
i g o r s l e p c ovIgor SLEPCOV * 36. 3. 1945 – † 2. 1. 2007

Narodil sa v meste Borisoglebsk vo Voronežskej oblasti Ruskej federácie. V rokoch 
1964 – 1973 študoval na fakultách orientalistiky a histórie Lenigradskej univerzi-
ty. V decembri 1973 nastúpil do zamestnania vo vtedajšom Duklianskom múzeu 
vo Svidníku (dnes Múzejné oddelenie Vojenského historického múzea) ako sa-
mostatný výskumný pracovník, neskôr kustód. Na tomto pracovisku nepretržite 
pôsobil až do októbra 2006. Popri odbornej činnosti kustóda sa ako vojenský his-
torik venoval problematike 1. a 2. svetovej vojny s dôrazom na región východného 

Slovenska. Je autorom knižných publikácií Bojovali na Dukle (1979) a Chrániť pamiatku (vyšla v ukra-
jinskom jazyku v r. 1985). Publikoval viaceré vedecké štúdie, medzi inými napr.: K problematike I. svetovej 
vojny na východnom Slovensku v rokoch 1914 – 1915, Straty 38. armády a 1. československého armádneho 
zboru v Karpatsko-duklianskej operácii, Vojensko-historický význam Duklianskeho priesmyku do začiat-
ku Karpatsko-duklianskej operácie Sovietskej armády v roku 1944, 1. gardový jazdecký zbor v bojoch 
o Duklu, Rudolf Jasiok (Kapitoly zo života hrdinu), Sovietski letci v bojoch o Duklu, Vojenské cintoríny 
z 1. svetovej vojny na východnom Slovensku. Súčasťou jeho publikačnej činnosti boli aj desiatky 
populárnych článkov o vojenskej histórii podduklianského regiónu a vojenských osobnostiach s ňou 
spojených.
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predslov editora

Texty tejto knihy Igor Slepcov napísal v prvej polovici osemdesiatych 
rokov dvadsiateho storočia. Odvtedy uplynuli už tri desaťročia, 
no jej téma je stále aktuálna. Vracia nás do rokov druhej svetovej 
vojny, ktorá sa skončila pred sedemdesiatimi rokmi. Jej aktívnym 
účastníkom, ako príslušník československého vojska sformo-
vaného na území Sovietskeho zväzu, bol aj jeden z hrdinov bojov 
v Karpatsko-duklianskej operácii kapitán in memoriam Rudolf 
Jasiok. Návštevníkom vojenského cintorína 1. československého 
armádneho zboru na Dukle ho pripomína jeho meno vytesané 
do náhrobného kameňa a jeho busta v Aleji hrdinov Dukly. Život-
ný príbeh tohto človeka, ktorý padol v boji iba tristo metrov pred 
hranicou krajiny, v ktorej sa narodil a prežil časť svojho detstva, 
však zostával dlhé povojnové desaťročia akoby na okraji záujmu 
historikov a publicistov. Aj to sa pre Igora Slepcova pravdepodobne 
stalo pohnútkou, aby sa o ňom pokúsil získať čo možno najviac in-
formácií nielen z literatúry a dostupných archívnych prameňov, ale 
najmä prostredníctvom osobných rozhovorov a korešpondencie s 
matkou Rudolfa Jasioka a jeho spolubojovníkmi. Cenné informá-
cie získal aj počas návštevy Perevaľska a písomnými kontaktmi 
s Permským štátnym archívom novodobej histórie. Viacročný 
výskum  mu umožnil popísať životnú púť Rudolfa Jasioka od jeho 
ranného detstva až po smrť vo veku necelých dvadsaťpäť rokov. 
Čitateľ sa tak môže dočítať nielen o jeho vojenskej službe a bojoch, 
ktorými prešiel, ale aj o jeho školských rokoch, záľubách, vzťa-
hoch k rodičom, sestre a priateľom, o jeho frontovej svadbe a na 
koniec aj o jeho hrdinskej  smrti.

Jozef Bystrický
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úvod autora

 Život človeka tvoria dni a roky, jeho líčenie – to sú riadky a 
strany, akási kniha života. Či sa však dajú do nich preniesť všetky 
momenty a epizódy, ktorými je život plný? Autor sa na túto ťažkú 
úlohu ani nepodujal. Jeho cieľom bolo zobraziť človeka verného 
svojim ideálom a veci, ktorej slúžil, a vynasnažiť sa priblížiť či-
tateľovi ovzdušie, v ktorom žil a ktoré z neho urobilo hrdinu. Pred-
sa je známy a večne pravdivým zostane ten fakt, že hrdinom sa 
človek nenarodí. Jednoducho sa nim stáva.
 Náhrobný kameň ako každý iný na duklianskom cintoríne. Sú 
na ňom mená príslušníkov 1. československého armádneho zbo-
ru v ZSSR, ktorí padli na hraniciach vlasti. Sú to známe mená: Vít 
Nejedlý, Jiři Hrouda... A posledné na tomto smutnom zozname je 
meno Rudolf Jasiok, meno človeka, život ktorého sa skončil nie-
koľko desiatkov metrov od cintorína. Nebolo to však na rodnom 
území, kam vtedy nasmeroval svoj tank. 
 Hovoríme, že Rudolf Jasiok bol ozajstným vojakom a hrdinom. 
Áno, je to tak, ale dovolíme si tvrdiť, že vo svojej duši zostal 
hlboko mierumilovným človekom oblečeným udalosťami doby do 
vojenskej uniformy. Z neho, ako aj z miliónov iných, urobila vojaka 
samotná vojna, a  hrdinu obrovský pocit nenávisti k nepriateľovi, 
ktorý zapĺňal jeho srdce.
 Kto je vlastne hrdinom? Spravidla je to obyčajný človek, ktorý 
vyniká iba v jednom: byť schopný a v pravý moment vykonať čin, 
ktorý je životne potrebný pre ľudí, kolektív spolubojovníkov. 
Hrdinské činy sú len pre ľudí. 
 Schopnosť obetovať život pre víťazstvo nad nepriateľom 
– najvyššia morálna kategória.
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Hrdinský čin – najväčší prejav presvedčenia, vlastenectva, všetkých 
morálnych a bojových vlastností vojaka. Je to svojím významom 
výnimočný a uvedomelý čin vykonaný v záujme spoločnej veci 
spolubojovníkov. Uskutočňuje sa za minútu, inokedy v okamihu. 
Človek sa však naň pripravuje dlhé roky, ba po celý svoj život. Tak 
ako sa po celý svoj život naň pripravoval Rudolf Jasiok. 
 Autor, predtým ako začal písať o Jasiokovi, stál pred prob-
lémom. Ako postupovať? Zobraziť len svedectvá ľudí, ktorí pozna-
li hrdinu a dokumenty alebo si privolať na pomoc aj fantáziu? V 
snahe o pravdivosť a dokumentárny charakter dostala prednosť 
prvá alternatíva. Autor nijako nechce idealizovať hrdinu svojho 
rozprávania, iba predkladá a komentuje fakty, ktoré hovoria samé 
za seba. 
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i. detstvo na ostravsku

 Budúci hrdina Československej socialistickej republiky Ru-
dolf Jasiok1  sa narodil 9. februára 1919 v obci Dolná Suchá (dnes 
je súčasťou mesta Havířov) v starej baníckej rodine. Otec Rudolf a 
matka Františka pochádzali z viacdetných baníckych rodín. Mat-
ka bola Češka, z rodiny, v ktorej bolo deväť detí, a otec bol Poliak 
z rodiny s jedenástimi deťmi. Otec od jedenástich rokov pracoval 
ako vozič na šachte Nová jáma. Potom sa vyučil za zámočníka 
šachtového strojového zariadenia a nastúpil pracovať do Jámy 
Františka Jozefa. V roku 1918 sa jej názov zmenil na Důl Suchá, ale 
jeho majitelia zostali tí istí – páni z Viedne. 
 V čase, keď sa u Jasiokovcov narodil syn, prežívalo Těšínsko 
búrlivé týždne. Od októbra 1918 sa stalo miestom sporu medzi 
Československom a Poľskom. Do konfliktu sa podarilo vtiahnuť 
aj časť robotníkov oboch národností. Na šachte Suchá padli dvaja 
robotníci. Otec Rudolfa, člen sociálno-demokratickej strany, bol 
medzi tými, čo nešetrili silami, aby zabránili bratovražednému 
boju. Nie všetci však vtedy správne chápali situáciu. Aj Rudolfov 
strýko neposlúchol svojho brata, utiekol do Poľska, kde aj ostal do 
smrti. 
 Rudolf prežil prvé roky svojho detstva v atmosfére vzostupu ro-
botníckeho hnutia v krajine. Práve vtedy, v rokoch 1919 – 1920, sa 
baníci ostravsko-karvinského revíra zúčastnili prvých sociálnych 
a politických bojov v novom československom štáte. Decembrové 

1 Titul Hrdina Československej (socialistickej) republiky bol zriadený vládnym nariadením 
č. 6/ 1955 Zb. zo dňa 8. 2. 1955 na ocenenie výnimočných zásluh o republiku spojených 
s vykonaním hrdinského činu alebo opakovaných hrdinských činov. Rudolfovi Jasio-
kovi bol in memoriam udelený  6. 10. 1969. V ten istý deň bol tento titul in memoriam 
udelený aj jeho spolubojovníkom Josefovi Kohlovi, Františkovi Vránovi a Vendelínovi 
Opatrnému.
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Rudolf Jasiok (označený krížikom) so spolužiakmi a učiteľkou

Sokolské cvičenie
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udalosti roku 1920 vyústili do generálneho štrajku. Prišli prvé rany 
z pušiek policajtov, tiekla krv... Ľavicoví sociálni demokrati, medzi 
ktorých patril aj otec Rudolfa Jasioka, zvolali na šachte protestné 
zhromaždenie proti použitiu zbraní voči robotníkom. 
 Rudolf a jeho sestra Hilda spoločne s rodičmi chodievali na pr-
vomájové manifestácie. Ráno sa baníci schádzali pri Robotníckom 
dome a išli do susedného Orlova. Tam sa stretávali prúdy ľudí z 
vedľajších osád a šácht, na mítingu počúvali rozhorčené slová o 
stále sa zhoršujúcej situácii baníkov, stúpajúcom vykorisťovaní, 
proletárskej solidarite. V roku 1923 sa začalo prepúšťanie baníkov 
pod zámienkou, že uhlie nemá odbyt, že sa začala priemyselná 
kríza.
 V roku 1926 Rudolf začal chodiť do školy. O tom, ako sa učil, žiaľ, 
nevieme veľmi veľa. Zachovala sa fotografia z vyučovacej hodiny 
v prvej alebo druhej triede. Vidieť na nej tridsať detí a mladú 
učiteľku. Vzadu na vešiakoch sú zavesené detské kabátiky. Pred 
nimi za posledným stolom vidieť plavovlasú Rudolfovu hlavičku.
 Zachovala sa aj fotografia zo sokolského cvičenia.
 Povahovo bol Rudolf veľmi pokojný a rozvážny. Povahu zdedil 
po otcovi, ktorý sa vyznačoval mimoriadnou chladnokrvnosťou. 
Od detstva sa u neho prejavila láska k hudbe. Sused Chvistka mal 
dvoch synov, ku ktorým sa chodil zabaviť. Mali tam aj husle, na 
ktorých pán domáci, vidiac veľký záujem chlapčeka, začal učiť 
hrať aj Rudolfa. Známy jej aj fakt, že Rudolf sa spolu so sestrou 
zúčastňoval na predstaveniach školského divadla. Deti chceli 
získať peniaze na darčeky pod stromček, preto hrávali predstave-
nia rozprávok Za siedmimi horami, Jašja sirota. 
 Roku 1929 sa začala ekonomická kríza. Život na Ostravsku sa 
ešte viac zhoršil. V druhej polovici roka 1930 sa medzi baníkmi 
rozšírila správa, že sa na Ostravsku objavil splnomocnenec zo So-
vietskeho zväzu, ktorý robil nábor baníkov na prácu v tamojších 
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baniach. Prišiel aj do Suchej a prehovoril k baníkom: „V Sovietskom 
zväze vás, skúsených baníkov, potrebujú. Potrebujú vaše šikovné 
a pracovité ruky, aby vyrástli nové moderné bane. Krajine Sovietov 
je potrebné uhlie ako chlieb, ako soľ...“ Ťažko sa bolo rozhodnúť. 
Nebolo ľahké nechať vlasť, domov, nechať všetko a odísť, ale na 
druhej strane viacerých lákala myšlienka, že aspoň na nejaký čas 
(zmluva bola zo začiatku len na rok) si budú môcť zabezpečiť 
kúsok chleba, ktorý pre nich rodná vlasť nemá. 
 Dňa 11. apríla 1931 sa v Robotníckom dome konala schôdza 
výboru Priemyselného zväzu baníkov na počesť rozlúčky so spo-
lupracovníkmi, ktorí odchádzali do Sovietskeho zväzu – Franěk, 
Skulina, Kempný, Pavlas, Jasiok, Bajček, Kolásek... Možno, že tí, 
čo zostávali doma im aj trochu závideli. Možno, že si vytýkali 
nerozhodnosť. Rudolf so sestrou boli tiež medzi dospelými. Rodičia 
ich už niekoľkokrát vyháňali domov, ale či bolo možné nebyť tam 
v posledný deň pred odchodom?
 Na druhý deň na železničnú stanicu prišlo mnoho ľudí, aby 
odprevadili tých, čo sa rozhodli odcestovať. Za prácou do Sovietske-
ho zväzu odchádzalo šestnásť rodín a jeden slobodný muž. Všetci 
sa navzájom dobre poznali. Skulina a Pavlas boli susedmi Jasio-
kovcov. Nerovnaký osud neskôr postihol týchto ľudí. Niektorí z 
nich sa po rokoch vrátili, iní sa nevrátili už nikdy. V tú chvíľu však 
každý bol pod dojmom peknej rozlúčkovej slávnosti. Premýšľanie o 
budúcnosti a obavy ustúpili do úzadia. Rudolf spolu so susedovým 
chlapcom Františkom Skulinom, s ktorým sa v poslednom čase 
spriatelili, s doširoka otvorenými očami pozerali na to, čo sa dialo 
na stanici. Vedeli, že je to začiatok úplne nového života, trochu ta-
jomného, a preto veľmi zaujímavého. Posledné stisnutie rúk, pos-
ledné zamávanie... Netrvalo dlho a vlak s ostravskými baníkmi bol 
na území Poľska. Podozrivé pohľady poľských pohraničníkov... Ale 
aj to už mali za sebou. Vlak sa blížil k hranici Sovietskeho zväzu. 
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V okne sa objavila vyšívaná zástava krajiny Sovietov, ktorú viezli z 
domova v očakávaní tejto slávnostnej chvíle. Všetci sa pritlačili k 
oknám. Ktosi začal spievať Internacionálu, ktorú o chvíľu spieval 
celý vagón. 

ii. na donbase

Vlak pokračoval v ceste. Rudolf neodchádzal od okna. Stanica 
Šepetovka. Na nástupišti dychová hudba hrala pochod. „Na akého 
vzácneho hosťa tu čakajú? Žeby na nás? Áno, na nás!“ Objatia 
a slzy radosti... Trochu boli ťažkosti v rozhovore, ale jazyková 
bariéra nie je prekážkou pre ozajstných priateľov. Na stanici už 
bol pripravený bohatý obed, po ktorom československí baníci na-
sadli do iného vlaku. Teraz ich cesta smerovala do mesta Alčevsk 
v Luhanskej oblasti. V Alčevsku, pri železničnej stanici, čakali na 
banícke rodiny z Československa autá, ktoré ich odviezli do obce 
Parížska komúna.2  Táto obec vznikla nie tak dávno, v roku 1924, 
keď začali budovať šachtu č. 25, ktorá bola uvedená do prevádzky 
v roku 1927. O dva roky neskoršie bola založená nová baňa, ktorú 
pomenovali na počesť 12. výročia Októbra. Na jej ďalšej výstavbe 
sa mali podieľať aj československí baníci.
 Donbas. Čo vedeli ostravskí baníci o tomto kraji? Vedeli, že je 
to centrum uhoľného a metalurgického priemyslu Sovietske-
ho zväzu, krajiny štedro obdarenej najrozmanitejším prírodným 
bohatstvom. V dvadsiatych rokoch tam prichádzali najlepšie ro-
botnícke kádre, dopravilo sa tam obrovské množstvo zariadení, 
investovali sa značné finančné prostriedky na výstavbu nových 

2 V rokoch 1889 – 1924 Seleznevskij rudnik, od roku 1924 Parižskaja kommuna (Par-
kommuna), v novembri 1938 sa táto obec stala mestom, ktoré bolo v roku 1964 pre-
menované Perevaľsk. V roku 1939 v ňom žilo takmer 21 000 obyvateľov.
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Rodina Jasiokovcov po príchode do Sovietskeho zväzu
(zľava: Rudolf, matka Františka, otec Rudolf a sestra Hilda)
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šácht. Len za štyri roky od roku 1924 do roku 1927 bolo založených 
21 nových baní. 
 Po príchode do Parížskej komúny, 30. apríla 1931, robotníkov 
z Československa a ich rodiny dočasne rozmiestnili v dvoch do-
moch, pretože domčeky pre každú rodinu sa ešte len dokončieva-
li. Ráno 1. mája ešte dostatočne neodpočinutú rodinu Jasiokov-
cov zobudili zvuky dychovky. Vstali do slnečného a teplého rána. 
Vzduch bol plný vône orgovánov. Centrum osady bolo zaplnené 
stovkami veselých, sviatočne oblečených ľudí. Všade bolo vidieť 
plno červených zástav a transparentov. Mimovoľne sa natískalo 
prirovnanie so sviatkom 1. mája na Ostravsku – zástupy policaj-
tov a napätie, ktoré stále viselo vo vzduchu a každú chvíľu hrozilo 
výbuchom. A tu? Pevné stisky rúk, priateľské potľapkávanie po 
ramenách a usmievavé tváre ľudí. Tento 1. máj sa navždy vryl do 
pamäti rodiny Jasiokovcov. Nielen dospelí, ale aj deti si rýchlo naš-
li spoločnú reč s domácimi. Dvanásťročný Rudolf stál obklopený 
tunajšími chlapcami a dievčatami – svojimi budúcimi kamarátmi. 
Prvá nesmelosť a rozpaky už sú preč. „Drahí československí 
priatelia,“ povedal rečník z tribúny, „vítame vás v našej krajine. Vy, 
komunisti a bezpartajní, prišli ste nám pomôcť budovať social-
izmus. Prijímame vašu pomoc a ďakujeme za ňu. Ešte raz vitajte 
u nás.“ Rudolf videl ako sa na tribúne objavila jeho matka, počul 
jej hlas: „Ďakujeme vám, súdruhovia, za vrelé stretnutie a privíta-
nie. Vynaložíme všetky naše sily, vedomosti a šikovnosť, aby sme 
nesklamali vašu dôveru. Odovzdávame vám veľký proletársky 
pozdrav v mene baníkov Ostravska!“ 
 Potom nastali dni všedného života. Rudolfov otec začal hneď pra-
covať vo svojej profesii na ventilačných zariadeniach. Keď v osade 
otvorili prvé detské jasle, za ich vedúcu vymenovali Rudolfovu 
matku. Rudolf so sestrou 1. septembra 1931 nastúpili do školy. On 
do štvrtej a sestra do tretej triedy.
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 Spočiatku bolo deťom z Československa ťažko. Veľmi slabá 
znalosť ruského jazyka im značne sťažovala zvládnutie učeb-
nej látky. Museli podstatne dlhšie sedieť nad učebnicami než ich 
spolužiaci, preto im zostávalo menej voľného času. Rudolf však 
prejavil  pevnú vôľu. Necúvať pred ťažkosťami, snažiť sa ich pre-
konávať – taký bol jeho cieľ. Práve vtedy sa začal formovať jeho 
charakter – pevný a neoblomný. 
 Bez ozveny neostal ani jeho vášnivý vzťah k hudbe. Mal šťastie, 
že ho osud spojil s veľkým nadšencom hry na ľudových nástrojoch 
Iľjom Nikolajevičom Čerkašenkom. Ten, zo skupiny chlapcov i die-
včat, čo mali radi hudbu, vytvoril orchester z dombier a balalajok. 
 Vzhľadom na to, že v krajine bol obrovský rast záujmu o kultú-
ru a hudbu zvlášť, bol nedostatok hudobných nástrojov. Preto I. N. 
Čerkašenko nielen učil deti hrať, ale aj vlastnoručne vyhotovil celý 
komplet hudobných nástrojov pre ich orchester, počnúc od domb-
ry-pikoly po kontrabas. Na týchto nástrojoch v rokoch 1932 až 1937 
nepretržite hrával aj Rudolf Jasiok. Nebol najstarší v orchestri, ale 
mal nespornú autoritu. B. P. Kosničenko, jeden z tých, ktorí hrali 
spolu s Rudolfom, spomína: „Rudolf bol akoby starostom nášho or-
chestra. Jeho skromnosť a disciplinovanosť sa prenášali na ostat-
ných, a preto disciplína v kolektíve sa nikdy nenarušovala... Rudolf 
mal osobitný talent. Keď hral na kontrabase, jeho zvuky boli mäk-
ké, zneli čisto, nikdy nerezali ucho.“
 Orchester bol v okolí veľmi populárny. Často vystupoval v 
klube šachty 12. výročia Októbra, ako aj na ranných a večerných 
pracovných inštruktážach baníkov pred ich spustením pod zem. 
V lete vystupovali v neďalekom Seleznevskom dome oddychu. 
Do neskorých večerných hodín hrali v sade pre oddychujúcich 
baníkov. Niekedy sa stávalo, že sa domov vracali pešo s nástrojmi 
na pleciach. „Často sme robili zastávky, počas ktorých sme hrali 
už len pre seba. Za jasnej mesačnej noci radovali sme sa zo svojej 
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hry, počúvali ozvenu hudby rozliehajúcu sa nad stepou a neveľkou 
riečkou Bielou,“ spomína B. P. Kosničenko.
 Neskôr Rudolf často spomínal na tento orchester a na jeho 
vedúceho. Starostlivo chránil fotografiu, na ktorej boli zachytení 
malí muzikanti. Spomínal na nich, priateľov, s ktorými ho spoji-
la láska k hudbe. Bolo mu ťažko na duši, keď mu začiatkom roka 
1944 matka napísala, že jeho najbližší kamarát v orchestri letec 
Loňa Kosničenko padol pod Rostovom. 
 Rudolf sa aktívne zúčastňoval na všetkých kultúrnych poduja-
tiach, ktoré sa v škole organizovali. V roku 1934 vyhral na školskom 
maškarnom plese prvú cenu za masku, ktorú si sám zhotovil podľa 
odznaku Medzinárodnej organizácie pomoci robotníkom (MOPR). 
Boli to žalárne mreže, z ktorých sa vysúvala ruka s červenou šatk-
ou. „Na inom plese“, spomína Rudolfova sestra Hilda, „vyhral s 
maskou, ktorá znázorňovala svet roku 1936. Námet si našiel kdesi 
v časopise. Pri takej práci vydržal trebárs do rána.“
 Rodina Jasiokovcov si dosť rýchlo zvykla na nové miesto a 
nových známych, ktorých počet sa stále zvyšoval. Na šachte a v 
osade mali hneď od začiatku veľkú autoritu, predovšetkým otec. 
Jeho dobrosrdečnosť, veľké znalosti v odbore a láska k práci mu 
získali veľa priateľov. Bývalý spolupracovník Rudolfovho otca 
Ivan Antonovič Rožko spomína: „Vyšlo najavo, že Rudolf Jozefovič 
je dobrým špecialistom. Za krátky čas kompresory začali praco-
vať bezchybne. Česi a Slováci vytvorili údernú brigádu a začali s 
nami súťažiť. Raz sa obrátili na stranícky výbor s prosbou prideliť 
im miestnych súdruhov, aby im pomohli čo najrýchlejšie sa naučiť 
ruský jazyk. Pridelili im komsomolca Ivana Prokopenka a mňa.“
 Písal sa rok 1935. Celý Donbas, celý Sovietsky zväz hovoril o mi-
moriadnom úspechu baníka zo susedného mesta Kadievka3  

