeči! Každý ví, že půjde do tuhého, všichni v sobě potlačují strach
z nebezpečí, které se blíží, ale nikdo se k tomu nepřizná, a až to začne, budou na svých místech a udělají všechno, aby se ti zatracení
Němčouři přes ně nedostali.
Nadporučík Jaroš sám požádal velitele, aby úkol obrany Sokolova byl svěřen jeho 1. rotě. Dostává na podporu šest těžkých kulometů, osm protitankových pušek a oba praporní protitankové kanony
45mm, z nichž jeden bude později stažen do Mirgorodu. Zato bude
mít k dispozici dvě děla sovětské baterie pětačtyřicítek pod velením
nadporučíka Mutleho a těsně před bojem, 8. března ráno, přijede do
Sokolova po ledě další baterie sovětských šestasedmdesátek o čtyřech dělech. Jejím velitelem je nadporučík Filatov. Patří k dělostřeleckému oddílu kapitána Novikova, který byl přidělen k podpoře
praporu. Kromě toho dostal Jaroš četu minometů, dvě družstva zákopníků a tři družstva samopalníků ppor. Sochora.
Rozkaz byl vydán 3. března 1943 na štábu praporu v cihlové přízemní budově školy v Mirgorodě. (Stojí tu podnes. V borovém lese
nad školou lze dosud rozeznat v písečné půdě zákopy. Těsně u školy
se křiví mohutná borovice. Kramle a železa zaražená do jejího kmene jsou památkou z oněch časů, kdy si důstojníci praporu udělali ze
stromu pozorovatelnu.)
Druhý den v odpoledních hodinách vojáci 1. roty přešli po ledě
na protější břeh do Sokolova. Pro všechny případy vstoupili do vesnice nejprve pátrači a po nich i skupinka bojového zajištění. Muži
postupovali opatrně.
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Anglické pláště a bíle natřené mělké anglické přilby obyvatele
vyděsily. Pokládali československé vojáky v první chvíli za Maďary,
jejich stejnokroje měly přibližně stejnou barvu.
Před úřadovnou vesnického sovětu držel stráž příslušník místní
občanské milice. Živě si pamatuje na to leknutí, když se náhle přihnali kluci. „Němci!“ vyráželi ze sebe zadýchaně, oči navrch hlavy.
„Jsou tady Němci!“ Strážný strhl z ramene pušku, běžel za caparty.
Narazil na trojici vojáků. Dívali se do mapy, hlasitě se domlouvali
nějakým cizím, neznámým jazykem. Prohlédl si je od hlavy k patě.
Takové uniformy Němci přece nenosí. Ale naši taky ne. Strážný stál
opodál, nevěděl, co počít. Vojáci si ho všimli a zamířili k němu. Tvářili se dobrotivě a hned se pustili do řeči. A rovnou ho také uklidnili
prohlášením, že jsou Češi. Hledali podle mapy, kterým směrem je
Zmijev a kde je Taranovka. Vyptávali se, jak daleko je vesnice Proletarskoje. Strážnému padl zvlášť do oka ten, co stál uprostřed. Přečníval své druhy nejméně o půl hlavy. Když později viděl fotografie
nadporučíka Jaroše, uvědomil si, že to byl on. Docela určitě.
Po vsi se rozletělo, že to nejsou žádní nepřátelští vojáci, ale českoslovenští. Spojenci. Hned se jim dveře chalup otevíraly dokořán.
Jaroš přidělil četám úseky. První četa nalevo, třetí uprostřed a druhá
na pravém boku. Vojáci se pod dohledem ženistů okamžitě pustili
do kopání zákopů. Místní lidé, většinou ženy, mládež a starci, jim
ochotně pomáhali. Na polích dosud ležel sníh. Ve dne měkl a tál,
v noci ho zase mráz vyztužil ledovým škraloupem. Země vespod
byla dosud tvrdá jako kámen.
Na zahrádce u Šemetovy chalupy hloubili vojáci okop, snad pro
lehký kulomet. Shora jej zakrývali křivými větvemi. Hospodář je
chvíli z povzdálí pozoroval, pak přistoupil blíž:
„Tohle ne, chlapci, to tam nedávejte! To by vás nechránilo ani
před kulkou z vintovky. Potřebujete pořádné klády.“
„No jo, otče, ale kde je vzít? Přece nechcete, abychom vám pokáceli zahradu?“
„Počkejte,“ řekl občan Šemet, starý partyzán ještě z revoluce.