3 Dnes mesto Stachanovsk v Luhanskej oblasti.
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Detský orchester z Parížskej komúny. Rudolf Jasiok je prvý zľava v hornom rade.

Dom, v ktorom žili Jasiokovci v Parížskej komúne
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A. G. Stachanova, ktorý za jednu zmenu splnil 14 noriem.  Zbí-
jačkou vyrúbal 102 ton uhlia.4  Po celej krajine sa rozbehlo slávne 
stachanovské hnutie. V tejto povznesenej atmosfére sa ukončili 
práce pri výstavbe šachty 12. výročia Októbra a odovzdali ju do 
prevádzky. Českí baníci odišli budovať ďalšiu. Rodina Jasiokovcov 
a ešte stále slobodný Emerich Cedivoda však zostali. „Deti si tu už 
zvykli. A práce aj na našej šachte je dosť,“ vysvetľoval vtedy Jasiok 
starší svoje rozhodnutie. 
 Rudolf mal už 16 rokov. Stále viac ho priťahovali knihy. Ešte mu 
neboli jasné všetky ruské slová a výrazy, ale túžba po vedomostiach 
a mladícka zvedavosť urobili svoje. Knihy si požičiaval z knižnice. 
Často sa do nich zahĺbil aj jeho otec. Rudolfova sestra spomína: „S 
Rudom sme večer pred spaním súťažili, kto vydrží dlhšie čítať. Boli 
to ruské alebo ukrajinské knihy. Koľkokrát nám mama brala ot-
vorené knihy z vankúša, keď sme už nad nimi zaspali.“
 Osobitne si Rudolf Jasiok obľúbil romány Julesa Verna. Roman-
tika a napínavé dobrodružstvá celkom ovládli jeho fantáziu. Ale aj 
doba, v ktorej žil, prinášala príklady hrdinstva a odvahy. Rudolf bol 
nadšený hrdinstvom účastníkov expedície na ľadoborci Čeľjuskin 
v Severnom ľadovom oceáne.5  
 Knihy, filmy, ale predovšetkým samotný život Rudolfa pres-
viedčali, že úspechy neprichádzajú samé, že za ich dosiahnutie treba 
bojovať neraz so zaťatými zubami, nešetriť sily, a keď treba ani seba. 

4 102 ton uhlia vyťažil za 5 hodín a 45 minút (čo bolo štrnásťkrát viac ako bol plán).
5 Expedíciu viedol vedec a polárny výskumník Otto J. Šmidt a námorný kapitán V. I. 
Voronin. Úlohou parníka Čeljuskin bolo v letnom období preplávať severnou cestou z 
Murmanska do Vladivostoku. Na jeho palube bolo 111 členov posádky. Z Murmanska 
odplávala 2. augusta 1933. Po prekonaní 7 000 km  však Čeljuskin v Beringovej úžine 
uviazol v ľade a bol zanesený späť do Čukotského mora. Vo februári 1934 ho ľadové 
kryhy ťažko poškodili a pri myse Severnyj sa potopil. Posádke sa podarilo uniknúť na 
ľad a vybudovať provizórnu pristávaciu dráhu, vďaka ktorej boli všetci jej členovia 
do konca apríla 1934 zachránení a letecky dopravení na pevninu.
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 Doma spolu so sestrou udržiavali domácnosť a starali sa o záhrad-
ku. Vo voľnej chvíli chodil rád so psom na bicykli na huby, chodieval 
sa kúpať a v zime rád lyžoval.
V škole boli Rudolfovými najobľúbenejšími predmetmi chémia 
a fyzika. Je však zaujímavé, že jednotku z týchto predmetov ne-
dostal. Na vysvedčení z nich mával dvojku. Jednotka bývala za al-
gebru, geometriu a trigonometriu. Jediná trojka na vysvedčení bola 
za ruský jazyk. 
 Teraz trochu odbočíme od témy nášho rozprávania a povieme 
niekoľko slov o jednom z Rudolfových susedov, čo neskôr bude 
mať svoj význam.
 Nové bane Donbasu potrebovali pracovné sily. Zo všetkých 
kútov krajiny ľudia prichádzali pracovať do nových šácht. V roku 
1936 sa z Orlovskej oblasti do Parížskej komúny presťahovala ro-
dina Pikalovcov. Bývali neďaleko od Jasiokovcov. Mali tiež syna – 
Alexandra. Od Rudolfa bol mladší o štyri roky. V detstve je to veľký 
vekový rozdiel. Poznali sa, ale priateľmi, vzhľadom na vek, nebo-
li. Prečo je to dôležité? Pretože neskoršie, už v čase vojny, zaviedli 
frontové cesty aj Alexandra Pikalova na Duklu. Podporučík Čer-
venej armády A. M. Pikalov tu vykonal hrdinský čin, za ktorý mu 
bol udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu. 
 Vráťme sa však znovu k Rudolfovi. V roku 1938 skončil de-
saťročnú školu. V tom istom roku sa v ich rodine odohrala aj ďalšia 
mimoriadna udalosť. Celá rodina dostala sovietske štátne občian-
stvo. Stalo sa tak koncom tohto roka. Keby sa tak stalo o pár me-
siacov skôr, tak je celkom možné, že by sa Rudolfov osud do roku 
1942 vyvíjal ináč. Žiadosť o udelenie sovietskeho občianstva po-
dala rodina ešte v roku 1936. Podľa informácie, ktorú dostali, mali 
im vyhovieť začiatkom roka 1938. Preto každý týždeň očakávali 
príslušné dokumenty, no tie stále neprichádzali.
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iii. vstup do života
 
 Po skončení strednej školy stála pred Rudolfom, rovnako ako 
pred každým v jeho veku, otázka: ako ďalej? Rozhodol sa ísť štu-
dovať na vysokú školu do Moskvy. Tam povedal, že už o pár dní 
dostane sovietske občianstvo a žiadal, aby mu povolili vykonať 
skúšky. Povolenie dostal, skúšky zložil, ale očakávané dokumenty 
stále neprichádzali. Musel sa rozlúčiť s moskovským inštitútom, 
ale nie s túžbou stať sa študentom. Dozvediac sa, že na jednej zo 
škôl pod Moskvou sa prijímacie pohovory začínajú až o týždeň, 
rozhodol sa ísť tam. Predchádzajúca história sa však opakova-
la. Vystavenie dokumentov o udelení sovietskeho občianstva sa 
zdržiavalo. Rudolf sa vrátil do Parížskej komúny a začal pracovať 
na správe šachty, ktorá sa vtedy už volala šachta J. V. Stalina.
 Rok rýchlo uplynul. Tentokrát sa Rudolf rozhodol nastúpiť do 
druhého ročníka priemyselnej školy v Rostove na Done. Nevieme 
a už sa nedozvieme príčinu tohto rozhodnutia. Priemyslovka, v 
ktorej začal študovať, bola jednou z najstarších stredných škôl na 
juhu Ruska, s bohatou históriou. Založili ju v roku 1900. V roku 1921, 
keď sa na Done upevnila sovietska moc, zmenila sa na praktický 
polytechnický inštitút a o dva roky neskoršie na odbornú priemy-
selnú školu s piatimi odbormi.6  Jej študenti sa aktívne zúčastňova-
li na výstavbe Volchovskej elektrárne, plnili objednávky podnikov 
z celého územia štátu. Stovky sústruhov, množstvo súčiastok pre 
traktory počas rokov prvých päťročníc poputovalo z dielní prie-
myslovky do rôznych závodov Sovietskeho zväzu.
 Žiaľ, o Rudolfovom štúdiu v Rostove dnes už nie je takmer nič 

6 V súčasnosti, po viacerých organizačných zmenách a premenovaniach, je to odborná 
škola rádioelektroniky, informačných a priemyselných technológií. V zozname  jej 
významných absolventov je Rudolf Jasiok uvedený na poprednom mieste. 
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Rudolf Jasiok (vzadu uprostred) so spolužiakmi pri oboznamovaní sa s konštrukciou 
ťažkého guľometu Maxim vz. 1910
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známe. Nepodarilo sa nič nájsť ani v archíve priemyslovky, pretože 
ten bol prakticky celý zničený počas evakuácie mesta. Podarilo sa 
však vyhľadať jedného z najstarších pracovníkov tejto školy V. L. 
Pavlova, ktorý poznal a pamätal sa na študenta menom Rudolf Ja-
siok, ale ani on nič konkrétne o ňom povedať nevedel. 
 V snahe dozvedieť sa aspoň niečo o Jasiokovi počas ros-
tovského obdobia jeho života autor7  uverejnil v novinách Večerný 
Rostov fotografiu (jedinú, ktorá sa zachovala z týchto čias), na 
ktorej je skupina poslucháčov priemyslovky, medzi nimi aj Jasiok, 
oboznamujúcich sa s konštrukciou ťažkého guľometu Maxim. 
Noviny vyzvali všetkých, ktorí Jasioka poznali, aby sa prihlásili. 
Ťažko bolo očakávať veľký úspech, ale dvaja čitatelia novín sa 
predsa len ozvali.
 „Otvoriac najnovšie číslo Večerného Rostova,“ napísala do re-
dakcie staršia inžinierka vedecko-výrobného komplexu Lenelek-
tronmaš S. Kirsanovová, „neočakávane som uvidela prekvapujúco 
známu fotografiu. Odrazu som sa rozpamätala na veľký, drevený 
zasklený rám na stene v byte mojej starej mamy. Pod sklom bolo 
zhromaždených niekoľko fotografií.8  Jedna z nich bola kópiou 
práve tej, ktorá bola zverejnená v novinách. Prvý sprava stojí môj 
strýko Michail Ivanovič Djakov. Vykladá študentom o konštruk-
cii guľometu. Na môj veľký žiaľ živého som ho nikdy nevidela. 
Kapitán Djakov padol pri obrane vlasti 11. februára 1944 v obci 
Pisarevka v Kyjevskej oblasti. Otec spomínal, že počas jednej z 
návštev domova starší brat rozprával o Čechovi, ktorý sa učil na 
priemyselnej škole spolu s nimi. Podľa slov strýka bol to veselý a 
dobrý chlapec.“
 Na výzvu uverejnenú v novinách sa ozval aj B. M. Soldatenko 

7 Igor Slepcov.
8 Umiestňovať najvzácnejšie rodinné fotografie do jedného rámu pod sklo bolo v 
ruských rodinách tradíciou.
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(na fotografii je uprostred pred Jasiokom), účastník Veľkej vlaste-
neckej vojny, ktorý po vojne dlhé roky pracoval v orgánoch bez-
pečnosti. Ale ani on neobohatil naše poznatky o Jasiokovom pôso-
bení v Rostove. 
 Rodičia a sestra Hilda videli Rudolfa poslednýkrát na prvomá-
jových oslavách roku 1941, keď prišiel z Rostova nakrátko domov. 
Raz večer sedela celá rodina na lavici pred domom. Rudolf, ktorý 
stál na prahu samostatného života, sníval o budúcnosti. Vtedy 
rodičom povedal: „Nikdy nezostanete sami, budem vám pomáhať. 
Netrápte sa na starobu, vždy sa o Vás postarám.“ Vzduch bol plný 
vône orgovánov. Aj dnes ich je tam veľa v každej záhradke. Každú 
jar sa celá obec doslova topí v kvetoch orgovánov. Ich vôňu, na 
ktorú si tak zvykol počas predchádzajúcich rokov, v tom čase Ru-
dolf vdychoval poslednýkrát.
 Posledné skúšky na rostovskej priemyslovke sa skončili krátko 
pred začiatkom vojny. V tom čase už bolo známe, kam pôjde Rudolf 
do práce. Mal odcestovať až na Ural, do mestečka Očjor v Molo-
tovskej oblasti.9 Do práce mal nastúpiť 1. septembra. Zostávajúci 
čas sa chystal stráviť doma u rodičov. Chcel si poriadne oddýchnuť, 
porozprávať sa s matkou a sestrou o tom ako prebiehali záverečné 
skúšky, o Urale, kam mal ísť pracovať, o bohatstvách tohto kraja. 
Všetky plány však narušili udalosti, ktoré sa začali odvíjať 22. júna 
1941 – v nezabudnuteľný deň pre milióny sovietskych ľudí. Začala 
sa Veľká vlastenecká vojna. 
 Absolventi priemyselnej školy dostali príkaz zostať v Rostove 
a čakať na ďalšie pokyny. Dvesto poslucháčov poslali do závodu s 
vojenskou výrobou, ďalších tristo chlapcov a dievčat išlo budovať 
obranné postavenia. Na škole sa vytvoril aj oddiel dobrovoľných 
výsadkárov. Každý pokladal za česť stať sa jeho členom. Jasiok 

9 Dnes Permská oblasť.
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to šťastie nemal. Začiatkom júla mu oznámili, že má vycestovať 
do určeného mu miesta zamestnania. Priemyselnú školu, ktorá od 
februára 1941 patrila do rezortu leteckého priemyslu, evakuovali 
do Baku. Jej dielne však až do 20. októbra vyrábali protitankové 
prekážky a opravovali bojovú techniku.
 Na Ural Jasiok cestoval s rodinou svojho priateľa, taktiež absol-
venta priemyselnej školy, Alexeja Makejeva a jeho manželky Leny. 
Neskoršie im z Buzuluku a z frontu písal listy. Rozprávalo sa, že 
Alexej Makejev padol na fronte a jeho žena niekedy po vojne odces-
tovala z Očjora. Ale nebolo to tak. Na výzvu okresných novín v Oč-
jore, ktoré na našu prosbu hľadali ľudí, čo poznali Jasioka, sa ozva-
la staršia pani. Na Rudolfa si síce nepamätala (žil tam krátky čas), 
ale vedela, že manželia Makejevovci žijú. Ihneď k nim putoval list, 
na ktorý zanedlho prišla odpoveď. A tak sme sa aspoň trochu viac 
dozvedeli o očjorskom období Jasiokovho života.
 „V júli 1941,“ spomína Jelena Vasilijevna Makejevová, „sme vla-
kom odišli z Rostova do Stalingradu. Tam sme nasadli na parník 
preplnený ľuďmi, ktorí sa evakuovali z mesta, a plávali sme celý me-
siac po Volge a Kame do mesta Perm. Z Permu do Očjora sme sa cez 
lesy dostali na traktore. Vtedy to bolo mestečko s neveľkými domček-
mi a drevenými chodníkmi. Bolo tam aj malé kino, tiež drevené.“
 Nájsť v Očjore ubytovanie nebolo ľahké, no mladým ľuďom sa 
podarilo zohnať podnájom, kde bývali pokiaľ obidvaja muži neo-
dišli do armády. 
 2. augusta 1941 prišiel do laboratória očjorského strojárenského 
závodu nový laborant. Bol to Rudolf Jasiok. V archíve kádrového 
oddelenia tohto závodu sa podarilo nájsť jeho osobnú kartu. Na 
naše želanie ju vyhľadala Ľudmila Bukevičová, ktorá sa neskoršie 
ako zdravotná sestra zúčastnila bojov na Dukle. Koncom 80. rokov 
ešte žila v Perme. Z osobnej karty, ktorú vyplnil vlastnoručne Ru-
dolf Jasiok, vyberáme niektoré údaje. Meno – Jasiok Rudolf Rudol-
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Jasiokova priepustka do strojárskeho závodu v Očjore

Obálka listu odoslaná Rudolfom Jasiokom otcovi z Očjora
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fovič, špecializácia – chemik-laborant, člen profsojuzu (odborov), 
od roku 1938 člen VLKSM10  (do Komsomolu vstúpil počas štúdia 
na priemyselnej škole), špecializácia podľa vzdelania – tech-
nik-analytik, miesto práce – chemické laboratórium, číslo a séria 
občianskeho preukazu – I-ČŠ 599651.
 Mestečko Očjor a závod, v ktorom Jasiok začal pracovať, majú 
dlhú a bohatú históriu. Predtým ako v polovici 18. storočia bolo 
toto mesto na Urale pridelené grófovi A. Stroganovovi, žili v tu-
najších lesoch Komi-Permjki, ktorí sa klaňali medveďom. Tuna-
jšiu rieku nazývali Oššor (oš – medveď, šor – potok), tento názov sa 
po čase zmenil na Očjor. Gróf Stroganov tu založil závod, ktorý až 
do revolúcie vyrábal prevažne krytinový plech. V závode pracovali 
talentovaní remeselníci, ktorí pochádzali z nevoľníckeho prostre-
dia. Roku 1885 tu boli naprojektované, odliate a v blízkosti závo-
du nainštalované unikátne slnečné hodiny. Netreba pochybovať o 
tom, že sa Rudolf často pri nich pozastavil. Obdivoval ich originali-
tu tak ako ju ľudia obdivujú dodnes. Pred vojnou závod predstavo-
val pomerne veľký podnik, v ktorom pracovalo niekoľko tisíc ľudí. 
Rudolf, aj keď nie nadlho, sa stal členom jeho kolektívu. Je celkom 
jasné, že vtedy nežil len históriou závodu a mestečka Očjor, ale ako 
celá krajina aj on sa sústreďoval na udalosti odohrávajúce sa na 
sovietsko-nemeckom fronte. S pocitom trpkosti a bôľom v srdci z 
rádia počúval ešte vtedy málo známy hlas Jurija Levitana: „Dnes... 
po húževnatých a zdĺhavých bojoch ... naše vojská ... opustili 
mesto ...“ Názvy miest boli známe a blízke každému – Smolensk, 
Dnepropetrovsk, Kyjev... Ako vtedy všetci nenávidel tento hlas, 
akoby bol na vine za všetky porážky. Ale všetko sa zmenilo po 
Stalingrade! Ten istý Levitanov hlas sa stal hlasom najbližšieho a 
najmilšieho priateľa. Na to však bolo ešte treba čakať viac ako rok.

10 Vsesojuznyj leninskij kommunističeskij sojuz moloďoži.
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 V júli 1941 v očjorskom závode začali s výrobou vojenského 
materiálu – mín a mínometov. Front ich potreboval čo najviac, a 
preto ľudia v Očjore vynakladali mimoriadne úsilie, aby, pokiaľ 
možno, čo najviac pomohli svojej armáde. Pracovať bolo treba do 
neskorších večerných hodín. O nejakej zábave nemohla byť ani 
reč. Rudolf bol spolu s Makajevovcami iba raz v kine. Aj to len 
vtedy, keď v závode dostali lístky ako odmenu.
 Viaceré rodiny v Očjore už dostali úmrtné oznámenia. Prví muži 
z mestečka padli v bojoch na obranu vlasti. Jasiokovej pozornos-
ti neušlo, že v závode bolo čoraz menej mužov. Tých, čo odišli na 
front, nahrádzali ženy. Aj on netrpezlivo očakával povolávací roz-
kaz. Ten však neprichádzal. Tu možno pochopiť pocity zdravého 
muža plného síl v čase, keď jeho druhá vlasť bola v smrteľnom ne-
bezpečenstve, keď milióny jej synov sa bili s nepriateľom. Konečne 
28. septembra 1941 doručili dlho očakávaný povolávací rozkaz aj 
Jasiokovi. O dva dni neskôr mal nastúpiť k jednotke. Ihneď o tom 
napísal rodičom: „Včera mi doručili povolávací rozkaz. 30. septem-
bra odchádzam k útvaru. Samozrejme, že sa ešte uvidíme. Vrátim 
sa s víťazstvom.“11

 Napriek Rudolfovmu očakávaniu a nádejam ho však  na front 
neposlali, ale pridelili k pracovnému práporu, ktorý bol v mestečku 
Nytva v Molotovskej oblasti. Pracoval ako vozič na lesnej píle. Bola 
to veľmi ťažká práca. Prišla zima. Rudolf nebol zvyknutý na sil-
né mrazy, pretože na Donbase neboli ani zďaleka také. Teplomer 
vtedy ukazoval 40 – 45 stupňov pod nulou. Rudolf sa v myšlien-
kach stále častejšie vracal domov, k rodičom, do osady, ktorá sa 
mu zdala veľmi ďaleká a akosi nereálna. „Stále viac drahším sa mi 

11 Hoci bol pobyt Rudolfa Jasioka v Očjore krátky, jeho obyvatelia na neho dodnes 
nezabudli. Aj on je uvedený medzi ich padlými spoluobčanmi v Knihe pamäti 1941 
– 1945 Očjorskej oblasti. In: Kniga pamjati 1941 – 1945. Očjorskij rajon. Perm 2010, 
s. 14, 83, 326.
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stáva domov, ani neviete ako sa mi po ňom a za Vami cnie,“ písal 
rodičom 19. januára 1942. Vtedy však nevedel, že frontová línia 
sa nachádzala iba 20 – 30 km od Parížskej komúny a že nepriateľ 
stál na prahu jeho domova. No aj tak ho stále viac znepokojovala 
otázka, prečo nie je na fronte? „Pomaly berú ľudí na front, ale mňa 
zatiaľ nechávajú,“ písal roztrpčene.
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iv. buzuluk

 Dňa 18. júla 1941 minister zahraničných vecí českosloven-
skej vlády v exile Jan Masaryk a veľvyslanec Sovietskeho zväzu 
v Londýne I. M. Majský podpísali Dohodu medzi Zväzom sovi-
etskych socialistických republík a Republikou československou, 
v ktorej sa zmluvné strany zaviazali poskytovať si pomoc a pod-
poru všetkého druhu vo vojne proti hitlerovskému Nemecku. Vlá-
da Sovietskeho zväzu v tejto dohode prejavila súhlas s výstavbou 
československých vojenských jednotiek na území ZSSR. Konk-
rétne podmienky výstavby takýchto jednotiek boli potom zakot-
vené vo Vojenskej dohode medzi hlavným veliteľstvom ZSSR a 
hlavným veliteľstvom československým, ktorú splnomocnený 
zástupca hlavného veliteľstva československej brannej moci plk. 
H. Píka a splnomocnený zástupca hlavného veliteľstva ZSSR gen-
mjr. A. M. Vasilevski12 podpísali v Moskve 27. septembra 1941. 
Zhodou okolností sa tak stalo deň predtým, ako bol Rudolfovi Ja-
siokovi doručený povolávací rozkaz do Červenej armády.
 Podľa vojenskej dohody 27. septembra 1941 československé 
vojenské jednotky, ktoré mali vzniknúť na území Sovietskeho 
zväzu, mali byť súčasťou ozbrojených síl Československej repub-
liky a ich úlohou malo byť bojovať spoločne s ozbrojenými sila-
mi Sovietskeho zväzu a ostatnými spojencami proti fašistickému 
Nemecku. Vytvorené mali byť z československých občanov na-
chádzajúcich sa na území ZSSR, počas bojových akcií mali pod-
liehať sovietskemu hlavnému veleniu, vo veciach organizačných 
a osobných hlavnému veliteľstvu československých branných síl. 
Zo znenia dohody je zrejmé, že československá vláda v Londýne 

12  V tom čase bol genmjr. A. M. Vasilevskij náčelníkom operačnej správy a zástupcom 
náčelníka Generálneho štábu Červenej armády. 
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pri výstavbe vojenských jednotiek na území Sovietskeho zväzu 
spočiatku nepočítala s možnosťou, že Česi a Slováci, ktorí boli 
občanmi ZSSR do nich vstúpia. Bez tejto možnosti, ako aj bez 
možnosti vstupu do vojska československých občanov, ktorí sa po 
okupácii Podkarpatskej Rusi po ilegálnom prechode sovietskych 
hraníc ocitli v pracovných táboroch a väzniciach, ako aj zajatcov 
zo slovenskej a maďarskej armády, sa výstavba početnejšieho 
československého vojska ukázala ako nereálna. Preto náčelník 
Československej vojenskej misie v Moskve pplk. H. Píka už pred 
koncom novembra 1941 požiadal velenie Červenej armády, aby so-
vietska vláda amnestovala československých občanov a prepustila 
ich z táborov a väzníc, uvoľnila zajatcov  (predvojnových občanov 
ČSR) zo slovenskej a maďarskej armády dobrovoľne sa hlásiacich 
do československého vojska. V nadväznosti na tieto žiadosti 
3. januára 1942 Štátny výbor obrany ZSSR schválil amnestiu inter-
novaných a väznených československých štátnych príslušníkov, 
nábor z československých občanov nachádzajúcich sa na území 
Sovietskeho zväzu,  ako aj z občanov Sovietskeho zväzu českej a 
slovenskej národnosti. O týždeň neskôr, 10. januára, gen. A. P. Pan-
filov13 na rokovaní československo-sovietskej vojenskej komisie 
oznámil, že sovietska vláda povolila v roku 1942 zorganizovať mo-
torizovanú brigádu (2 350 dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva) 
s tým, že najskôr sa sformuje motorizovaný prápor (1 100 mužov) 
spolu s náhradnou rotou (150 mužov). Za miesto formovania tých-
to jednotiek bolo určené mestečko Buzuluk v Orenburskej oblasti. 
 Základom výstavby československej vojenskej jednotky v Bu-
zuluku sa stala skupina 92 československých dôstojníkov a voja-
kov – bývalých príslušníkov Českého a slovenského legiónu zor-

13  Gen. A. P. Panfilov bol od októbra 1941 náčelníkom Hlavnej spravodajskej správy 
Generálneho štábu Červenej armády a súčasne bol splnomocnencom pre formovanie 
poľskej armády gen. W. Andersa v ZSSR.
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ganizovaného v Poľsku, ktorí pod velením pplk. L. Svobodu 
18. septembra 1939 prešli do Sovietskeho zväzu.14

 V druhej polovici januára 1942 sovietske noviny a rozhlas pre 
Čechov a Slovákov uverejnili mobilizačné pokyny. Rudolf Jasiok sa 
o nich dozvedel 27. januára, keď ho nečakane pozvali na vojenský 
komisariát. Nerozmýšľal ani minútu. Chcel bojovať proti fašizmu, 
a to bolo hlavné. Keď sa nedostal na front ako vojak sovietskej 
armády, dostane sa tam ako vojak československej jednotky. Pred-
sa je Čech. Dokonca mu bolo povedané, že táto jednotka sa bude 
len málo  odlišovať od jednotiek sovietskej armády. 
 Za tri dni už stál na železničnej stanici majúc v kufríku prídel 
potravín na štyri dni. Toľko dostal vo svojej jednotke. Tam vy-
počítali, že štyri dni mu postačia na to, aby dorazil do Buzuluku. Na 
potvrdenie nároku na prídel potravín (prodovoľstvennyj attestat) 
Rudolf akosi pozabudol a neobstaral si ho, čo čoskoro veľmi oľu-
toval. Jeho cesta do Buzuluku trvala nie štyri, ale desať dní.  Dňa 
10. februára 1942 predsa však vystúpil z vlaku na buzuluckej stani-
ci. Bol v trojštvrťovom kabáte bez gombíkov, pretože podľa jeho 
vlastného svedectva mu ich na jednej železničnej stanici odtrhli,  
keď stál v rade na polievku. Pod kabátom mal iba sako oblečené 
na nahé telo. Časť svojho oblečenia totiž musel po ceste vymeniť 
za chlieb a iné potraviny. Ale prešli aj tieto cestovné strasti. Bol v 
Buzuluku. Začala sa nová kapitola v živote budúceho hrdinu. 
 Prvá skupina československých vojakov prišla do Buzuluku 
5. februára 1942. O dva dni neskôr v tejto posádke vznikla prijíma-
cia komisia, ktorá registrovala a ubytovávala postupne prichádza-
júcich dobrovoľníkov. Súčasne s ňou začala činnosť odvodná 

14  Z Poľska na územie ZSSR prešlo takmer 800 príslušníkov Českej a slovenskej légie. 
Do mája 1941 bolo 652 z nich odoslaných k československým vojenským jednotkám 
vo Francúzsku, na Blízkom východe a vo Veľkej Británii. 
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komisia, ktorá zdravotne spôsobilých dobrovoľníkov zaraďovala 
do vojenskej organizácie. Prijímanie dobrovoľníkov prebiehalo 
nasledujúcim spôsobom. Už na stanici nováčikov očakávala hliad-
ka pozostávajúca z príslušníkov československej jednotky, ktorá v 
priebehu celého dňa vyčkávala každý vlak prechádzajúci cez Bu-
zuluk. Potom jeden z členov hliadky viedol nováčikov cez celé mes-
to ku kasárňam. Boli to dva kilometre chôdze za rozhovoru plného 
otázok adresovaných sprevádzajúcemu vojakovi. Rozprávalo sa 
češtinou, od ktorej si už Rudolf odvykol. A boli na mieste.
 K oficiálnemu vyhláseniu vzniku 1. československého prápo-
ru došlo 12. februára 1942. Deň predtým, 11. februára, do hrubej 
knihy s názvom Odvodný protokol (prezenčný), jeden z členov 
odvodnej komisie zapísal Rudolfove osobné údaje: kmeňové číslo 
193/m, vojak nováčik, materská reč – česká, slobodný, nábožen-
stvo – bez vyznania, vzdelanie – desať tried strednej školy a štyri 
triedy „technikumu,“ povolanie – technik-analytik, výška 172 cm, 
dĺžka chodidla – 41, lekárska kvalifikácia a odvodné rozhodnutie 
– schopný bez vady, druh výcviku – pomocná čata, druh preukazu 
– pracovná knižka, sprievodný list.
 Presne nevieme ako, ale je celkom možné, že procedúra prijatia 
na odvodnej komisii aj v Rudolfovom prípade prebiehala tak ako u 
Ladislava Kiliána, ktorý do jednotky pricestoval z Kazachstanu,  z 
družstva Reflektor. Ladislav Kilián spomína: „V odvodnej komisii 
mi jeden podporučík alebo poručík kládol obvyklé otázky. Meno, 
dátum narodenia. A odrazu – náboženstvo. Neodpovedal som. 
Našťastie tam bola pisárka Tylda Braunová, ktorá ho upozornila, 
že som asi bez vyznania. Nasledovala otázka, čí som odovzdal všetky 
dokumenty a či nemám náhodou takú malú knižku. Vytiahol som 
z vrecka komsomolský preukaz. Hneď po ňom natiahol ruku. Ten 
nikomu nedám, povedal som, otočil som sa na podpätku a odišiel.“ 
Takú „malú knižku“ mal aj Rudolf Jasiok.
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 11. februára spolu s Rudolfom komisiou prešlo 32 osôb. Na druhý 
deň sa jeho meno po prvýkrát objavilo v prápornom rozkaze č. 36. 
V ten deň mala československá jednotka dovedna 297 príslušníkov, 
z nich bolo 261 občanov Československa, 26 občanov Sovietskeho 
zväzu a 12 Poliakov. V nasledujúcich dňoch a týždňoch zo všet-
kých kútov Sovietskeho zväzu pokračoval príchod nových dobro-
voľníkov, ktorí zväčšovali rady prvej československej vojenskej 
jednotky v ZSSR.
 Po prezentácii Jasiok vyfasoval anglický battledress so všetkým, 
čo k nemu patrilo: poľná fľaša, torba a chlebník, prilba, topánky, 
bielizeň a tak ďalej. Rodičom do Parížskej komúny vtedy napísal: „... 
ihneď nás obliekli do dobrej novej uniformy. ... žijem tu dobre, strava 
dobrá a spočiatku som dokonca aj trochu pribral“. Nedlho po vstupe 
do československej vojenskej jednotky, v liste rodičom z 19. marca 
1942, napísal aj o svojej nádeji, že vojna nebude dlhá a on sa opäť 
stretne so svojou rodinou: „Nebude dlho trvať ten čas, kedy sa zno-
va stretneme – ak sa so mnou nič nestane, potom budeme šťastne 
spoločne žiť. Na tento okamžik trpezlivo čakám, ako aj Vy všetci.“ 
 V Buzuluku bolo pre Jasioka veľa vecí neznámych,  a preto prek-
vapujúcich, boli aj také, čo predstavovali určité ťažkosti, kom-
plikovali život. Niet pochybnosti, že Rudolf by sa nesťažoval na 
náročnosť vojenského výcviku. Veď na ťažkosti tohto druhu – dis-
ciplína, prísny denný režim a podobne – ho pripravil predošlý život. 
Jasioka a viacerých Čechov a Slovákov, občanov ZSSR, prekvapili 
predovšetkým vzťahy v jednotke. Už oslovovanie „pán“, ktoré bolo 
povinné podľa predpisov armády predmníchovskej republiky, 
pôsobilo na nich ako cudzie. Navyše, niektorí dôstojníci z bývalej 
československej armády k nim mali nepriaznivý vzťah, neraz sa 
ich snažili  ponížiť, a dať im tak na vedomie svoju prevahu. 
 Dňa 26. mája 1942 prišla na pozvanie veliteľa 1. čs. samostat-
ného práporu pplk. Ludvíka Svobodu do Buzuluku trojčlenná sk-
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upina komunistických poslancov predvojnového československého 
Národného zhromaždenia, vedená Klementom Gottwaldom. 
Na druhý deň Gottwald v buzuluckom kine prehovoril k zhro-
maždeným dôstojníkom, poddôstojníkom a zástupcom mužstva 
o medzinárodnej situácii a boji ľudu Československa. V prejave 
zdôraznil, že základným princípom boja proti fašistickej okupácii 
a za oslobodenie Československa je široká národná jednota, zlo-
žená zo všetkých občanov bez ohľadu na ich politické presvedče-
nie. Za ďalší základný princíp označil lojalitu a vernosť spojen-
com. V závere svojho prejavu načrtol úlohy, pred ktorými stáli 
príslušníci prvej československej jednotky v ZSSR: „Vašu jednot-
ku, vojakov i dôstojníkov, očakávajú horúce dni. Nie tak v zmysle 
horúceho počasia, ako v zmysle intenzívneho výcviku a príprav na 
boj. ... Ste povolaní, aby ste v radoch Červenej armády bojovali pro-
ti spoločnému nepriateľovi. Nech je vašou ctižiadosťou, aby ste sa 
stali hodnými tejto cti. Aj vy sa musíte stať majstrami vojenského 
remesla. Staňte sa dobrými, prvotriednymi vojakmi. Učte sa a 
cvičte neúnavne a pamätajte na slová slávneho ruského vojvod-
cu Suvorova: ‘ťažko na cvičisku, ľahko v boji’.“ Medzi príslušníkmi 
práporu počúvajúcimi tieto slová bol aj Rudolf Jasiok, ktorý o nie-
koľko dní neskoršie, 31. mája 1942, v liste rodičom o tom napísal: 
„... prišli traja komunisti z Moskvy: Gottwald, Kopecký, meno tretieho 
si už nespomínam. Predniesli dve prednášky a mali veľký úspech. ... 
Každý vojak pochopil svoju úlohu a všetci vedia, za čo budú bojo-
vať.“ No aj obsah tohto listu bol predovšetkým svedectvom o jeho 
vzťahu k rodine a nádeji, že všetci budú opäť spolu: „Je veľká ško-
da, že nemôžeme aspoň chvíľu byť spolu, podívať sa navzájom 
do očí a poradovať sa. Prosím Vás, otec a mama, aby ste sa o mňa 
nestrachovali. To človeka znervózňuje, vzrušuje a tým ho na to 
núti myslieť. Verím, že mne ani Vám sa nič nestane a že sa určite 
zídeme. Spomínam na chvíle, ktoré som strávil s kamarátmi. Keby 
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nebolo tej prekliatej vojny, mal by som svoju životnú partnerku, s 
ktorou som sa tri roky učil.“ Tento list pošta ešte stihla doručiť na 
miesto určenia, no ďalšie sa už vrátili späť. Spojenie s Parížskou 
komúnou sa pretrhlo na celý rok a pol. Hitlerovské vojská pri pos-
tupe smerom na Stalingrad a Kaukaz obsadili Donbas, aj Jasiokov 
domov – Parížsku komúnu.15 
 Rudolf Jasiok vtedy nemohol vedieť, že motúzikom previazaný 
malý balíček jeho listov v matkinej kabelke sa dal na strastiplnú 
cestu. Matka s dcérou v kolóne utečencov odišli z domu v snahe 
vyhnúť sa hitlerovskému otroctvu. Prešli okolo 200 km smerom 
na Rostov, ale všetko bolo zbytočné. Pod Novočerkaskom sa Nem-
com podarilo prerezať cestu, po ktorej ustupovali sovietske vojská 
a utečenci. S obrovskými ťažkosťami sa Jasiokovej matke a sestre 
podarilo vrátiť. Začal sa ich ťažký život v okupácii, na ktorý obide 
ženy ešte dlho spomínali ako na strašný sen.
 Vojna rodinu Jasiokovcov rozdelila. Syn bol v Buzuluku, matka 
s dcérou na okupovanom území, otec tisícky kilometrov od nich 
v Karagande, kde bol evakuovaný ako sprievodca cenných šach-
tových strojov presunovaných z Donbasu na východ krajiny.
 Rudolf Jasiok žil v Buzuluku náročným vojenským životom. 
Výcvik sa začínal o 5. hodine ráno. Za každého počasia československí 
vojaci zdokonaľovali svoje vojenské umenie. A nielen to. Pomáhali 
kolchozníkom počas žatvy. Vo chvíľach oddychu pred večerným 
nástupom niektorí z nich chodievali tancovať do susedného 
Puškinovho sadu. Jasiok však väčšinou zostával v kasárňach. 
Čítal, spolu s priateľmi spomínal na život pred vojnou, na Parížsku 