Popadl sekeru a dal se do bourání roubeného přístavku u vlastní
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chalupy. Vojáci udiveně kroutili hlavami, že mu není líto rozbořit
vlastní stavení. Ale starý partyzán Šemet, který doufá, že už zase
bude moci být na svou bolševickou minulost hrdý, spoléhá na to,
že chalupa se po válce snadno postaví. Sovětská vláda mu to přičte
k dobru. Možná, kdo ví, jak to zase všechno bude.
Dnes, po tolika letech, se mnohá historická fakta přetavila v legendy. Každá skrývá jadérko pravdy. Historik je musí složitě ověřovat a srovnávat, aby ho spolehlivě našel. Ale i ty legendy, tak jak
je slyšíte z úst zdejších lidí, jsou přece jen odrazem událostí, které
odvanul čas. Odrazem, v němž je něco víc než jen řetězec faktů.
„…Sestra mi řekla: Bude u vás na bytě nějaký voják. Potkala jsem
se s ním na chodbě. Řekl mi: Zdrávstvujtě, chozjaječko! – Dal se do
hovoru: Proč jste taková smutná? – Jak mám být veselá, takové starosti, muž na frontě, děti na krku a tady válka zase hrozí. – Chtěl mě
honem nějak potěšit. Povídá: Večer si popovídáme. Přinesu nějaké
fotografie na prohlížení, popijeme čaj… Nechal si u nás věci, ale už
nepřišel. Když jsem po válce viděla v novinách fotografie, hned jsem
ho poznala. Byl to Otakar Jaroš.“
„Ke mně si zase přišel Otakar Jaroš vypůjčit lampu. Bydlela jsem
u kostela a oni měli štáb hned vedle. Seděli tam a pořád něco kreslili. Lampu jsem jim půjčila. Byli u nás víckrát, dala jsem jim najíst
brambor, mléka.“
Zatím prapor přešel do sestavy 62. gardové střelecké divize generálmajora Zajceva, jejíž jednotky zaujímaly obranu vpravo. Ocitl se
tak v nejzazším místě levého křídla Voroněžského frontu, zatímco
25. divize byla přičleněna k sousednímu Jihozápadnímu frontu.
Zpravodajský důstojník praporu Vojta Erban z příkazu velení
praporu navázal styk s plukovníkem Biljutinem v Taranovce. Rozzuření nacisté tam podnikali útok za útokem. Šestkrát pronikli do
kostela, který byl centrem obrany, a šestkrát je gvardějci protiútokem
srazili zpět. Na železničním přejezdu u stanice Bespalovka z pětadvaceti vojáků poručíka Šironina dvacet padlo, ze zbylých nikdo
nezůstal nezraněn. Sedmkrát braly nepřátelské tanky a pěchota postavení čety ztečí, pokaždé byly odraženy. V poslední chvíli přiběhla
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zbylým šironincům na pomoc posila. V předpolí doutnalo jedenáct
zničených tanků a na sněhu se napočítalo víc než sto padlých útočníků.
Zprávy o hrdinství Biljutinových gvardějců povzbuzovaly naše
vojáky v Sokolovu i v postaveních za řekou. V Mirgorodu budovala
obranu 3. roty nadporučíka Janka, v Arťuchovce se opevnila 2. rota
nadporučíka Kudliče. Tato tři místa tvořila obranný trojúhelník
s hrotem nastaveným proti směru, odkud se čekal útok nepřítele.
Mezi Mirgorodem a Arťuchovkou je sovchoz Repjachovka. Do zděného domu sovchozní správy se nastěhoval štáb praporu. Z podstřešního okénka bylo dalekohledem jasně vidět Sokolovo na druhém břehu i táhlý svah před ním s temným pruhem lesů na obzoru.