15 Nemecké vojská Parížsku komúnu obsadili 12. 7. 1942. Na území šachty č. 3 okupanti 
popravili 1 100 zajatcov a miestnych obyvateľov, na nútené práce do Nemecka vyvie-
zli 1 180 obyvateľov mesta. Mesto bolo oslobodené 2. 9. 1943 vojskami 51. armády 
Južného frontu.
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komúnu, Rostov... Keď bol sám, spomínal na stretnutia s priateľmi 
a so svojou milou, o ktorej od januára nemal žiadnu správu. Čas-
to myslel na svoju rodinu. Vedel už, že celý Donbas je okupovaný 
hitlerovcami, že každému kto tam zostal, hrozí smrteľné nebez-
pečenstvo. Bola tu však aj nádej, že sa im predsa podarilo vykĺznuť 
na východ a zachrániť sa. Preto stále čakal na list alebo aspoň na 
nejakú správu.
 Rád sa zúčastňoval na pravidelných koncertoch, ktoré bývali 
v jedálni práporu. Počúval vystúpenia harmonikárov Silbegera, 
huslistu E. Sekarfa, gitaristu V. Kovaříka, orchestra, ktorý vtedy 
viedol čatár Kačerek, recitátorov J. Mareša a K. Vilda, a spevákov. 
Nezachovalo sa žiadne svedectvo, že by sám niekedy vstúpil na 
improvizovanú scénu, ale možno predpokladať, že záľuba v hud-
be predsa prekonala nesmelosť pred kamarátmi, a vojaci práporu 
okrem iných účastníkov koncertov tlieskali aj tomuto skromnému 
chlapcovi. Pochopiteľne, že vtedy ho ako obyčajného vojaka všetci 
nepoznali.
 Hlavnou náplňou života príslušníkov jednotky bol výcvik, ktorý 
sa vykonával podľa sovietskych vojenských predpisov. Veliteľské 
kádre sa pripravovali v dôstojníckej a poddôstojníckej škole, usku-
točňovali sa rôzne odborné kurzy. Jasioka zaradili do kurzu rádio-
telegrafistov a po jeho absolvovaní ho 17. júna 1942 premiestnili zo 
štábnej roty k spojovacej čate.
 Dňa 30. júna 1942 priletel do Buzuluku na inšpekčnú návštevu 
práporu minister národnej obrany generál Sergej Ingr, ktorý 2. júla 
pred príslušníkmi jednotky vystúpil s prejavom o vývoji a stave 
československého boja za slobodu. Prejav sa začal prečítaním roz-
kazu prezidenta Edvarda Beneša, v ktorom sa popri inom uvádza-
lo: „S radosťou sledujeme správy o postupe vašich príprav k blíži-
acemu sa boju práve tak, ako ste vy istotne s nadšením prijímali 
správy o skvelých výkonoch našich letcov, rovnako ako naši vojaci 
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na Blízkom východe s úzkosťou počúvali správy o osudoch západ-
nej zložky pri páde Francúzska a ako my aj vy nešetrili slovami 
uznania pri správach o statočnom chovaní československých 
vojakov v Tobruku...“ V ďalšej časti rozkazu prezident E. Beneš 
charakterizoval dôležitosť sovietskeho frontu, na ktorom bola 
„vyvrátená legenda o neporaziteľnosti nemeckých hôrd“ a prezen-
toval presvedčenie, že čoskoro príde doba, keď československí 
vojaci po boku Červenej armády budú stáť nepriateľovi tvárou 
v tvár. Rovnaké presvedčenie vyjadril aj generál Ingr, keď zdôraz-
nil, že príslušníkom práporu pripadla nanajvýš ťažká, ale aj „nad 
iné krásna“ úloha bojovať po boku Červenej armády, a tak prispieť 
k oslobodeniu vlasti. Pred odletom z Moskvy do Londýna potom 
gen. Ingr príslušníkom práporu odkázal: „Odchádzam z návštevy v 
Sovietskom zväze s pevným presvedčením, že splníte až do konca 
úplne a čestne svoju vojenskú povinnosť ...“16

 Zatiaľ však v jednotkách práporu pokračoval intenzívny výc-
vik, komplikovaný pretrvávajúcim nedostatkom zbraní. Výcvik sa 
vykonával drevenými maketami, a zbrane na ostrú streľbu prápo-
ru zapožičiavali sovietske jednotky buzuluckej posádky. Obrat 
nastal 21. októbra 1942. V ten deň prápor dostal väčšinu zbraní 
potrebných na vyzbrojenie jeho jednotiek. Ďalšiu zásielku zbraní 
prevzal v polovici novembra.
 Dňa 28. októbra 1942, pri príležitosti štátneho sviatku Českosloven-
skej republiky, príslušníci práporu so zbraňami v rukách nastúpili 

16 Gen. S. Ingr počas pobytu v Moskve na rokovaní s gen. A. P. Panfilovom požiadal 
o urýchlenie vyzbrojenia práporu a v mene československej vlády predniesol aj 
žiadosť, aby sa 1. čs. samostatný prápor v ZSSR mohol čo najskôr zúčastniť bojov na 
fronte. O necelé dva mesiace neskoršie, 28. augusta 1942, veliteľ 1. čs. samostatného 
práporu v ZSSSR pplk. L. Svoboda poslal  J. V. Stalinovi písomnú žiadosť, aby práporu 
dovolil čo najskôr bojovať na fronte a dal tak príslušníkom jednotky možnosť splniť 
ich „najsvätejšiu povinnosť voči vlasti – biť nenávidených nemecko-fašistických 
zotročovateľov  so zbraňou v  ruke po boku hrdinskej Červenej armády“.

38 39



k zloženiu vojenskej prísahy. Jasiok, tak ako aj jeho spolubojovníci, 
počúval slová prísahy: „Prisaháme, pri všetkom čo nám je sväté, a v 
plnej zhode so svojím svedomím a presvedčením, že ... svoje vojsko 
neopustíme, ale i svoje životy ochotne odovzdáme na ochranu vlasti 
a za jej slobodu. ...  Prisaháme, že budeme jeden druhého milovať, 
pri sebe verne stáť, v nebezpečenstve sa neopúšťať, ale až do kon-
ca sa brániť tak, ako nám káže mužná česť a vedomie povinnosti 
občianskych.“ Potom spolu s ostatnými zvolal: „Tak prisaháme!“ 
Slová tejto prísahy „... i svoje životy ochotne odovzdáme na ochra-
nu vlasti a za jej slobodu... Tak prisaháme!“ budú po vojne napísané 
pred vchodom na dukliansky cintorín, kde našlo svoj večný pokoj 
telo Rudolfa Jasioka a mnohých jeho spolubojovníkov. Atmosféru, 
ktorá vládla medzi československými vojakmi v Buzuluku 28. ok-
tóbra 1942, opísal týždenník práporu Naše vojsko v ZSSR slovami: 
„Viacerí zbraň bozkávali, iní ďakovali, viacerým sa zaleskli oči. ... 
Hudba hrá český pochod, jednotka ... pochoduje hlavnými ulicami 
posádky. Bolo to mocné a silné, bola to prvá československá vo-
jenská prehliadka v ZSSR a prvý pochod československých voja-
kov so zbraňami od roku 1939.“
 Po zložení prísahy a plnom vyzbrojení jednotiek si príslušníci 
práporu kládli otázku, kedy nastane chvíľa ich odchodu na front. 
Trápila aj Jasioka. Veď už pred rokom netrpezlivo očakával, kedy 
aj naňho príde rad ísť do boja, prečo iní odchádzajú na front a on 
ostáva. Vtedy sa nedočkal, nastúpil do československej vojenskej 
jednotky, dôkladne, zo všetkých síl sa pripravoval a teraz sú pred 
ním znova len dni plné náročného výcviku. Všetci v prápore vedeli 
o tom, že ešte na konci augusta ich veliteľ  pplk. L. Svododa pos-
lal maršalovi J. V. Stalinovi list so žiadosťou o odoslanie na front. 
Očakávaná odpoveď však zatiaľ neprichádzala. Najskôr sa muselo 
uskutočniť záverečné taktické cvičenie, ktoré malo potvrdiť boja-
schopnosť práporu. Pred komisiou Červenej armády, ktorú viedol 
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zmocnenec pre organizovanie československých jednotiek v ZSSR 
gen. G. S. Žukov, sa uskutočnilo 2. decembra 1942. Po zhodnotení 
priebehu a výsledkov cvičenia mohol gen. G. S. Žukov príslušní-
kom práporu adresovať slová: „Zbrane, ktoré vám poslala naša so-
vietska armáda, sa dostali do dobrých rúk.“ Skutočnosť, že prápor 
bol uznaný za bojaschopný, viedla náčelníka Českosloven-
skej vojenskej misie v ZSSR generála Heliodora Píku k tomu, aby 
17. decembra 1942 požiadal o jeho odoslanie na front.17 V tom 
čase československí vojaci pozorne sledovali vývoj strategickej 
ofenzívy Červenej armády na fronte pri Stalingrade, ktorá sa začala 
19. novembra. 
 Dňa 27. januára 1943 prápor nastúpil na slávnostné prevzatie 
bojovej zástavy, ktoré vyvrcholilo prísahou. O tri dni neskoršie 
jeho príslušníci odchádzali z buzuluckej železničnej stanice na 
front vlakovou súpravou, ktorá vošla do dejín ako ešalón 22904.18  

Vagóny – „teplušky,“ ako sa im hovorí po rusky, boli popísané 
nápismi v češtine a ruštine: „Hrdinovia od Stalingradu sú nám 
príkladom“, „Se Svobodu za svobodu“. Ktosi si spomenul na starú 
pesničku, s ktorou otcovia a dedovia šli na ruský front ešte za prvej 

17 Gen. H. Píka v liste adresovanom J. V. Stalinovi písal: „Nástojčivo Vás prosím v mene 
všetkých vojakov a veliteľského zboru československej vojenskej jednotky v ZSSR , 
aby ste dali Váš láskavý súhlas na odchod 1. práporu na front a  umožnili uskutočniť 
vrúcne želanie všetkých vojakov a veliteľov jednotky bojovať proti spoločnému 
nepriateľovi podľa príkladu a po boku slávnej a neporaziteľnej Červenej armády...“
18 1. čs. samostatný prápor v ZSSR  mal pri odchode na front 26 dôstojníkov, 10 rot-
majstrov, 237 poddôstojníkov, 663 vojakov a 38 žien. V Buzuluku zostali príslušníci 1. 
čs. záložného pluku (2. 2. 1942 ich bolo 1 048) a náhradnej roty. Pri tejto príležitosti 
veliteľ práporu pplk. L. Svoboda vydal obežník, ktorý bol rozoslaný jednotkám, vrá-
tane tých, čo zostávali v Buzuluku. Jeho text obsahoval aj nasledujúcu pasáž: „Nie 
je pre nás iný návrat, len zvíťaziť alebo zomrieť! S týmto vedomím ideme do boja a 
všetkým, ktorí zostanú v Buzuluku, záložnému pluku i náhradnej rote, na rozlúčku 
za všetkých, ktorí z nás možno v poli svoj život položia za slobodu svoje vlasti, buďte 
jednotní vo svojej príprave na boj i v boji samotnom!“
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svetovej vojny a zmeniac text, ktorý mal slová „Červený šátečku 
kolem se toč, my jdeme na Rusa nevíme proč,“ napísal: „Červený 
šátečku, kolem se toč, my jdeme na Němce a víme proč.“ Do jed-
ného z vagónov tohto transportu nastúpil aj radista spojovacej čaty 
1. čs. samostatného práporu slobodník Rudolf Jasiok, ktorý bol na 
slobodníka povýšený 24. decembra 1942. 
 „Proščaj Buzuluk, do svidanija,“ uviedol vtedy týždenník Naše 
vojsko v ZSSR v titulku svojho rozlúčkového článku. Vojaci sa lúčili 
s mestom, ktoré sa počas uplynulého roka stalo ich domovom, lúči-
li sa s jeho pohostinnými obyvateľmi, s riekou Samarou a mostom 
cez ňu, ktorý sami vybudovali. Lúčili sa a verili, že sa vojna rýchlo 
skončí a oni budú môcť privítať v Československu obyvateľov Bu-
zuluku a za všetko sa im odvďačiť.

v. bojový krst pri sokolove

 Po odchode z buzuluckej železničnej stanice sa vojenský trans-
port č. 22904 postupne presunoval po trase Kujbyšev – Syzraň – 
Penza – Olšansk – Rjažsk – Mičurinsk – Grjazy – Voronež – Ostro-
gožsk – Valujki. Viezol československých vojakov cez zasnežené 
polia, ktorým nebolo konca-kraja. Jednotvárnosť cesty vyvoláva-
la spomienky. Vo vagónoch pri okrúhlej piecke, v ktorej cez celý 
deň a noc popraskával oheň, posedávala skupinka ľudí. Koľko sa 
tam človek podozvedal! Na tretí deň cesty všetko ostatné potlači-
la do úzadia správa, že sovietske vojská zlikvidovali zoskupenie 
nemeckých vojsk obkľúčené v Stalingrade, ktorému velil generál 
poľný maršal Friedrich Paulus. Nikomu nebolo treba vysvetľovať, 
aký obrovský význam malo toto víťazstvo pre ďalší priebeh boja s 
fašizmom. Boja, do ktorého sa zakrátko so zbraňou v rukách zapo-
ja aj oni – príslušníci 1. československého práporu v ZSSR.
 Dňa 4. februára, keď transport s československými vojakmi 
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takmer celý deň stál na malej stanici v Olšanke, sa rozšírila správa, 
ktorá vyvolala veľký rozruch. Krátko popoludní bolo rádiovým pri-
jímačom umiestneným vo veliteľskom vagóne zachytené oznáme-
nie vysielané moskovským rozhlasom: „V týchto dňoch odišla na 
front československá jednotka v ZSSR, vytvorená z občanov, ktorí 
sa vo chvíli vierolomného útoku Nemecka na ZSSR zdržiavali na 
sovietskom území. Jednotke velí plukovník Svoboda.“ Zvláštne vy-
danie týždenníka Naše vojsko v ZSSR túto  správu rozšírilo medzi 
vojakov. Tak ako iní príslušníci práporu ju so vzrušením čítal aj 
Rudolf Jasiok. Celý svet sa dozvedel o tom, že idú bojovať proti 
Nemcom. Nesmú sklamať – je to vec ich cti.
 Vtedy sa do „teplušky,“ v ktorej bol Jasiok, dostala aj ďalšia sprá-
va. Na základe návrhu čaty samopalníkov bolo rozhodnuté urobiť 
zbierku peňazí na tank s názvom Lidice. „Rusi odovzdávajú všetko 
pre front,“ bolo počuť, „tak prečo by sme nemohli aj my?“ Rudolf 
nemal bohvieaké úspory, bol odkázaný len na vojenské služné, na 
Lidice však odovzdal prakticky všetko, čo mal. Nechal si iba desať 
rubľov pre každý prípad.
Po zbierke peňazí na tank Lidice v ešalóne začali zbierku aj na tank 
Ležáky. Ludvík Svoboda, ktorý počas presunu často navštevoval 
vojakov v „tepluškách“, bol práve vtedy v Rudolfovom vagóne. Vo-
jaci už vedeli, že ako prvý na tank Lidice prispel ich veliteľ. Vtedy 
sa odohrala epizóda, ktorú neskôr opísal L. Svoboda v svojej knihe 
Z Buzuluku do Prahy: „Rudolf Jasiok odovzdáva všetko, čo má. ’Čo 
s tým na fronte?‘, dodáva. Zrazu však odťahuje ruku s červoncom, 
zviera ho pevnejšie a nedáva. Že by si to bol rozmyslel? A práve 
taký dobrý vojak ako Jasiok? ’Neboj sa dám‘, rýchlo upokojuje, ’ale 
s podmienkou, že v tom prvom tanku budem ja!‘ Prijaté, potvrdené 
podaním ruky veliteľa!“
 Na obidva tanky sa zozbieralo potrebných 100-tisíc rubľov. 
Odovzdali ich pobočke štátnej banky v Mičurinsku, a ešalón č. 
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22904 pokračoval v ceste na západ. Na sedemnásty deň ces-
ty dorazil do Ostrogožska. Tu československých vojakov privítal 
veliteľ Voronežského frontu generálplukovník F. I. Golikov. Pod 
jeho dohľadom sa uskutočnilo neveľké cvičenie. Čata prvej roty 
posilnená ťažkým guľometom s úspechom „útočila“ na ostro-
gožskú železničnú stanicu. Generál Golikov bol s priebehom cviče-
nia spokojný, čo potvrdil aj v prejave prednesenom k príslušníkom 
práporu, v ktorom zdôraznil: „Máte česť byť prví z vašich náro-
dov, ktorí na tomto fronte pomstite zločiny na vás spáchané. Som 
presvedčený, že nie slovami, ale činmi dokážete, že ste dôstojnými 
synmi svojho národa.“ 
 A znova hučia kolesá vagónov. Tentokrát cesta nebola dlhá 
– len do Valujek. Ďalej už koľajnice neboli – zničili ich Nem-
ci. Na železničnej stanici vo Valujkách sa 20. februára 1943 pre 
príslušníkov práporu začal peší pochod, dlhý 350 kilometrov 
smerom na Charkov. Trval desať dní, presnejšie povedané nocí, 
keďže vzhľadom na vlastnú bezpečnosť bolo možné ísť len v noci. 
Za šestnásťstupňového mrazu, silného vetra, po rozľahlej stepi šli 
československí vojaci na front. Čím bližšie boli k frontu, tým bol 
pochod ťažší. Vydržali to! Viacerí si vtedy spomenuli na týždne a 
mesiace húževnatého výcviku v Buzuluku. Ako sa im to teraz všet-
ko zišlo! Prvého marca dorazili do Charkova. Ubytovali sa vo veľkej 
školskej budove. Každý myslel na odpočinok ako na najväčšie 
blaho. Podvečer sa dozvedeli, že zajtra majú pochodovať ulicami 
mesta. Obyvatelia nedávno oslobodeného Charkova, ktorí tak veľa 
prežili v predchádzajúcich mesiacoch okupácie, chceli privítať 
prvú spojeneckú vojenskú jednotku na sovietsko-nemeckom 
fronte. 
 Charkov nebol pre Jasioka neznámym mestom, aj keď v ňom 
nikdy nebol. No bol blízko Donbasu. Rudolf spočítaval kilometre 
deliace ho od Parížskej komúny: po rostovskej ceste cez Čugu-
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jev, Izjum, Slavjansk do Debaľceva je asi 200 kilometrov, potom 
odbočka doľava na sever ešte 45 km. Ešte jeden taký pochod, aký 
už prekonali, a bol by doma. Ale tam sú Nemci.
 Dňa 2. marca dostal veliteľ práporu  plukovník  L. Svoboda roz-
kaz presunúť svoju jednotku na juh od Charkova, k rieke Mži, kde 
mala zaujať obranu na čiare Timčenkov, Mirgorod, Arťuchovka. 
Prápor sa do určeného priestoru začal z Charkova presunovať 
v noci 3. marca o pol tretej. Pred pochodujúcimi vojakmi a dôsto-
jníkmi práporu bola línia frontu, na ktorej bojovali a zomierali so-
vietski vojaci. Čo čaká na nich, príslušníkov československej jed-
notky, odhodlaných odovzdať všetko, aj život, aby pomohli svojim 
bojovým druhom v boji proti fašizmu?
Priebeh bitky o Sokolovo je dostatočne známy, preto nebudeme 
popisovať všetky jeho peripetie. Pripomeňme si však, že prebie-
hala v dobe, keď sa nemecká armáda za každú cenu snažila zn-
ovu získať strategicky dôležitý Charkov. Jej vojská postupujúce 
k Charkovu z juhu chceli toto mesto obísť obchvatom zo severu a 
juhu, obkľúčiť a zničiť vojská Voronežského frontu nachádzajúce 
sa v jeho priestore. Sovietski vojaci museli v prvej polovici marca 
odrážať zúrivé útoky nepriateľa. „V týchto dňoch hrdinsky bojoval 
v zostave 25. gardovej streleckej divízie19 aj 1. československý sa-
mostatný prápor pod velením plukovníka L. Svobodu,“ uvádza sa 
v šiestom zväzku Dejín druhej svetovej vojny, ktorý bol vydaný v 
roku 1979. Krátka, ale výstižná zmienka!
 V bojoch o Sokolovo Rudolf Jasiok nemal možnosť sa osobitne 
vyznamenať. Tretia rota, ku ktorej ho pridelili ako spojára, zauja-
la obranu na opačnom brehu rieky Mža, na pravom krídle obran-
nej línie práporu v priestore Mirgorodu. Počas boja o Sokolovo, 