Pokusme si představit, co se tam v této chvíli děje. Velitel se svým
zástupcem a náčelníkem štábu promýšlejí varianty boje. Jednu četu
3. roty vyčlenili jako zálohu praporu. Jejím úkolem bude co nejrychleji zasahovat tam, kde by hrozilo prolomení obrany. Uvažuje se, kde
položit minová pole. Mají zatím málo děl, ale sovětské velení o tom
ví. Generálplukovník F. I. Golikov oznamuje veliteli 3. tankové armády generálporučíku P. S. Rybalkovi: „Předávám vám pod vaše
operační velení československou operační samostatnou vojenskou
jednotku, která v 8 hodin ráno 3. března v plném počtu dorazila do
prostoru Timčenki, Sokolovo, Arťuchovka. Jejím hlavním úkolem
je bránit čáru na severním břehu řeky Mža v úseku Timčenki, Arťuchovka. (Z tohoto směru ji nepřesunujte, převezměte ji od Šafarenka a podřiďte sobě.) Velitel této jednotky, plukovník Svoboda, má
1 000 lidí s dobrou výzbrojí, ale málo protitankového dělostřelectva
a vůbec nemá kanony 76.“
Z rozkazu vojenské rady frontu byl praporu postupně přidělen jeden oddíl 131. gardového dělostřeleckého pluku 62. gardové
střelecké divize, dále baterie kaťuší 440. gardového oddílu, baterie
1245. protitankového dělostřeleckého pluku a baterie 69. gardového
stíhacího protitankového dělostřeleckého pluku. Kolik děl to bylo
celkem, se prozatím z dostupných pramenů nedá přesně odvodit.
Zápis ve válečném deníku nasvědčuje, že baterie 69. gardového
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stíhacího dělostřeleckého pluku měla dvě děla. Ve vzpomínkách kapitána Novikova zjišťujeme: „Velel jsem v té době druhému dělostřeleckému oddílu 131. gardového dělostřeleckého pluku… Oddíl měl
dvě baterie 76mm kanonů a jednu baterii 122mm houfnic. Celkem
12 hlavní.“
Novikovovi dělostřelci přijeli 7. března ráno z Merefy. Kapitán se
ohlásil štábu praporu. Plukovník Svoboda mu vyložil situaci a úkol
praporu a zeptal se: „Jak si představujete zasazení svého oddílu?“
Novikov navrhuje použít kanony k přímé střelbě a houfnice umístit
v zakrytém palebném postavení. Baterii nadporučíka Filatova přidělit 1. rotě pro obranu Sokolova. Plukovník souhlasí. Nad mapou
se pak radili, na které prostory před Sokolovem připravit přehradné
palby. Kromě dělostřelců byl prapor posílen jednou sovětskou ženijní rotou, jejíž hlavní starostí bylo budování minových zátarasů.
Dunění děl za obzorem vpředu připomíná hrozivou blízkost
fronty. Ale zároveň je svědectvím, že Biljutinovi gvardějci se doposud drží.
Osvětáři i velitelé v rotách povzbuzují vojáky a udržují vysokou
morálku. Polní noviny vyzývají obránce Sokolova: „Držte pevně
obranu svého úseku! Ve vašich rukou je msta za násilí na našich národech. Každý rozkaz plňte do posledního písmene. Berte si příklad
z hrdinů krasnoarmějců, bojujících před námi a v našem sousedství.“
Před Merefou, asi dvanáct kilometrů vpravo, zuřily už několik
dnů boje právě tak jako v Taranovce. Nikde se nepříteli nevedlo.
Dalo se čekat, že zkusí prorazit přes Sokolovo. Skupiny Sochorových automatčíků vycházejí v noci daleko před postavení na průzkum. Zjišťují, kde je nepřítel, jak je silný a co dělá. Vypráví kapitán
v záloze Korima, jeden z nejodvážnějších: „Já, Černý, Golian… asi
pět nás bylo, přišli jsme do jedné vesnice u Taranovky. Hledali jsme
německý štáb. Poznalo se to podle drátů. Bylo už k ránu. Zašli jsme
do první chlupy. Byly tam nějaké dvě ženské. Daly nám studené
brambory – měli jsme hlad. Prozradily nám, že ve vesnici jsou Němci, a taky nám ukázaly, kde jsou v lese rozmístěny tanky. Poslal jsem
tam jednoho muže, aby to obhlédl. Ty ženské nám zatím přivábily
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dva Němce. Chtěli jsme přivést zajatce. Ale tihle byli vzpurní. Chlapi jako hory, mířili jsme na ně, ale oni házeli hlavami, že nic neřeknou. Dobrovolně s námi nechtěli jít. Bylo nebezpečí, že nás ještě
prozradí, tak jsme je museli potichu zlikvidovat v lesíku za stohem.