19 V záverečnom období 2. svetovej vojny v Európe sa táto divízia v zostave vojsk 
2. ukrajinského frontu zúčastnila bojov na území Československa v priebehu 
Bratislavsko-brnianskej a Pražskej operácie.  
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bránené zosilnenou 1. rotou npor. Otakara Jaroša, na ktoré 8. mar-
ca smeroval hlavný nápor nemeckých jednotiek, sa 3. rota nad-
poručíka Vladimíra Janka ako celok do boja nezapojila. Len jej 
1. čata, ktorá pôsobila ako záloha veliteľa práporu, bola pod velením 
rotmajstra Hynka Voráča vyslaná na pomoc obrancom Sokolova, 
keď nemecké tanky prenikli na jeho severozápadný okraj. 
 Z obranného postavenia 3. roty pri Mirgorode bolo dobre vid-
ieť Sokolovo pokryté dymom požiarov. Bez hlásení a akejkoľvek 
dodatočnej informácie bolo jasné, že tam zúri prudký boj. Veľmi 
ťažko bolo Jasiokovi a jeho druhom pozorovať túto situáciu a zos-
távať na prikázaných pozíciách. Ale v boji nie je rozhodujúcim 
želanie jednotlivcov ani snaha väčšiny, aj keď je veľmi veľká, ale 
rozkaz veliteľa.
 Pôvodné rozhodnutie veliteľa práporu bolo, že spolu s desiatimi 
sovietskymi tankmi pôjde na pomoc Jarošovej rote celá 3. rota. Pod 
prvým tankom pokúšajúcim sa prejsť cez rieku Mžu sa však prelo-
mil ľad. Bolo jasné, že ďalej brániť Sokolovo prestalo mať zmysel. 
Rieka sa stala prirodzenou prekážkou aj pre Nemcov. Preto 3. rota 
zostala na svojich pôvodných postaveniach a v nočných hodinách 
8. marca obrancovia Sokolova obec opustili a presunuli sa za rieku.
 Pred večerom 9. marca dostal veliteľ práporu plukovník L. Svo-
boda rozkaz vykonať útok na Sokolovo, ktorý mal uľahčiť postup 
sovietskych jednotiek útočiacich na pravom krídle vojsk 6. armády. 
Túto úlohu chcel veliteľ práporu splniť obojstranným obchvatom 
Sokolova, a to 2. rotou z východu a 3. rotou zo severozápadu. Zosil-
nená 3. rota nadporučíka V. Janka sa počas delostreleckej prípra-
vy útoku presunula do lesíka nachádzajúceho sa severozápadne 
od Sokolova. Jej úlohou bolo zabrániť ústupu nepriateľa z obce, v 
prípade úspechu útoku sovietskych jednotiek vniknúť do Sokolova 
a v súčinnosti s 2. rotou ho dobyť. Útok sa začal o 19, 15 h a skončil 
sa až po polnoci, keď veliteľ sovietskej 6. armády plukovníkovi L. 
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Svobodovi oznámil, že stiahol svoje jednotky do východiskových 
pozícií. Na tomto základe nariadil veliteľ 1. čs. samostatného 
práporu, aby sa obe roty vrátili do pôvodných postavení na sever-
nom brehu Mže.
 Nasledujúci deň bol relatívne pokojný. Dňa 11. marca však bolo 
možné pozorovať v priestore Sokolova zvýšený pohyb nepriateľských 
jednotiek. V skorých ranných hodinách tohto dňa radista 2. roty de-
siatnik Kurt Markovič zachytil rozkaz nemeckého velenia na sús-
tredenie jednotiek vo východnej časti Sokolova. V približne rovna-
kom čase došlo veliteľovi práporu aj upozornenie z veliteľstva 
sovietskej 62. gardovej streleckej divízie, že možno očakávať 
nemecký útok smerujúci na Mirgorod a Arťuchovku. 3. rota sa 
začala intenzívne pripravovať na jeho odrazenie. Jej vojaci boli 
presvedčení, že ich očakávajú horúce chvíle. Všetko však vyriešili 
slávne „kaťuše“ a delostrelectvo susedných sovietskych útvarov, 
ktoré doslova preoralo východnú časť Sokolova a znemožnilo útok 
tam sústredených nemeckých jednotiek. 
 1. československý samostatný prápor udržal svoje pozície pri 
rieke Mža až do večera 13. marca, keď dostal rozkaz ukončiť boje, 
odpútať sa od nepriateľa a ustúpiť za rieku Severný Donec. V noci 
z 13. na 14. marca jednotky práporu zamínovali prístupy vedúce 
k ich dovtedajším obranným postaveniam a postupne odchádzali 
nariadeným smerom.
 Po prechode cez rieku Severný Donec pokračoval presun 1. čs. 
samostatného práporu do obce Veseloje, kde jeho jednotky doš-
li počas posledného marcového dňa. Tu, približne 80 km za líniou 
frontu, sa ich vojaci po vyčerpávajúcich bojoch pri Sokolove a 
náročných presunoch dočkali odpočinku. Bol to však aj čas, keď sa 
v spomienkach vracali späť na bojisko a pripomínali si mená a tváre 
tých, ktorí padli pri rieke Mža. Tak to bolo aj 8. apríla, presne mesiac 
po prvom boji o Sokolovo, keď pred nastúpenou jednotkou odzne-
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lo stodvanásť mien padlých, ktorí sa už nikdy nepostavia spolu s 
ostatnými do šíku a nevyslovia „zde!“ alebo „tu!“ V ten istý deň o 
všetkých, živých aj mŕtvych príslušníkoch 1. československého 
samostatného práporu v ZSSR, písali moskovské noviny Pravda. 
V článku Bratstvo, spečatené krvou spisovateľ Alexander Fadejev 
zdôraznil ich hrdinstvo, statočnosť a vernosť spoločnej veci. Každý 
deň prichádzali gratulácie. Prišla zvesť aj o prvých vyznamenani-
ach. Dňa 23. apríla 1943 nastúpilo pri mlyne v obci Veseloje 698 voja-
kov a dôstojníkov práporu. Pred nastúpenou jednotkou bol prečítaný 
výnos Prezídia najvyššieho sovietu ZSSR o vyznamenaní nadporučí-
ka Otakara Jaroša zlatou hviezdou Hrdinu Sovietskeho zväzu in me-
moriam a plukovníka Ludvíka Svobodu Leninovým radom. Spolu s 
nimi bolo sovietskymi rádmi a medailami vyznamenaných ďalších 
85 československých dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov.20 Meno 
Rudolfa Jasioka sa vtedy medzi nimi nenachádzalo. Nebol však z 
toho smutný. Nielen všetci vyznamenaní, ale aj tí čo zostali bez me-
daily, chápali, že boj pri Sokolove nebol posledným, že na ďalšie boje 
nebude treba dlho čakať.

vi. jasiok sa stáva tankistom

 Mesiac pobytu v obci Veseloje rýchlo ubehol. Vďaka náhode 
názov tejto obce plne zodpovedal celkovej nálade, ktorá panovala v 
československej jednotke. Vedelo sa, že prápor sa stane základom 
vyššej československej jednotky a čo nevidieť odíde do miesta jej 
formovania. Ráno 4. mája 1943, počas veľmi silného dažďa, kolóny 

20 Činnosť príslušníkov 1. čs. samostatného práporu počas bojov pri Sokolove 
náležitým spôsobom ocenila aj československá vláda v Londýne. 88 príslušníkov 
práporu bolo vyznamenaných Československým vojnovým krížom 1939 (z toho 25 z 
nich  in memoriam). Ďalších 77 príslušníkov práporu bolo vyznamenaných  čs. me-
dailou Za chrabrosť pred nepriateľom.

50 51



československých vojakov opustili túto pohostinnú obec a vydali 
sa na presun, ktorý smeroval cez Valujky do mesta Novochoper-
sk vo Voronežskej oblasti. S týmto mestom sa spájajú významné 
zmeny, ktoré nastali vo vojenskej kariére Rudolfa Jasioka. Po 
absolvovaní školy pre dôstojníkov v zálohe tu bol 29. mája 1943 
povýšený do hodnosti čatára a na konci júla 1943 premiestnený k 
tankovému práporu. Zo spojára sa stal tankista. Pravda nestalo sa 
to ihneď a ľahko. Ale o všetkom postupne.
 Prvý návrh organizácie brigády vypracoval veliteľ 1. čs. samo-
statného práporu so svojím štábom ešte počas pobytu v obci Veselo-
je. Po príchode práporu a 1. čs. záložného pluku do Novochoperska21  
boli na začiatku druhej polovice mája z výcvikových dôvodov us-
kutočnené dočasné organizačné zmeny, v rámci ktorých vznikla 
aj tanková rota pod velením nadporučíka V. Janka.22  Naďalej však 
pokračovali práce na organizačnej štruktúre budúcej brigády, 
súčasťou ktorej sa 26. júla 1943 oficiálne stal aj tankový prápor 
pod velením nadporučíka V. Janka.23  Než sa tak stalo, bolo treba 
nielen získať príslušnú tankovú techniku,24 ale aj vycvičiť potreb-
ný počet dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov. Preto už koncom 
mája 1943 z Novochoperska do tambovského tankového učilišťa25  
odišlo prvých tridsaťsedem mužov. O tri dni neskoršie tam sovietski 
tankisti vítali tých, ktorí už prešli bojovým krstom pri Sokolove – 

21 1. čs. samostatný prápor prišiel do Novochoperska 9. mája 1943. Na druhý deň do 
tohto mesta prišiel z Buzuluku 1. čs. záložný pluk.
22 Tanková rota bola súčasťou zmiešaného priezvedného oddielu, ktorý vznikol 15. 
mája 1943. Jadro tohto oddielu popri tankovej rote tvorili: motorizovaná rota samo-
palníkov podporučíka Antonína Sochora, rota obrnených automobilov podporučíka 
Josefa Churavého a motocyklová čata rotmajstra Juraja Paraščinca.
23 Do štruktúry tankového práporu patrili: veliteľstvo a štáb práporu, veliteľská a spo-
jovacia čata, rota stredných tankov T- 34, rota ľahkých tankov T-70, rota obrnených 
automobilov, rota samopalníkov, protitanková čata, motocyklová čata a zabezpečo-
vacie jednotky.
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Vladimíra Janka, Richarda Tesaříka, Vladimíra Beneša, Vladimíra 
Vávru, Karla Vejvodu, Jaromíra Hechta, Vasila Kobuleja, Michala 
Cjaľka, Lumira Pisarského, Josefa Touška a ďalších. A taktiež aj 
nováčikov zo Zakarpatskej Ukrajiny – okrem iných aj Štefana Vaj-
du, Dmitrija Ordelona a Michaila Tafijčuka. Medzi tými, čo bojovali 
pri Sokolove bol aj Rudolf Jasiok. Znamenalo to, že Ludvík Svobo-
da splnil sľub, ktorý mu dal v tepluške ešalónu  č. 22904? Alebo 
bola iná príčina objavenia sa Jasioka v Tambove? Teraz je už ťažko 
odpovedať na túto otázku. S istotou však  možno povedať, že jeho 
cieľavedomá snaha stať sa tankistom bola veľmi silná. 
 Nebol čas na zaháľanie, budúci tankisti ihneď začali s náročným 
výcvikom. Vzhľadom na to, že už v najbližšej dobe sa mali zúčast-
niť ďalších bojov, bolo rozhodnuté ich výučbu a výcvik realizovať 
podľa skráteného dvojmesačného programu, namiesto kurzu trva-
júceho spravidla šesť mesiacov. Intenzívny výcvik sťažovala sku-
točnosť, že nie všetci jeho účastníci dobre ovládali ruský jazyk a 
väčšina z nich dovtedy nemala k technike vo všeobecnosti takmer 
žiadny vzťah. Vyučovanie a praktický výcvik trvali minimálne 

24 28. júna 1943 brigáda dostala päť ľahkých tankov T-70, päť stredných tankov T-34 
a 10 obrnených automobilov BA-64 dostala 1. čs. samostatná brigáda 28. júna 1943. 
Ďalších päť stredných tankov T-34 tankový prápor brigády prevzal 1. septembra  a 
dňa 6. októbra dostal ešte šesť ľahkých tankov T-70 (z toho jeden na výmenu nebo-
jaschopného tanku T-70, ktorý bol v jeho výzbroji). V zostave tankového práporu sa 
tak pred jeho odchodom na front nachádzalo  desať tankov T-34, desať tankov T-70 a 
desať obrnených automobilov. 
   Na začiatku októbra 1943 tankový prápor odišiel z Novochoperska na front  pod 
velením pplk. Gustáva Krátkeho, ktorý k 1. čs. samostatnej brigáde v ZSSR prišiel kon-
com prvej polovice septembra z Veľkej Británie. Dovtedajší veliteľ tankového práporu 
npor. V. Janko prevzal funkciu náčelníka štábu tankového práporu, avšak počas bojov 
na západnej Ukrajine sa na začiatku januára 1944 znova stal veliteľom tohto práporu.
25 V Tambove bol výcvikový tábor 2. osobitnej tankovej brigády, ktorá po bojoch na 
Severnom Kaukaze odovzdala techniku inému útvaru a bola odoslaná na reorga-
nizáciu. Tankisti tejto brigády boli v máji 1943 poverení úlohou vyškoliť a vycvičiť 
tankistov prvej československej tankovej jednotky v ZSSR. 
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dvanásť a neskôr až štrnásť hodín denne. Výnimkou bola nedeľa, 
počas ktorej trvalo zamestnanie účastníkov kurzu desať hodín. 
 Napriek tomu, že kurz bol náročný, Jasiokovi nerobilo zvládnutie 
úloh osobitné ťažkosti. Rýchlo sa spriatelil so svojimi učiteľmi – ka-
pitánom D. P. Jegorovom,26 ktorý vyučoval konštrukciu a riadenie 
tanku, nadporučíkom I. K. Vovkom, ktorý ich učil ako opravovať 
bojové stroje, špecialistom na rádiotechniku nadporučíkom A. Ve-
denským a učiteľom taktiky a prieskumu nadporučíkom I. N. Boldi-
nom. Najviac sa však zblížil s nadporučíkom S. V. Pašinom, ktorý bol 
odborníkom na zbrane a streľbu. Stalo sa tak možno preto, že Jasiok 
sa od samého začiatku ukázal ako výborný strelec, a tým si získal 
úctu svojho učiteľa. Napriek upozorneniu, že kontakty sovietskych 
dôstojníkov s československými vojakmi „majú byť prísne oficiálne“, 
ich vzťah rýchlo prerástol do priateľstva. Inak to ani nemohlo byť, čo 
v liste adresovanom autorovi potvrdil sám S. V. Pašin.
 S Jegorovom, Pašinom a Vovkom sa Jasiok už nerozlúčil do 
konca svojho života. Títo dôstojníci Červenej armády neskôr spo-
lu s československými tankistami bojovali na Ukrajine a  Dukle. 
Pomáhali Rudolfovi Jasiokovi aj vtedy, keď sa sám stal veliteľom. 
 Príprava československých tankistov v tambovskom učilišti 
prebiehala v podmienkach, ktoré sa maximálne približovali bojo-
vým: prekonávanie protitankových a prírodných prekážok, zaob-
chádzanie so zbraňami, prístrojmi na zameriavanie a pozorovanie, 
streľba, nacvičovanie zosúladenej činnosti osádky a samozrejme 
– teória. Nezabúdalo sa ani na dôležité maličkosti, ktoré sa mohli 

26 D. P. Jegorov vo svojich spomienkach na školenie prvých československých tankis-
tov v ZSSR napísal: Spoločne s nadporučíkom Jankom sme šesťmesačný plán výcviku 
zhutnili tak, aby sa mohol zvládnuť za  dva mesiace. To znamenalo cvičiť denne najme-
nej dvanásť hodín. Aj na každú nedeľu pripadlo desať hodín výučby. Len také veľké 
zaťaženie cvičiteľov a poslucháčov zaručovalo dodržanie plánovanej osnovy prípravy. 
Pochopiteľne, že osobné voľno odpadlo. Neúprosný tlak času vyžadoval v prvom rade 
čo najrýchlejšie zvládnuť teóriu s predpokladom, že prax získajú počas bojov.“
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vyskytnúť počas boja: nacvičovali sa povely pre prípad, keď 
prestane fungovať rádiostanica – ľahký úder veliteľovej nohy do 
hlavy vodiča bol pokynom na zastavenie tanku, úder do chrbta bol 
príkazom cúvať späť, dva údery do chrbta boli povelom ísť dopre-
du. Všetko to bolo nové, zaujímavé, ale aj náročné, pretože výc-
vik prebiehal viac ako dva mesiace prakticky bez voľného času. 
Vyučovanie, výcvik a spánok. A tak to bolo stále – zajtra, pozajtra, 
každý deň. „Kurz nebol ľahký, ale všetko sme robili s chuťou, pre-
tože ujarmený národ a naša pomsta volali nás do boja,“ napísal o 
rok neskoršie do denníka 2. tankového práporu jeden z absolven-
tov tambovského tankového učilišťa. Viacerí účastníci tohto kurzu 
sa stali výbornými tankistami. Patril medzi nich aj Rudolf Jasiok. 
 Prvá skupina absolventov tankového učilišťa v Tambove, v 
ktorej bolo 29 mužov, sa do Novochoperska vrátila 25. júla 1943, 
deň pred oficiálnym vznikom tankového práporu. Na začiatku au-
gusta v tomto učilišti zostávalo ešte ďalších 48 československých 
vojakov. 28 z nich sa k brigáde vrátilo 24. augusta. Medzi týmito 
bol aj Rudolf Jasiok, ktorý bol ako veliteľ tanku zaradený do roty 
stredných tankov podporučíka Josefa Buršíka.
 Tankisti svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v Tam-
bove, demonštrovali počas taktických cvičení jednotiek brigády 
prebiehajúcich na začiatku septembra 1943. Pri ich hodnotení generál 
A. B. Barynov, poverený generálom G. S. Žukovom preskúšať bo-
jovú pripravenosť brigády, vysoko ocenil pripravenosť všetkých 
príslušníkov brigády, no obzvlášť vyzdvihol tankistov: „Keď som 
pozeral na manévrovanie vašich tankov, na schopnosti vašich 
vodičov a pozoroval som paľbu kanónov a guľometov počas jazdy, 
nebolo možné, aby od radosti nepodskočilo srdce vojaka. A to som 
už starý vojak a veľa som už toho videl.“ Možno si predstaviť, aké 
príjemné bolo pre tankistov brigády počúvať tieto slová skúseného 
generála. Uvedomovali si však, že toto hodnotenie neznamená, že 
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Tankista Rudolf Jasiok

Tanky T-34 tankového práporu 1. čs. samostatnej brigády 
s osádkami počas nástupu v Novochopersku (september 1943) 
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dosiahli vrchol bojového majstrovstva. Cvičenia a skutočný boj nie sú 
pochopiteľne rovnaké. Preto sa pokračovalo vo výcviku, zameranom 
hlavne na dosiahnutie čo najlepšieho súladu medzi členmi osádky 
tanku, palebnú prípravu, riadenie boja pomocou rádia a súčinnosť s 
pechotou.
 Poslednou previerkou pripravenosti brigády pred odchodom na 
front bolo brigádne taktické cvičenie, uskutočnené v polovici sep-
tembra za prítomnosti veľvyslanca Zdeňka Fierlingera, náčelníka 
Československej vojenskej misie v Moskve plukovníka H. Píku a 
sovietskych dôstojníkov vedených generálom G. S. Žukovom. Po 
zhodnotení jeho priebehu sa plukovník Píka obrátil na generála 
Žukova so slovami: „Pán generál, na základe vlastného pozorova-
nia a na základe dobrozdania, ktoré podal pán gen. Barynov, hlá-
sim, že brigáda je pripravená na boj. Prosím Vás, pán generál, aby 
bola poslaná na front.“27 
 Posledné septembrové dni sa už niesli v znamení príprav odcho-
du na front. 
 30. september 1943 – jeden z najslávnostnejších dní v živote 
Rudolfa Jasioka. V ten deň sa konala slávnostná prehliadka brigády 
pred odchodom na front. Náčelník štábu brigády kapitán Bohu-
mír Lomský pred nastúpenými jednotkami a hosťami na čestnej 
tribúne prečítal rozkaz č. 91, podľa ktorého tanky dostali mená, s 
ktorými pôjdu do blížiacich sa bojov.
 Pred tribúnou sa zastavil veliteľský tank. Na jeho veži bolo vi-
dieť meno Jan Žižka, napísané veľkými bielymi písmenami. Plu-
kovník Svoboda zišiel z tribúny a pristúpil k nastúpenej osádke. 
„Dávam veliteľskému tanku roty T-34 meno Ján Žižka s heslom: 
Žižka nebol nikdy nikým porazený.“ Potom členom osádky podal 
ruku a zaželal im veľa úspechov v boji. 

27 O tri dni neskoršie,18. 9. 1943, plk. H. Píka hlásenie o bojovej pohotovosti brigády 
spolu so žiadosťou o jej odoslanie na front odoslal maršalovi J. V. Stalinovi.
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 Jasiok čakal, kým príde na rad. Jeho tank bol piaty. Stojac vo 
vstupnom otvore veže videl ako sa pri tribúne zastavil ďalší tank. 
Bol to Jánošík. Ceremoniál sa opakoval. Tank pod velením účast-
níka občianskej vojny v Španielsku Karla Vejvodu pôjde do boja 
pod heslom „Jánošík bol postrachom maďarských pánov“. Ďalej 
nasledoval tank čatára Štefana Romana Podkarpatský partizán, 
ako štvrtý bol tank desiatnika Vasila Nesucha Zborov.
 „Štart,“ zaznel Jasiokov povel. Jeho bojový stroj sa zastavil pres-
ne pred tribúnou. Osádka bleskovo opustila tank a nastúpila pred 
ním. „Vášmu tanku dávam meno Bachmač s heslom: Spoločne s 
Červenou armádou!“ Aj im patril pevný stisk veliteľovej ruky a znovu 
boli v tanku. Za nimi čakali na svoje poradie tanky Sokolovo, Lid-
ice, Ležáky, Praha a Jaroš.28

 O mnoho rokov neskôr znovu prešli tanky T-34 s týmito názva-
mi pred čestnou tribúnou a nastúpenými vojskami. Lenže bolo to 
v Prahe na Letnej a v tankoch sedeli iné osádky. Tisíce ľudí čítali 
nadpisy na vežiach – Lidice, Jaroš, ... Nechýbal ani tank Bachmač. 
Bolo po vojne a Československo, ktoré oslavovalo 25. výročie oslo-
bodenia, nezabudlo na svojich prvých vojnových tankistov, ktorí 
bojovali na východnom fronte v jednotkách 1. čs. samostatnej 
brigády a neskôr 1. čs. armádneho zboru. 

vii. do boja v tanku bachmač

 V prvých dňoch októbra naložili tanky 1. československej samo-
statnej brigády v ZSSR29 na plošinové vozne a dňa 5. októbra tankisti 
opustili Novochopersk.30 Ich cieľovou stanicou boli Priluky, vzdialené 

28 Veliteľom tanku Sokolovo bol podporučík Lumír Pisarský, tanku Lidice rotný Ja-
romír Hecht, tanku Ležáky čatár Ludvík Slivka, tanku Praha desiatnik Vladimír Vávra 
a tanku Jaroš desiatnik Josef Toušek
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asi 130 km od Kyjeva. Ešalón sa presunoval po trase cez Voronež, 
Kursk, Ľgov, Konotop. Všade bolo vidieť stopy neúprosných bojov, 
zem spustošenú vojnou. 
 Ďalším železničným uzlom za Konotopom bol Bachmač. V prie-
store tohto mestečka v marci 1918 nastúpili spolu s vojskami Čer-
venej armády proti Nemcom aj československí legionári. Jasiok 
spolu so svojimi mužmi so zaujatím pozeral na toto mestečko a 
jeho okolie. Viacerých vtedy prekvapilo veľké množstvo vagónov 
stojacich na bachmačskej stanici. Aj keď železničné spojenie na 
ľavobrežnej Ukrajine bolo vcelku obnovené, prepravná kapacita 
na železnici, zvlášť na uzlových staniciach, zostávala malá. Na 
stanici Bachmač sa v tom čase nahromadilo okolo 500 vagónov. 
Ešalón, ktorý viezol tankový prápor, však pokračoval v ceste ďalej 
na západ. Počas krátkej zástavky na jednej stanici Jasiok nečakane 
stretol človeka, ktorého tvár sa mu zdala veľmi známa. Bol vo vo-
jenskom kabáte a prázdny rukáv mal vložený do vrecka. „Koľa! No-
vikov!“ – zakričal Rudolf. Bol to jeho spolužiak Nikolaj Novikov. 
Prekvapene pozeral na Rudolfa a jeho uniformu. Dali sa do reči. 
Keď sa Jasiok dozvedel, že pre Novikova sa vojna už skončila a vra-
cia sa domov do Donbasu, ktorý bol iba pred niekoľkými týždňa-
mi oslobodený, poprosil ho zistiť, čo je s jeho príbuznými a keď sú 
nažive, odovzdať im pozdrav. Radosť zo stretnutia bola veľká. Kto 
by si len pomyslel, že v tejto obrovskej krajine, v tomto čase, stretne 
človeka, s ktorým chodil do jednej triedy.
 Ešalón však nemohol čakať. Jasiok, potešený nečakaným stret-
nutím, sa vrátil do vlaku. Tešil sa, že rodina sa konečne o ňom niečo 

29 Postupný presun jednotiek 1. čs. samostatnej brigády na front sa začal 30. septembra 
1943. Brigáda v  tom čase mala  spolu  3 517 osôb. Jej hlavnú bojovú silu predstavovali 
dva pešie prápory, tankový prápor a dva delostrelecké oddiely.  
30 Tankový prápor mal k tomuto dňu 353 príslušníkov (12 dôstojníkov, 5 rotmajstrov, 
131 poddôstojníkov a 205 vojakov).
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dozvie. Ale nestalo sa tak, Koľa Novikov sa domov nevrátil. Po ces-
te zahynul počas bombardovania. Rovnaký osud mohol postihnúť 
aj Jasioka. Jeho ešalón sa každým kilometrom približoval k frontu. 
V noci 16. októbra zobudili tankistov blízke výbuchy bômb a náhle 
brzdenie vlaku. Na vlak útočilo nemecké lietadlo. Rušňovodičovi 
sa podarilo zastaviť dvadsať metrov od miesta, kde boli výbuch-
mi poškodené koľajnice. Len neskôr sa tankisti dozvedeli, že št-
vrtý ešalón brigády, ktorý takisto bombardovali nemecké lietadlá, 
obstál oveľa horšie. Boli mŕtvi aj ranení. Front bol veľmi blízko a 
dával o sebe vedieť. Na druhý deň železničný transport s tankovým 
práporom dorazil do Prilúk. Odtiaľ potom tankisti pokračovali v 
presune k línii frontu vlastnou technikou. Počas tohto presunu 
prišiel rozkaz o podriadení 1. československej samostatnej brigády 
38. armáde. V jej podriadenosti sa mala sústrediť na pravom brehu 
Dnepra v lesoch na západ od Ľuteža, asi 20 km severne od Kyjeva.
 Koncom septembra 1943 sa na pravom brehu Dnepra sovietske 
vojská zmocnili predmostia veľkého asi 50 km2. Nazývali ho 
ľutežské predmostie. Bolo ako ostrý nôž namierený na Kyjev zo 
severu. Sovietski vojaci ho v ťažkých bojoch dokázali nielen 
udržať, ale ho aj rozširovať prísunom ďalších vojsk a techniky. 
Preprava cez Dneper sa vykonávala na troch miestach, ktoré 
boli stále pod údermi nepriateľského letectva. Na jednom z nich 
mali na pravý breh tejto rieky  prejsť po pontónovom moste aj 
československí vojaci. 
 Pešie jednotky 1. čs. samostatnej brigády sa cez Dneper pre-
pravili v noci z 22. na 23. októbra. V ranných hodinách prišiel rad 
aj na tankistov. Jasiok prechádzal na druhý breh Dnepra už v hod-
nosti rotného. Povýšili ho 22. októbra práporným rozkazom č. 69. 
Tak ako ostatní príslušníci tankového práporu aj on si uvedomoval 
veľkú zodpovednosť za úspešný priebeh prechodu cez rieku. Veď 
nie bezdôvodne boli tankisti dôrazne upozornení, že v prípade 
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zastavenia techniky následkom poruchy, tank musí byť bezpod-
mienečne zhodený do vody. Nič nesmie zastaviť premávku po 
moste, na tejto životne dôležitej artérii, ktorá spájala obidva brehy. 
Preto veľakrát spolu s posádkou skontroloval motor tanku. Fun-
goval ako hodinky. 
 Preprava cez Dneper dopadla dobre a tankový prápor so sied-
mimi tankmi T-34 a štyrmi tankmi T-70 (zvyšok zatiaľ zostal v 
oprave na ľavom brehu rieky) pokračoval v presune do určeného 
priestoru na ľutežskom predmostí, ktorý dosiahol okolo 18. hod-
iny. V priebehu nasledujúcich dní tankisti neraz skontrolovali 
pripravenosť svojich bojových strojov. Medzitým z ľavého brehu 
rieky dorazili opravené tanky, vďaka čomu bol prápor bezpros-
tredne pred jeho vstupom do bojovej činnosti kompletný.
 Každú minútu sa očakával rozkaz prejsť do útoku. Zatiaľ ale 
prichádzali iné rozkazy, vyvolané rýchlo sa meniacou situáciou 
na bojisku v priestore Kyjeva. Nemecké vojská sa zo všetkých 
síl usilovali dostať k prepravám cez Dneper. Preto prvou úlohou 
jednotiek 1. čs. samostatnej brigády po prechode na pravý breh 
Dnepra bolo posilniť obranu pravého krídla 38. armády a byť pri-
pravené zúčastniť sa protiútokov sovietskych vojsk pri odrážaní 
pokusov nepriateľa o likvidáciu predmostia.
 V týchto dňoch československí tankisti pozvali na návštevu 
jedného z hrdinov násilného prechodu cez Dneper – podporučíka 
A. E. Skolovjova. Práve vtedy o ňom v novinách písali ako hrdinsky 
bojoval s nepriateľom. On sám však na svojich bojových činoch 
nevidel nič hrdinské a na stretnutí hovoril o inom. O tom ako jeho 
srdce, srdce riazanského zámočníka, naplnila nenávisť voči fašis-
tickým katom, keď videl na oslobodenom území stovky mŕtvych 
ukrajinských detí a žien. 
 Pred začiatkom bojov za oslobodenie Kyjeva Jasiok so svojimi 
bojovými druhmi čítal povzbudzujúce slová obsiahnuté vo vy-
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hlásení vojenskej rady 1. ukrajinského frontu: „Pred nami je Ky-
jev – matka ruských miest, kolíska našej vlasti. Tu pred viacerými 
storočiami sa narodila naša mohutná Rus ... K hrdinským činom, 
k obetavosti v boji volá nás veľký Kyjev. K statočnosti, odvahe a 
chrabrosti volá nás mnohomiliónový sovietsky ľud.“ Známou sa im 
stala aj výzva ich veliteľa Ludvíka Svobodu: „Bojujte za Kyjev tak 
ako by ste bojovali za Prahu a Bratislavu. Zničte v boji každého 
nemeckého fašistu, ktorého zastihnete so zbraňou v ruke, aby ste 
nedarovali život novému Hitlerovi. V mene našich národov a tisí-
cov zavraždených a umučených – nikoho nešetrite.“
 Ráno 3. novembra začala 38. armáda svoj dôkladne pripravený 
útok na prístupoch k hlavnému mestu Ukrajiny. Spolu s jej vojskami 
sa dala do pohybu aj 1. československá samostatná brigáda, ktorá 
sa v noci z 3. na 4. novembra presunula do priestoru západne od 
Vyšgorodu a ráno 5. novembra v súčinnosti so sovietskymi jednot-
kami odrazila nemecký protiútok vedený z priestoru Priorky. Len 
o niekoľko hodín neskoršie došlo k jej nasadeniu do bojov pri oslo-
bodzovaní Kyjeva. Zúčastnila sa ich v zostave 51. streleckého zboru 
generálmajora P. P. Avdejeva, na smere jeho hlavného úderu. Počas 
dopoludnia 5. novembra zaujala východisko útoku na južnom okraji 
lesa južne od Detského sanatória a západne od Priorky. O 12.30 h 
prešli do útoku jej pešie prápory a o 13.10 h prešiel do útoku aj tan-
kový prápor, ktorý postupoval na pravom krídle zostavy brigády v 
pásme bojovej činnosti 1. pešieho práporu.
 Na čele roty stredných tankov T-34 postupoval veliteľský tank 
Žižka, za ním hučali motory a rachotili pásy tankov podporučíka 
L. Pisarského, rotných M. Hechta a R. Jasioka, čatárov J. Touška a 
V. Vávru, desiatnikov V. Nesuchu a P. Bidzilu. Na korbách tankov 
sedeli samopalníci z čiat podporučíka Sergeja Petrasa a rotmajstra 
Bernarda Bražinu. Veliteľ roty samopalníkov poručík A. Sochor bol 
na korbe veliteľského tanku Žižka. Za tankmi postupovala ženijná 
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čata a protitankové kanóny. Netrvalo dlho a T-34 už boli pred pe-
chotou v prvej línii útoku. Hneď sa dostali do delostreleckej paľby 
nepriateľa. Boli prvé straty. Jasiokov tank sa náhle zastavil. Ďalší 
postup nebol možný, pretože pred tankmi sa nachádzala protitan-
ková prekážka – pomerne hlboká priekopa. Rýchlo zasiahli ženis-
ti, ktorí zneškodnili míny a v priebehu dvadsiatich minút urobi-
li dva priechody. Za ten čas sa znovu dopredu vysunula pechota 
podporovaná paľbou tankov. Ako je zaznamenané vo vojnovom 
denníku, bolo presne štrnásť hodín, keď tanky T-34 prekonali 
prekážku a pokračovali v postupe. Kyjev bol už blízko. Za každú 
cenu tam museli byť pred zotmením.
 Nepriateľ kládol odpor z priestoru lesa a vysokých domov v 
západnej časti Syreckých táborov. Tankisti spozorovali ďalšiu 
prekážku – nemecký stíhač tankov (Panzerjäger) Ferdinand. 
Tanky Bachmač, Lidice a Jaroš zostali na mieste a pútali pozor-
nosť nebezpečného protivníka. Veliteľský tank Žižka a tank čatára 
J. Touška Jaroš sa obchvatným manévrom dostali do jeho boku. 
Nasledovala presná rana z tanku Žižka a Ferdinand vzbĺkol.
 Boli už v predmestí Kyjeva, keď sa museli opäť zastaviť. Pred 
nimi bol most a pechota musela zistiť, či nie je zamínovaný. Pešiaci 
zvládli svoju úlohu výborne, rýchlo ovládli most a umožnili tan-
kom pokračovať v postupe. 
 Okolo tretej hodiny rota tankov T-34 prenikla do mesta a 
postupujúc po Žitomírskej triede dosiahla závod Boľševik. Pre 
československých tankistov zatiaľ boj prebiehal úspešne. Boj 
v meste je však podriadený vlastným zákonom. Je bohatý na 
prekvapenia, vyžaduje vysoké bojové majstrovstvo. Obstoja v ňom 
československí tankisti?
 Veliteľský tank Žižka s dvoma kyjevskými dievčatami na korbe, 
ktoré ukazovali cestu k nemeckým postaveniam, bol príkladom 
pre ostatné tankové osádky. Odvážne sa prebíjal dopredu aj 
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tank Bachmač. Rozdrvil už tri protitankové kanóny, zničil štyri 
guľomety. Náhle jeho veliteľ spozoroval nemeckého Tigra. Bolo to 
jeho prvé stretnutie s týmto hrozným bojovým strojom. Kto bude 
rýchlejší a presnejší? Rozhodujú zlomky sekundy. „Podkalibrový!“ 
„Hotovo,“ zakričal nabíjač a zámok kanóna klepol nad Jasiokovým 
uchom. Ľavá ruka rýchlo točila mechanizmus otáčania veže, pravá 
ruka riadila mechanizmus vertikálneho pohybu kanóna. Oči sa 
vpili do optiky zameriavača. Jeho kríž sa presne zastavil na bočnej 
strane veže Tigra. Zaznela rana. Trafili! Horí! Radosť osádky tanku 
bola nesmierna, boj však pokračoval ďalej. Z priestoru Kinofab-
riky nepriateľ sústredil na tanky silnú delostreleckú paľbu. Bach-
mač dostal zásah, zostal stáť, no pokračoval v paľbe z kanónu a 
guľometov. Zistilo sa, že tank sa vlastnými silami opraviť nedá. Bol 
vyradený z boja, ktorý sa pomaly vzďaľoval. Veliteľ tanku Jasiok 
spozoroval ako neďaleko zastavil tank Lidice. Jeho veliteľ rot-
ný Hecht mával rukami. „Čo je s nimi?“ „Porucha?“ Potvrdilo sa, 
že áno. Jasiok osádke rýchlo vydal pokyn, aby bojovým druhom 
Hechtovi a Kobulejovi pomohla s opravou. Onedlho tank Lidice 
opäť vyrazil do boja.
 Deň sa blížil ku koncu, boj sa prenášal do centra mes-
ta. Československá brigáda po dosiahnutí priestoru kyjevskej 
železničnej stanice dostala rozkaz, aby pokračovala v útoku aj v 
noci. Kyjev musí byť do rána úplne oslobodený! Rota ľahkých tan-
kov pod velením Richarda Tesaříka a samopalníci Antonína So-
chora vynikajúco splnili stanovenú úlohu. Ráno 6. novembra, keď 
ručičky hodín ukazovali 6 hodín a 50 minút, československí voja-
ci dosiahli západný breh Dnepra. O štyridsať minút neskôr bol už 
na brehu Dnepra celý tankový prápor. Pre Jasioka a jeho osádku, 
ako vieme, sa však boj skončil skôr, ale aj napriek tomu ich nála-
da bola výborná. Radosť z víťazstva je zvláštna radosť. Morálny 
stav príslušníkov brigády, ako je to uvedené vo vojnovom denníku 
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tankového práporu, „po víťaznom boji je výborný. Všetci horia 
nadšením a túžbou biť Nemcov a dostať sa čo najskôr na hranice 
našej vlasti.“
 Úlohu, ktorá 1. čs. samostatná brigáda zohrala pri oslo-
bodzovaní hlavného mesta Ukrajiny,  ocenila sovietska vláda jej 
vyznamenaním Radom Suvorova II. stupňa. Rovnakým radom bol 
vyznamenaný aj jej veliteľ plukovník L. Svoboda. Za statočnosť 
obetavosť a bojové majstrovstvo preukázané v boji o Kyjev bolo 
sovietskymi radmi a medailami vyznamenaných spolu 139 jej 
príslušníkov. Obzvlášť vysoké ocenenie dostali traja príslušní-
ci tankového práporu vyznamenaní titulom Hrdina Sovietskeho 
zväzu. A to veliteľ roty stredných tankov podporučík J. Buršík, 
veliteľ roty ľahkých tankov podporučík R. Tesařík a veliteľ roty 
samopalníkov poručík A. Sochor. Medzi v príslušníkmi tankového 
práporu vyznamenanými sovietskymi radmi a medailami bol aj 
veliteľ tanku Bachmač rotný Rudolf Jasiok, ktorému bol udelený 
Rad Červenej hviezdy. Nebolo to však jediné vyznamenanie Ja-
sioka za jeho bojovú činnosť pri oslobodzovaní Kyjeva. Prezi-
dent Československej republiky Dr. E. Beneš ho vyznamenal 
Československým vojnovým krížom 1939.31 V zdôvodnení udele-
nia tohto vyznamenania Rudolfovi Jasiokovi sa uvádzalo: „V dňoch 
5. 11. a 6. 11. 1943 v dobe bojov o Kyjev obratne velil svojmu tanku 
a zničil 1 tank Tiger, 3 protitankové delá, 4 guľometné hniezda a 
zabil 20 Nemcov.“

31 Za bojovú činnosť pri oslobodzovaní Kyjeva bolo Československým vojnovým 
krížom vyznamenaných dovedna 335 príslušníkov 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR, 
z toho 68 z nich boli príslušníkmi tankového práporu.
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viii. matka sa ozvala

 Nie je ľahký frontový život. Asi nikoho neprekvapíme týmto 
konštatovaním – je plný vykonávania rôznych, občas nesmierne 
ťažkých úloh a povinností, život bez najmenšieho náznaku pohod-
lia – v ťažkých, väčšinou drsných podmienkach. Je to život, počas 
ktorého si človek zvyká aj na veci, na ktoré si v dobe mieru nemôže 
zvyknúť – na bolesť, krv a smrť. A predsa človek zostáva člove-
kom. Inštinkt ho ťahá pod rodnú strechu, k rodine a príbuzným. Aj 
Rudolf Jasiok sa často v mysli vracal do Donbasu. Ešte vtedy, keď 
brigáda odchádzala na front, počul a prečítal si v novinách o tom, 
že sovietske vojská začali ofenzívu aj v tomto priestore. Stále však 
nevedel, čo je s rodičmi a sestrou. Myslel si, že boli evakuovaní. Ale 
prečo sa neozývajú? Táto otázka ho neustále trápila. Vtedy nemo-
hol vedieť, že jeho matka so sestrou sú znovu spolu v Parížskej 
komúne, po tom, čo ich vojna na určitý čas rozlúčila. Ale nebudeme 
predbiehať udalosti a povieme o všetkom po poriadku.
 Raz na jeseň 1942 Hilda s dvomi priateľkami, aby sa vyhli 
odtransportovaniu na práce do Nemecka32  a zároveň zohnali as-
poň niečo na jedenie, odišli z mesta smerom na východ. Nejaké 
potraviny sa dali zohnať v dedinách, ale výlučne výmenou za 
niečo, čo malo určitú hodnotu. Šli stepou cez Belovodsk a Mar-
kovku k hraniciam Vorošilovgradskej oblasti. Tam narazili na 
Nemcov, ktorí ich vrátili späť. V jednej obci za Belovodskom sa 
museli zastaviť, pretože stále veľmi silno pršalo. Práve vtedy aj tu 
Nemci začali brať mládež na nútené práce do Nemecka. Týždeň sa 
dievčatá museli skrývať v senníku, ale našťastie nikto ich úkryt 
neprezradil. Potom sa vrátili domov. Táto ich púť trvala vyše me-