To už jsme věděli, jak je to s těmi tanky. Vracíme se, abychom to
ohlásili Jarošovi. Došli jsme k chutoru poblíž Sokolova, bylo to pět
chalup. Někdo zasykl: Němci! Zalehli jsme u kompostu. Ale už nás
zahlídli. Poslal jsem Pepíka Černého, ať upaluje úžlabinou do Sokolova a podá zprávu. Měl z nás ze všech nejrychlejší běhy. Sotva uběhl kus cesty, narazil na německý průzkum. Sedm chlapů. Vraceli se
od Sokolova, tady už se cítili v bezpečí. Šli v hloučku, ani se nekryli.
Pepík padl rychle na zem, měl je šikovně z boku, jak se přiblížili, vyskočil do pokleku a už je kosil plnými dávkami. Hrozný zmatek. Na
náš se zatím hnala jiná četa, utíkali jsme řídkým lesem. Golian hodil
stranou dva granáty a my jsme uhnuli do opačného směru. Němce
to zmýlilo. Šli po zvuku výbuchů, kropili les ze samopalů, ale my
jsme už sbíhali po stráni k Sokolovu…“
Nadporučík Jaroš zatím v chalupě pár kroků od kostela spolu
s nadporučíkem Lomem a Sedláčkem sklánějí hlavy nad mapou.
Podporučíku MUDr. Scheerovi, jehož úkolem je s družstvem sanitářek zachraňovat raněné, utkví v paměti smysl velitelských monologů, které vedl Jaroš: „Kostel bude centrem obrany. Ať přijdou
odkudkoli, musíme se připravit na kruhovou obranu. Kdyby bylo
nejhůř, stahovat se za boje ke kostelu, každý krok dopředu musí
fricové pořádně zaplatit, a hlavně držet kostel – jako to dělají v Taranovce, to je ono.“ Náhle se obrátil na lékaře a řekl: „Co je, doktore?
Potřebuješ něco? Jestli to může chvíli počkat, my to tady musíme…“
Ovšemže doktor počkal. Zatím přemýšlel, jaká změna se stala s tímto tvrdým, vojácky otužilým velitelem. Býval vždycky chladný a přísný. Nemíval ve zvyku jednat s lidmi v rukavičkách. Uměl dělat vojnu
jako řemen. Jeho výrazným rysem bývala vždycky zdravá ctižádost.
Byl to člověk přímo nabitý silou svalů a vůle. Lidské dynamo. Vynakládat tuto sílu bylo jeho životní potřebou. Působilo mu to radost
a uspokojení. Dostat těžký úkol, to byla pro něho příležitost, aby
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ukázal, co dovede. Někomu se může zdát nepochopitelné, že sám
požádal, aby mu byla svěřena obrana Sokolova. Nadporučíku Arminu Scheerovi, který byl jako lékař citlivější na registrování psychických stavů, neuniklo podivuhodné zanícení, které se zračilo v Jarošově tváři. Dokonce i za boje. Pochopil: Tohoto člověka boj neděsí,
je to jeho přirozený živel.
Zprávy průzkumu ukazovaly jasně, že nepřítel přemisťuje svou
údernou sílu z Taranovky směrem k Sokolovu. Množily se šarvátky průzkumných hlídek. 7. března v 13.15 hod. pronikly dva nepřátelské tanky k chutoru Pervomajskij, necelých deset kilometrů
před Sokolovem. Přibližně za hodinu odtud zaútočily na sovětskou
pěchotu, ale útok byl odražen. Téměř současně čtveřice tanků vyrazila z blízkého chutoru Džgun. Sovětští obránci se stahují před
Sokolovo. Dvě z průzkumných hlídek československého praporu se
střetají s postupujícím nepřítelem v lesích u železniční trati vedoucí
z Taranovky. K našim vojákům se připojila trojice rudoarmějců. Dva
z nich padli a jeden je raněný. Třetí průzkumná hlídka je napadena
silnou nepřátelskou minometnou palbou v sovchozu jihovýchodně
od stanice Borki. V 15.30 zjišťují českoslovenští průzkumníci 12 tanků a 300 mužů přímo ve směru od Taranovky u vesnice Progonja.