32 Fašisti na okupovanom území robili doslova poľovačku na dievčatá, ktoré odvážali 
na práce do Nemecka. Z Vorošilovgradskej oblasti ich odviezli viac ako 40 000.
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siaca. Matka za ten čas rozšírila fámu, že dcéra odišla niekde preč 
a nevrátila sa. Celú zimu sa potom Hilda musela doma ukrývať.
 Na jar Nemcov v meste vystriedali Rakúšania. Títo boli o niečo 
miernejší. V dome Jasiokovcov zriadili ošetrovňu a matka s dcérou 
im museli posluhovať. Potom však Rakúšanov odoslali do prednej 
línie. Znovu nastal hlad, preto matka so susedkou museli chodiť 
zháňať potraviny do dedín za mestom Stalino (terajší Doneck).
 Hilda sa však pred Nemcami nakoniec nezachránila. Prezradil 
ju policajt a spolu s ďalšími ju potom odoslali do pracovného tábo-
ra pri šachte č. 5. Odtiaľto ich každý deň hnali kopať zákopy a 
protitankové prekážky. Nemci a vlasovci sa na nich vŕšili ako len 
mohli, urážali ich, prácu im „uľahčovali” nedostatočnou stravou. 
Takto to trvalo viac ako tri mesiace. Koncom augusta sa Hil-
de  spolu s priateľkou podarilo utiecť, keď využili zmätok, ktorý 
nastal počas náletu sovietskych lietadiel. O dva dni sa dostali do 
Parížskej komúny, kde prišli spolu s jednotkami prvého sledu 
315. streleckej divízie, ktorá mesto oslobodzovala. Matka sa vrátila 
do domu neskôr. Vyšlo najavo, že sa už niekoľko týždňov skrývala 
v pivnici u známych. 
 V septembri 1943 Donbas, pred vojnou husto osídlený a prehus-
tený priemyselnými podnikmi, predstavoval hrôzostrašný obraz. 
Nechajme prehovoriť dokumenty. „Z celej doneckej panvy musia 
byť priemyselné podniky vyvezené a panva úplne zruinovaná”, na-
riaďovalo sa v tajnej smernici hospodárskych vedúcich nemeckej 
skupiny armád Juh. A ďalej sa v tomto dokumente uvádzalo: „Všet-
ko, čo nemôže byť evakuované, podlieha zničeniu, najmä tlakové 
stanice pre vodu, elektrické stanice, bane, budovy závodov, výrob-
né prostriedky všetkého druhu, úroda, ktorá sa nemôže vyviezť, 
obce, domy... Ničenie treba uskutočňovať nie až vtedy, keď vojská 
budú v boji alebo budú ustupovať, ale predtým.“ A nemecké vojská 
sa tieto pokyny snažili plniť v najväčšom možnom rozsahu. Stopy 
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po ich barbarstve bolo vidieť všade. Zo šachty J. V. Stalina, vedľa 
ktorej bývali Jasiokovci, nezostalo takmer nič.33 Mesto nieslo 
takisto stopy zničenia, ale ľudia, ktorí prežili okupáciu a tí, čo prišli 
so sovietskou armádou, sa bez meškania dali do práce na obnovu 
zničeného hospodárstva. Aj Františka Jasiokova s dcérou chodi-
evali pomáhať odstraňovať následky vojny. Tam sa raz stretli s ta-
jomníkom mestského výboru komunistickej strany Laktionovom, 
ktorý vedel, že Rudolf Jasiok nastúpil do československej vojen-
skej jednotky. Preto ich upozornil  na článok v novinách Pravda, 
ktoré písali, že československú brigádu za účasť na oslobodzovaní 
Kyjeva vyznamenali Suvorovovým radom.  Málo času uplynulo od 
oslobodenia mesta, novinové stánky boli ešte zatvorené ani poštár 
nenosil noviny domov. Boli však v organizáciách a podnikoch. 
Preto Rudolfova matka Laktionova požiadala, či by jej tie noviny 
neukázal. Spolu išli na výbor a tam si s veľkým vzrušením prečíta-
la rozkaz hlavného veliteľa J. V. Stalina veliteľovi 1. ukrajinského 
frontu gen. N. F. Vatutinovi o navrhnutí 1. československej brigády 
v ZSSR na vyznamenanie Radom Suvorova. Meno veliteľa brigády 
Ludvíka Svobodu vtedy Františka Jasioková počula prvýkrát. Mat-
kino srdce však našepkávalo, že je to práve ten človek, ktorý jej 
pomôže nájsť syna. Tajomník Laktionov jej pomohol napísať tele-
gram a zobral na seba starosti spojené s jeho odoslaním. Zostávalo 
jej len s nádejou trpezlivo čakať na správy o synovi. 
 Prešli necelé dva týždne, keď Jasioková s chvejúcimi sa ruka-
mi otvorila obálku, na ktorej bolo známym písmom napísané jej 
meno a adresa. So slzami v očiach začala čítať: „Drahá mama a 
Hilda! 13. novembra som dostal nečakanú správu, ktorá ma veľmi 
vzrušila. Oznamujem Vám, že som živý a zdravý. Posledný list som 
dostal na konci mája 1942 a potom sa všetky moje listy vrátili späť. 

33 Táto šachta opäť začala prevádzku až v roku 1949.
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... Ako už viete z novín, náš útvar bol za účasť v boji o mesto Kyjev 
vyznamenaný Radom Suvorova 2. stupňa. O našich ďalších bojoch 
ste čítali v novinách.“
 Matka nevládala ďalej čítať. V tej chvíli jej všetko, čo prežila a 
vytrpela, stiahlo hrdlo a nedovoľovalo pokračovať. Chvejúcou sa 
rukou podala list dcére. Tá čítala ďalej: „Mama, nedokážeš si pred-
staviť ako nás, tých, ktorí prví vnikli do mesta Kyjeva vítali jeho 
obyvatelia. Veď, mamička, toto mesto bolo okupované Nemcami 
viacej ako dva roky. So slzami v očiach bežali nám naproti a boz-
kávali nás ako svojich synov.“ Hilda prestala čítať. Aj jej bolo neľa-
hko. Všetko bolo v pamäti také čerstvé – okupácia, tábor, oslobode-
nie. Ale pozbierala sily a pokračovala: „Mamička, predstav si aké 
bude stretnutie s príbuznými v Čechách, ktorí už päť rokov trpia 
barbarstvo Nemcov. ... ešte bude treba ísť veľmi ďaleko, aby som sa 
mohol s Vami stretnúť. V mojich rukách je strašná zbraň, Nemcom 
sa nikdy nevzdám – keď bude treba – svoju úlohu splním s čistým 
svedomím, tak ako sa patrí na vojaka, ktorý oslobodzuje ľud spod 
jarma fašizmu.“ Tieto Rudolfove slová boli a zostali ako prísaha – 
prísaha na vernosť veci, ktorej slúžil. Zostali svedectvom pevnosti 
jeho vôle a charakteru. Nepoužíval ich často, ale pred matkou ich 
netajil. V ten deň matka  ešte dlho sedela s dcérou za stolom, znova 
a znova čítali riadky listu napísaného Rudovou rukou.
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ix. znova do boja

 Slová Rudolfa Jasioka, ktorými v liste odoslanom svojej mat-
ke a sestre opísal vítanie československých vojakov obyvateľmi 
oslobodeného Kyjeva, sa zhodovali s tým, čo bolo zapísané do 
vojnového denníka tankového práporu: „Obyvateľstvo v Kyjeve 
spočiatku s nedôverou pozeralo na našich vojakov a tanky. Keď 
sa dozvedelo, že sme Česi a svoji, vybiehalo z úkrytov a vítalo nás 
s nadšením. Mnohí od radosti plakali, bozkávali našim tankistom 
a samopalníkom ruky, ovenčili tanky a nosili chlieb, cigarety, pivo, 
vedrá vody. Starci si pri ceste kľakali, hlboko sa klaňali a križova-
li sa. Dievčatá vyskakovali na autá a bozkávali našich tankistov.“ 
No nebol čas na oslavy ani odpočinok. Príslušníkov 1. českosloven-
skej samostatnej brigády a jej tankového práporu čakali ďalšie 
boje. Už 7. novembra dostal veliteľ brigády rozkaz, aby sformoval 
rýchlu skupinu a odoslal ju v smere na Bolšuju Vilšanku. Veliteľst-
vo brigády vo Vasilkove do tejto skupiny zaradilo sedem ľahkých 
tankov T-70,  dva stredné tanky T-34, dva obrnené automobily, 
rotu samopalníkov a čatu ženistov. Za veliteľa skupiny bol určený 
náčelník štábu tankového práporu nadporučík V. Janko. Rýchla 
skupina vstúpila do boja v nariadenom priestore ešte v ten istý deň. 
Počas 9. novembra sa zúčastnila bojov pri dobýjaní Čerňachova 
a 10. novembra sa vrátila k 1. čs. samostatnej brigáde. Na druhý 
deň  sa skupina šiestich tankov 1. československej samostatnej 
brigády podieľala na útoku údernej skupiny pod velením  kapitána 
Otmara Záhoru na osadu Petrivka. 
 V polovici novembra 1. čs. samostatná brigáda prešla do po-
driadenosti veliteľa 40. armády generálporučíka F. F. Žmačenka, 
v nasledujúcich týždňoch pôsobila v obrane južne od Vasilkova a 
na Vianoce zaujala obranu v priestore Fastova.34  Tankový prápor 
sa s jeho deviatimi tankmi T-34 a šiestimi T-70 sústredil v obci 
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Paradovka. Tu jeho príslušníci prežili Vianoce a dozvedeli sa o 
vyznamenaniach, ktoré im boli udelené za boje pri oslobodzovaní 
Kyjeva. Na Štedrý večer, ktorý po prvýkrát prežívali na fronte, bol 
v každej zemľanke malý stromček a aj večera bola chutnejšia a 
bohatšia ako inokedy. Vojaci sa v myšlienkach vracali pod rodnú 
strechu a delili sa so spomienkami na to, ako to bolo pred vojnou u 
nich doma.
 Aj v Parížskej komúne spomínali. Koniec roka bol pre rodi-
nu Jasiokovcov šťastný, pretože sa ozvali syn a otec a všetci boli 
nažive. „Čítajte o nás v novinách“ – tieto Rudolfove slová si mat-
ka zapamätala a pozorne sledovala správy z frontu. Noviny sa 
vyvesovali na šachte, a tak ich mala  možnosť čítať. V Pravde 
z 21. novembra 1943 si prečítala o bojoch v Kyjeve: „Ruský nad-
poručík preberá guľomet od raneného slovenského vojaka, ktorý 
padol k jeho nohám. O minútu tu padá aj on. Nemci však už ne-
postupujú ani na krok, ich protiútok je zmarený a naša pechota, 
sovietska aj československá, ide dopredu.“ Tento obraz boja stál 
pred matkinými očami ako keby bola tam spolu so synom.
 Dňa 29. decembra 1. čs. samostatná brigáda dostala rozkaz 
premiestniť sa k obci Ruda, nachádzajúcej sa asi 15 km pred Be-
loj Cerkvou. Urýchlený presun jej jednotiek do určeného priesto-
ru prebiehal v treskúcom mraze a silnom vetre. V noci na 30. de-
cembra zaujali východisko útoku na Rudu. V ranných hodinách 
tohto dňa Jasiok začal písať matke list: „V noci na dnešok som 
sa tak unavil, že som pri chôdzi takmer spal. Čítam Vaše listy a 
od rozčúlenia sa trasiem. Podobné zverstvá, ako popisujete, sme 
nachádzali aj tam kadiaľ sme prechádzali. Pred mojimi očami sto-

34  Medzitým bola 1. čs. samostatná brigáda na krátky čas (14. – 19. decembra) 
stiahnutá z frontu a postupne sústredená v Kyjeve, pretože sa tam mala uskutočniť jej 
prehliadka prezidentom Dr. E Benešom, ku ktorej  ale v dôsledku napätej situácie na 
fronte nakoniec nedošlo. Tankový prápor prišiel do Kyjeva 16. decembra.
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Boje 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR v priestore Rudy a Beloj Cerkvi
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jíš Ty, mama, so striebornými vlasmi. Stojíš Ty, sestrička, vysilená 
vyčerpávajúcou prácou. Stojíš Ty, otec, nezvestný tak dlhý čas. Za 
Vás všetkých, moji drahí, sa budem tvrdo mstiť.“  Dopísať a odoslať 
ho však nestihol. Prišiel rozkaz na útok brigády, ktorý sa začal o  
08. 45 h. Útok jej peších práporov podporovala tanková skupina pod 
velením pplk. Gustáva Krátkeho. Po dvoch hodinách boja sa rote ka-
pitána Bohumila Bičište podarilo vniknúť do severnej časti dediny. 
Časť tankov medzitým prenikla na jej južný okraj. Po úporných 
pouličných bojoch bola Ruda dobytá okolo 13.30 h. Medzitým tan-
ková skupina pokračujúc v útoku prenikla k obci Maťuši, kde nara-
zila na silný odpor nepriateľa a dostala sa do obkľúčenia.  Po strate 
dvoch tankov sa jej  však s pomocou Sochorových samopalníkov 
podarilo prebojovať severozápadným smerom k vlastným jed-
notkám, ktoré po krátkej prestávke o 18. h vyrazili z východného 
okraja Rudy smerom k Beloj Cerkvi. Ráno 31. decembra prápory 
1. čs. brigády dosiahli rieku Ros. Tanková skupina k prechodom 
cez rieku Ros nedorazila, pretože na rozkaz veliteľa sovietskej 
74. streleckej divízie, ktorá bojovala v priestore severozápadne od 
Beloj Cerkvi, bola vyslaná do priestoru severne od obce Fursy. Tam 
dorazila ráno 31. decembra.
 Ako to asi vyzerá v tanku počas boja? Čo cíti tankista, keď jeho 
stroj ide oproti nepriateľskej paľbe? Dajme slovo bývalému tank-
istovi, spisovateľovi J. Noskovovi, ktorý bol rovnako ako Jasiok 
počas vojny veliteľom tanku T-34. Jeho svedectvo nám pomôže 
aspoň trochu sa vžiť do atmosféry boja a pochopiť, akou ťažkou 
je práca tankistu. „Dnu v tanku rachotalo ako v kováčskej dielni, 
motor o sile 500 konských síl reval na plné obrátky. Spätný sklz 
kanóna 76 mm ma tak udieral do pravej časti hlavy, ktorá bola 
pritisnutá k jeho oceľovému rozpálenému telu a chránidlu očí na 
teleskopickom zameriavači TMFD, že sa mi zdalo, že ak mi nevyle-
tia všetky zuby, tak dozaista mi o malú chvíľu z hlavy vyletí mozog. 
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Rachot obidvoch guľometov mi búšil do hlavy ako zbíjačka. Spätný 
sklz kanóna vyhadzoval rozžeravenú nábojnicu a s ňou aj hustý 
mrak štipľavého dymu. Tvár, krk a ruky sa hneď pokrývali mas-
tnou sadzou.“ V takýchto podmienkach bojoval aj Jasiok a jeho 
spolubojovníci. Vráťme sa však k ich boju pri Beloj Cerkvi.
 Popoludní 31. decembra jednotky 74. streleckej divízie,  podporo-
vané paľbou tankov tankovej skupiny 1. čs. samostatnej brigády, 
vyrazili do útoku na Beluju Cerkov. Jasiok pozorne sledoval terén 
pred tankom. Zrazu spozoroval stíhač tankov „Ferdinand“ a o chvíľu 
ešte jeden. Boli zafarbené nabielo, preto z diaľky ich bolo ťažko 
spozorovať. Kanón Rudolfovho tanku namieril na jedného z nich. 
„Páľ!“ Nábojnica vypadla z hlavne, strela poletela do cieľa. Bola 
namierená presne a „Ferdinand“ začal horieť. Ale kde je druhý? 
Ten už nečakal na vyriešenie svojho osudu a skryl sa za zrúcaniny 
domu. Vyznamenala sa aj osádka tanku, ktorému velil Lumír 
Pisarský. Tomu sa veľmi podozrivou zdala barikáda postavená na 
ceste pod železničným mostom na okraji mesta. Pisárskeho tank 
vystrelil akúsi „ranu istoty,“ či sa náhodou za barikádou neskrýva 
niečo nebezpečné. Aké však bolo prekvapenie Pisarského osádky, 
keď sa z barikády vyvalil horiaci nemecký tank. Ďaleko neušiel, 
nasledovala ďalšia rana, ktorá ho zastavila navždy.
 Blížil sa koniec posledného dňa roku 1943. Sovietska pechota 
vďaka tankistom dosiahla severozápadný okraj mesta a tam sa 
upevnila. Veliteľ 169. streleckého pluku rozkázal pokračovať v 
útoku. Československí tankisti však v tom čase plnili inú úlohu. 
Mali predstierať útok, aby zmiatli protistojace nemecké jednotky. 
Na plný plyn spustili motory tankov, bez toho aby sa pohli z miesta. 
Dopredu vyrazili len tanky Rudolfa Jasioka a Lumíra Pisarského, 
ktoré pútali pozornosť nepriateľa a umožnili tak útok vlastných 
jednotiek na inom mieste. Nadránom 1. januára 1944 boli tankisti 
stiahnutí z boja a  prevedení do zálohy 1. čs. samostatnej brigády, 
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ktorá pokračovala v boji v priestore Beloj Cerkvi do 3. januára a  
potom prešla do zálohy veliteľa 40. armády. 
 Na smrť unavení tankisti, pre ktorých posledné dni a noci 
boli veľmi ťažké a ktorí dokonca aj Silvester strávili v tanku, mali 
konečne možnosť si oddýchnuť. 
 Jasiokovi stále nevychádzal čas dopísať list domov. Nevyšlo to 
ani 3. januára. V tento deň sa totiž v tankovom prápore odohrali 
udalosti, ktoré všetko ostatné zatlačili do pozadia. Jeho príslušníci 
sa v ten deň dozvedeli, že dovtedajší veliteľ práporu podplukovník 
G. Krátky odovzdal velenie v jednotke obľúbenému nadporučíkovi 
V. Jankovi,  ale aj to, že ministerstvo národnej obrany v Londýne 
2. januára 1944 povýšilo do hodnosti podporučíka v zálohe Rudol-
fa Jasioka, Jaromíra Hechta, Josefa Halmu a Rudolfa Pešku. Bola 
to radostná správa pre vojakov celého tankového práporu, nielen 
pre povýšených. Veď  MNO v Londýne pod rôznymi zámienka-
mi bránilo povyšovaniu do dôstojníckej hodnosti, argumentujúc 
napríklad tým, že dôstojnícku hodnosť nemôže dostať príslušník 
jednotky, ktorý nemá maturitu. Jasiok mal skončenú nielen stred-
nú školu, ale navyše aj priemyslovku. Aj napriek tomu ho neposlali 
do dôstojníckej školy. No ignorovať jeho bojové zásluhy, ako aj bo-
jové zásluhy jeho druhov, nebolo donekonečna možné. O to viac, že 
v návrhu na povýšenie Jasioka do hodnosti podporučíka, ktorý je 
datovaný dňom 15. novembra 1943, ho veliteľ tankového práporu 
charakterizoval  slovami „svedomitý“ a „odvážny“, „kvalifikácia je 
veľmi dobrá, osvedčil sa vo funkcii veliteľa čaty a vyznamenal sa v 
boji o Kyjev“.
 V noci na 4. januára dostal tankový prápor rozkaz na presun 
dlhý asi 60 km. Na určené miesto v obci Nenadycha, nachádza-
júcej sa južne od Beloj Cekvi, dorazilo jeho desať tankov T-34 a 
päť tankov T-70 o pol štvrtej ráno. Po ich rozmiestnení mal Jasiok 
konečne chvíľku voľného času, aby dokončil list pre matku, ktorý 
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začal písať pred bojom pri Rude. Spomenul v ňom aj boje, ktorými 
medzitým prešiel: „Dnes je už 4. 1. 1944. Tieto dni som strávil v 
bojoch o mesto N. Podarilo sa mi trochu účtovať. Predvčerom som 
zapálil jedného Ferdinanda a na konte mám aj Tigra. Fašistov 
som nepočítal. Mnoho mi ich neuniklo. Dokiaľ som živý, tak tieto 
moje splátky budú narastať.“ Napísal o tom, čo považoval za naj-
dôležitejšie. O tom, že bol povýšený na podporučíka, sa matke ani 
nezmienil.
 Za statočnosť a bojové majstrovstvo preukázané v bojoch počas 
posledných decembrových dní roku 1943 a  prvých januárových 
dní 1944 bol podporučík Jasiok vyznamenaný druhým Českoslov-
enským vojnovým krížom 1939 a radom Veľkej vlasteneckej vojny 
II. stupňa.  V zdôvodnení udelenia týchto vyznamenaní sa uvádza-
lo: „Ppor. pech. v zál. Jasiok Rudolf, veliteľ čaty tankov tankového 
práporu. V boji o Rudu so svojou čatou zničil 2 delá, 1 mínometné 
hniezdo a zabil niekoľko desiatok Nemcov. V boji o Beluju Cerkov 
zničil 1 Ferdinanda, 1 guľometné hniezdo a jednu pevnôstku 
(DZOT).“