Hitlerovci se blíží. V 16.15 hod. se napravo od Sokolova tři nepřátelské tanky spustily do údolí a kolmo přes cestu z Merefy se ženou
rovnou na dřevěný most k osadě Timčenki v těsné blízkosti Mirgorodu. Vesnice byla zpočátku zahrnuta do naší obrany. Za prvními
třemi tanky jede v koloně dalších dvacet. Nepřátelský průzkum chce
vyzkoušet sílu obrany za řekou. K mostu přibíhají postavičky vojáků, odpalují nálože. Těsně před tanky vyletí most s hromovým výbuchem do vzduchu. Zahoukaly kanony z Mirgorodu. Jeden z německých tanků vzplanul. Ostatní rychle obracejí. Jedou na Sokolovo.
Tanky se vracejí. V postaveních praporu je bojová pohotovost, praporní záloha se rozmisťuje v zákopech u velitelského stanoviště.
Také nadporučík Jaroš je připraven. Na pravém okraji osady
jsou již vyhloubeny zákopy 2. čety. Na stráni před vesnicí na ně
navazují pozice 3. čety. Levý bok brání Růžičkova 1. četa. Každá
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z čet dostala dva těžké kulomety. Hlavní přístupy jsou přehrazeny
minovými zátarasy. Osm protitankových pušek je rovnoměrně rozmístěno všude, kde se dá čekat útok. Sovětský nadporučík Mutle
se svými dělostřelci zaujal postavení spíše vlevo ve směru na Taranovku. Jsou to patrně dvě děla, o kterých mluví válečný deník, že
byla 4. března přidělena pod velením nadporučíka 1. rotě. Tvořili
ji 4 důstojníci a 30 mužů. Z našich dvou pětačtyřicítek však podle
zápisu v deníku byla jedna odvelena do Mirgorodu. Velel jí desátník Rudolf Šimáček.
Nesmíme zapomenout na minomety. Přímo ve vsi byly připraveny k palbě tři z nich ráže 50 mm. Vzadu v lese číhaly další tři, jen
o něco mohutnější – ráže 82 mm. Vojáci v zákopech měli většinou
samonabíjecí pušky, které sypaly dávky bezmála jako lehký kulomet. Ale i obyčejná opakovací puška, které Rusové říkali vintovka,
byla v rukou dobrých střelců osvědčenou zbraní. Pro boj s pěchotou
měli vojáci na opascích ruční granáty a proti tankům těžké protitankové granáty. Kromě toho bylo u roty 24 lehkých kulometů typu
Děgtarev.
Je ráno 8. března. Za svítání přijela přes zmrzlou řeku rovnou
ke kostelu čtveřice děl tažených huňatými koníky. 5. baterie nadporučíka Filatova. Těžké šedivé nebe viselo nad vesnicí. V Taranovce
utichlo hřímání palby. V lesích na obzoru zlověstně zaznívá vzdálený hukot tankových motorů. Jak když se schyluje k bouřce. V Sokolovu se ještě místy pracuje na zákopech. Na zvonici kostela Jarošův
pozorovatel svobodník Hugo Redisch tiskne k očím dalekohled.
Nadporučík Jaroš ještě obhlíží zákopy před kostelem. Filatovovi dělostřelci rozmisťují svá děla, maskují je větvemi. Jsou to staří
fronťáci, mají pro strach uděláno. Žertují s děvčaty z rotní ošetřovny:
„Všechno nejlepší k Mezinárodnímu dni žen! Dárky od nás dostanete až po válce.“
Korimova parta se vrací z nočního průzkumu. Nadporučík Jaroš stojí u kostela, vyslechne jejich hlášení. Němci připravují útok.
Zprávy jsou přesné, velitel roty je spokojen. Posílá průzkumníky, ať
si jdou lehnout.
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