x. paľba zo zatopeného tanku

 Po presune do Nenadychy bol tankový prápor v zálohe 1. čs. 
samostatnej brigády pripravený na nasadenie do priestoru medzi 
osady Denechivka a Buďonovka alebo do priestoru osád Krasnyj 
Kut a Alexandrivka. V tom čase sa vojská 1. a 2. ukrajinského frontu 
pripravovali na likvidáciu veľkého zoskupenia nemeckých vojsk v 
korsuňsko-ševčenkovskom výbežku. Nemecké velenie si v tomto 
čase ešte trúfalo zvrátiť priebeh bojov vo svoj prospech a udržať si 
tzv. východný val na Dnepre.
 1. československá brigáda zaujala obranu na rozhraní medzi 
38. a 40. armádou a pripravovala sa na odrazenie protiútokov 
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nepriateľa. Nálada medzi vojakmi bola výborná. Každý sa na vlast-
né oči presvedčil, že nepriateľ už nie je až taký silný. Rástla viera 
vo vlastné sily. Svedčil o tom aj list, ktorý Rudolf Jasiok napísal 
svojmu priateľovi Michailovi Leonovi po bojoch pri Beloj Cerkvi: 
„Miša, som veľmi rád, že tentokrát ustupuje fric a že sa nám po-
darilo zničiť jeho šesť tankov a iné zbrane. Sú to iba prvé účty. V 
prebiehajúcich bojoch získavam skúsenosti a čím ďalej tým viac 
som presvedčený, že Nemcov porazíme. Oj Miša, dostaneme sa aj 
na ich prah! Dokážeme, že aj my môžeme byť nemilosrdní. Takú 
hordu ľudožrútov ničím nepresvedčíš, okrem olova do čela. Ro-
zumieš, strieľa do posledného a keď vidí, že nemôže ujsť, kričí: 
Rus choroš, neubivaj!” Jasiokovho priateľa Michaila Leonova po 
zranení demobilizovali z armády a keď sa vrátil domov, nenašiel 
ani rodičov, ani vlastný dom. Rodičia evakuovali do Karagandy 
a dom zhorel. Nastúpil do práce a býval u Jasiokovcov viac ako 
pol roka, kým neodcestoval do Karagandy. Rudolf mal radosť, že 
sa mu naskytla možnosť v listoch „po chlapsky“ sa porozprávať s 
niekým zo starých priateľov. Neskoršie Leonova opäť povolali do 
armády a padol na fronte.
 Začiatkom roka 1944 si začal Rudolf Jasiok písať s otcom, o 
ktorom nemal dlhý čas žiadne správy. V listoch otca všemožne 
povzbudzoval a vštepoval mu nádej na skoré stretnutie. V tom 
istom čase začal do Parížskej komúny posielať peniaze, aby fi-
nančne podporil matku a sestru.
 V dôsledku posunu frontu smerom na juh 1. čs. samostatná 
brigáda 13. januára zaujala obranu v druhom slede 40. armády na 
severnom brehu riečky Horný Tikič, v priestore Stupki, Novoselka, 
Ivachny. Časť tankového práporu spolu s batériou protitankových 
kanónov 76 mm vytvorila protitankový oporný bod asi kilometer 
južne od obce Stupki. Zvyšok tankového práporu bol ako zálo-
ha brigády rozmiestnený v osade Ševčenko. Po ďalšom presune 
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brigáda 18. januára zaujala obranu v priestore dedín Chutor Ada-
movskij a Buzovka, s úlohou  zabrániť prenikaniu nepriateľských 
jednotiek na sever k Žaškovu. V ďalších dňoch tu jej jednotky 
prešli ťažkými bojmi, medzi ktorými boli aj boje pri Ostrožanoch, 
kde sa po dobytí mosta podarilo nemeckým jednotkám vytvoriť 
predmostie. Jeho likvidácia sa stala cieľom opakovaných útokov 
jednotiek 2. pešieho práporu. Rote podporučíka Oldřicha Kvapila 
boli v ich priebehu pridelené tri stredné tanky ako tanky priamej 
podpory. Veliteľom jedného z nich bol podporučík Rudolf Jasiok. 
Generál Kvapil pri spomínaní na túto vojnovú epizódu povedal: 
„Mal som vtedy s tými pridelenými tankmi zvláštne trápenie. Boli 
asi dvadsaťpäťstupňové mrazy a motory tankov poriadne chlad-
li. Tankisti ich v týchto podmienkach zohrievali tak, že vždy ráno 
na svitaní a večer pred zotmením natočili motory a nechávali ich 
ísť naprázdno asi hodinu. To sa ale nepáčilo nepriateľovi, ktorý 
delostrelectvom a mínometmi silno ostreľoval priestory, odkiaľ sa 
ozýval rámus tankových motorov. A my, úbožiaci pešiaci, sme vždy 
museli zaliezť do úkrytov, pretože nepriateľ pre istotu ostreľoval 
väčšiu plochu, čo konkrétne znamenalo celý rajón mojej roty.“ 
 Prišiel rozkaz na ďalší útok na Ostrožany, ktorý mali uskutočniť 
roty Oldřicha Kvapila a Vlastislava Rajchla spolu s čatou samopal-
níkov pod velením Hrdinu Sovietskeho zväzu Antonína Sochora. 
Podporovať ho mali už spomenuté tri tanky. Tankisti sa na túto 
úlohu dôkladne pripravovali. Jasiok so spolubojovníkmi nahrieval 
motory trikrát cez noc a so ženistami si pozorne prehliadali terén, 
hľadajúc najlepšiu cestu na prechod cez zamrznutú rieku. Rozhod-
li, že cez rieku musia tanky prejsť postupne jeden za druhým. Aj 
tak sa však obávali sa, že ľad takú záťaž nevydrží.  
 Ráno pechota za podpory delostrelectva vyrazila zo zákopov 
a hneď za ňou postupovali tanky. Na ich čele bol Jasiokov tank. 
Nepriateľ ihneď spustil prudkú paľbu. Pešiaci so samopalníkmi 

78 79



rýchlo prebehli cez pás hladkého ľadu a dosiahli južný breh rieky. 
O chvíľu  boli pri prvých domoch Ostrožian. Tam už boli zákopy 
jednotky bojového zaistenie nepriateľa, ktorý rýchlo ustúpil do 
hĺbky obce. Muselo sa počkať na tanky, aby sa s ich podporou 
mohlo pokračovať v útoku, ale tanky neprichádzali. Ďalej necha-
jme hovoriť priameho účastníka tohto útoku generála Kvapila: 
„Jasiokov tank zišiel zo severného brehu riečky na ľad v noci pre-
skúmanou cestou. Po lesklej ploche ľadu prešiel však len niekoľko 
metrov, keď tesne pred ním vybuchlo na ľade niekoľko delost-
releckých granátov. Pod tankom sa prelomil ľad,  a ten sa poma-
ly prepadával do vody a bahna. Nezapadal tam celý. Nad ľadom 
zostala veža s kanónom. Osádka zostala v tanku.  Ďalšie dva 
tanky sa neodvážili obísť potopený tank, vôkol ktorého bol ľad na 
vzdialenosť niekoľkých metrov narušený a vrátili sa do Buzovky. 
My sme pokračovali v útoku bez podpory tankov. V prudkom boji 
s nepriateľom, ktorý sa zúrivo bránil, sme sa zmocnili polovice 
obce. Vtedy asi pätnásť nepriateľských tankov zaútočilo na naše 
tylo. Útočili v hlbokom snehu, ktorý pokrýval svah južného brehu 
smerom na Buzovku. Onedlho začal nepriateľ za podpory tankov 
a obrnených transportérov útočiť aj v dedine. Museli sme odrážať 
protiútok. Tanky, ktoré útočili v našom tyle, boli od našich útočia-
cich jednotiek vzdialené asi šesťsto metrov, začali proti nám paľbu 
z guľometov a kanónov. Nezostávalo nám nič, ako sa upevniť na 
čiare, ktorú sme v obci držali a pripraviť sa na obranu proti tankom. 
Situácia celého nášho zoskupenia nebola, pravda, najružovejšia, ale 
boli sme už ostrieľanými veliteľmi a ani naši vojaci neboli po prvý 
raz v boji. Mali sme za sebou Rudu a Beluju Cerkov, kde o podob-
né situácie nebola núdza. Neočakávane  sa však naša situácia ra-
dikálne zmenila.
 Už sme neuvažovali o potopenom tanku. Prečo? Jasiok nám zo 
svojho ľadového väzenia pomôcť nemohol a všetci sme si mysle-
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li, že osádka tank opustila. Ukázalo sa, že sme sa mýlili. Jasiok s 
druhmi zostali v tanku. Bez ohľadu na mráz, bez ohľadu na vodu, 
ktorá v tanku pomaly, ale isto, pribúdala.
 Nepriateľské tanky, útočiace do nášho tyla, sa dostali do paleb-
ného sektora kanóna potopeného Jasiokovho tanku. Kanón vypálil 
jedenkrát, druhýkrát, o chvíľu ešte dvakrát. Dva útočiace nemecké 
tanky horeli, jeden z nich sa točil na mieste bez jedného pásu. Čier-
ny dym z horiacich tankov sa valil nad snehom a znemožnil Ja-
siokovi alebo tomu, kto pálil z kanóna jeho tanku, ďalšiu účinnú 
paľbu. Osádky nemeckých tankov, ktoré z horiacich strojov vyska-
kovali, postrieľali naši guľometníci skôr ako ich mohol zachrániť 
milosrdný dym. Ďalšie nepriateľské tanky sa chvíľu usilovali paľ-
bou zničiť vežu Jasiokovho tanku, ale strelci boli asi nervózni a 
netrafili do takého malého cieľa. Keď sa po svahu rozprestrel dym, 
všetky nepriateľské tanky rýchle z pre nich z nebezpečného prie-
storu odišli. My sme na to dostali rozkaz k návratu do Buzovky, 
ktorý už nebol žiadnym problémom, pretože cesta nášho odchodu 
bola voľná.“
 Toľko generál Oldřich Kvapil. Ale ako to bolo ďalej? Jasiokova 
osádka sa vrátila až keď sa zotmelo. Chlapci boli takí zmrznutí, 
že sa sotva pohybovali. Pešiaci ich pohostili čajom a niekoľkými 
pohárikmi ostrejšieho nápoja zo zimného prídelu. Keď rozmrzli, 
bolo o čom rozprávať. Nikto však už nespomínal na nahrievanie 
motorov a nepadlo ani jedno slovo o hrdinstve. V noci sa Serge-
jovi Pašinovi podarilo z potopeného tanku zobrať rádiostanicu, 
záver kanóna, guľomet a optické prístroje. Vo vojnovom denníku 
tankového práporu sa objavil zápis: „Tank ppor. Jasioka zapadol 
v jazere, južný okraj Buzovky. Musel byť zamaskovaný ľadom a 
ponechaný na mieste.“ Nič viac o tom tam napísané nie je. Bola to 
frontová epizóda, v ktorej asi najpodstatnejšou skutočnosťou bola 
strata tanku. 
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xi. cesta na volyň

 V posledných januárových dňoch roku 1944 sa československí 
tankisti nachádzali v prifrontovom pásme, bojov sa však nezúčast-
nili. Ich neustále presuny a každodenné úlohy nám priblíži vojnový 
denník: „26. januára prvý odchod z Buzovky. 27. januára – osem 
hodín. Príchod do Jackoviec. 28. januára ráno 1.00 hod. príchod 
od Kalinovky. Jasiok s družstvom samopalníkov zaisťuje severný 
okraj osady. 18. februára – Chutor Taranivka. Veľké záveje do 
výšky dva metre.“ A tak ďalej. Nie všetko, čo prinášali jednotlivé 
dni, je zaznamenané v denníku. Jednoducho to nebolo možné. Pre-
to spomenieme ešte jednu pozoruhodnú epizódu, ktorá svedčí pre-
dovšetkým  o vzájomnej pomoci, ozajstnej bojovej družbe medzi 
tankistami. Vo vojnovom denníku síce  zaznamenaná nie je, ale 
navždy sa vryla do pamäti jedného z jej účastníkov. V posledných 
dňoch januára sa nemeckým jednotkám pri obci Ivachna podarilo 
prelomiť obranu sovietskej 163. streleckej divízie a tankmi pos-
tupovali ďalej na sever a západ. Československý tankový prápor 
dostal rozkaz odísť zo svojich pozícií a zaujať obranu na čiare 
Lukašivka – Jackovica. Začal sa rýchly presun, počas ktorého sa 
tank Lidice musel pre poruchu zastaviť. Osádka dostala rozkaz ju 
odstrániť a čakať na ďalšie pokyny. Keď sa členovia osádky tanku 
dali do práce, začuli v diaľke hluk typický pre benzínové motory 
nemeckých tankov. Bývalý mechanik – vodič tanku Lidice V. Ko-
bulej spomína: „Znepokojilo ma to, preto som zobral ďalekohľad a 
zistil, že do obce vchádza veľké množstvo fašistických tankov. Čo 
robiť? Sme celkom štyria vojaci, máme štyri pištole, jeden sam-
opal, v tanku jeden kanón kalibru 76 mm a dva guľomety. Bojo-
vať proti takej veľkej presile tankov by nemalo žiadny význam, ale 
odovzdať tank do rúk nepriateľa nám nedovoľuje naše svedomie 
a prísaha, ktorú sme skladali pri preberaní tankov v Novochoper-
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sku. Preto sme sa rozhodli, že všetky dôležité súčiastky tanku spo-
lu so záverom kanóna a guľometmi schováme na rôznych mies-
tach.“ Osádka tanku dúfala, že Nemci nebudú venovať pozornosť 
osamotenému tanku T-34, domnievajúc sa, že je vyradený z boja. 
Keď už boli pripravení opustiť tank, s tým, že keď Nemci odídu, 
vrátia sa a dajú tank do poriadku, z ničoho nič sa pred nimi objavil 
T-34. V jeho veži stál Rudolf Jasiok. Na dlhé reči nebol čas. Bolo tre-
ba rýchlo pozbierať ukryté súčiastky a guľomety. K Lidiciam pri-
pevnili oceľové laná a obidva tanky sa pomaly pustili za svojimi. 
Nemci neskoro spozorovali presunujúce sa dva tanky. Vystrelili 
síce za nimi niekoľko granátov, ale našťastie netrafili. 
 Pre 1. čs. samostatnú brigádu v ZSSR sa jej bojová činnosť na 
území západnej Ukrajiny schyľovala  k záveru. Po oslobodení 
Rovna a Lucka Červenou armádou veliteľ brigády gen. Ludvík 
Svoboda 7. februára 1944 poslal veliteľovi 1. ukrajinského frontu 
armádnemu generálovi N. F. Vatutinovi tento telegram:  „Vzhľadom 
na to, že dobytím miest Luck, Rovno, Zdoldubov a ďalších sa front 
podstatne priblížil k hraniciam Československej republiky, prosím, 
hneď ako to dovolí situácia na našom úseku frontu a stav ciest, pre-
miestniť 1. čs. samostatnú brigádu v ZSSR z vojensko-politických 
dôvodov do tohto priestoru. Hlavný  záujem mám  na smeroch Tar-
nopoľ  – Stanislav – Užok alebo Rovno – Ľvov – Užok, pretože tieto 
smery sú najkratšou cestou k hraniciam Československej repub-
liky.“ V nasledujúcich týždňoch sa pre každého príslušníka brigády 
stala aktuálnou otázka: čo bude ďalej? Povrávalo sa, že z brigády 
vnikne väčší zväzok, že pravdepodobne bude reorganizovaný aj 
tankový prápor. Ale boli to len domnienky. Ani v štábe brigády za-
tiaľ nemali presnú predstavu o budúcej štruktúre jednotky. Všetci 
príslušníci brigády však v tom čase už vedeli, že v Jefremove pre-
bieha výcvik 2. československej paradesantnej brigády, sformo-
vanej z bývalých príslušníkov slovenskej armády, ktorí pri Mel-
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itopole prešli do zajatia Červenej armády a že sovietske velenie 
podporuje ďalšie rozšírenie výstavby československého vojska. 
Domnienky, že dôjde aj k rozšíreniu výstavby tankových jednotiek 
akoby potvrdzoval fakt, že 19. februára bol v tankovom prápore 
zriadený tankistický kurz, v ktorom popri sovietskych dôstojníkov 
– kapitána Jegorova a nadporučíka Pašina, vyučovali aj podporučí-
ci Pisarský a Jasiok. Ich poverenie touto úlohou potvrdzovalo, že 
obaja sa na fronte stali skúsenými a rešpektovanými veliteľmi.  
 Celá brigáda netrpezlivo očakávala rozkaz na presun na Volyň. 
Konečne 7. marca prišlo nariadenie sústrediť sa na stanici Teti-
jev a tam sa pripraviť sa na odchod do nového priestoru. Jednot-
ky brigády, s výnimkou tankového práporu, tento rozkaz splnili v 
priebehu nasledujúcich štyroch dní. Tankový prápor sa o niečo 
oneskoril, pretože pri presune po rozbahnených cestách niek-
toré jeho vozidlá uviazli v blate. Zatiaľ čo väčšina ostatných jed-
notiek brigády už bola v Rovenskej oblasti, železničný transport 
č. 15058/ 51 prevážajúci tankistov, odišiel zo stanice v Tetijeve 
až 18. marca 1944. S tankovým práporom z Tetijeva odchádza-
li len dva tanky T-34, zatiaľ čo šesť tankov T-34 a štyri T-70 zos-
tali na mieste a boli odovzdané nadriadenému sovietskemu 
veliteľstvu. Vo vojnovom denníku tankového práporu sa o tomto 
presune dočítame: „Po ceste vidíme zničené mestá a obce. Vidíme 
kedysi pyšnú techniku nepriateľa v rukách ČA. Vidíme výsled-
ky práce partizánov – vykoľajené vlaky a iné. Berdičev je úplne 
prázdne mesto. Nepriateľ vyvraždil skoro všetko obyvateľstvo.“ 
 V okolí Rovna sa tankisti zdržali týždeň a koncom marca odišli 
do mestečka Kiverci.
 Vo Volyni, v oblasti západnej Ukrajiny, sa ešte v polovici 
19. storočia objavili českí prisťahovalci. Ako uvádza Ottov náučný 
slovník, v roku 1897 ich bolo viac ako 27 000 a roku 1944 už oko-
lo 40 000. Volynskí Česi si úplne zachovali svoju národnú kultúru 
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a tradície a teraz nechceli zostať bokom. Rozhodli sa so zbraňou 
v ruke vrátiť do svojej pôvodnej vlasti a pomôcť jej v boji proti 
fašizmu. Tisíce sa ich hlásilo do československého vojska v ZSSR, 
čím značne rozšírili jeho rady.
 Rudolfa Jasioka, aj keď vedel o tom, že na Volyni žijú Česi, prek-
vapilo ho, že ich je tam tak mnoho. Hneď po príchode na Volyň 
napísal matke: „Prvé čo ma prekvapilo bolo, že tu býva veľa čecho-
slovákov, náš národ s vlasteneckým presvedčením a láskou – s 
veľkou chuťou idú pomôcť oslobodiť Československo. Sú príjemní 
a dobre tu žijú. Znovu som koštoval buchty s makom a iné výrob-
ky českých kuchárok.”  O poldruha mesiaca neskôr písal: „Všetko 
mi tu pripomína môj život do jedenástich rokov, zvyky sú tu tiež 
podobné tým, ktoré sme poznali do roku 1931. Zdá sa mi, že som 
doma, len zvýšená letecká činnosť dokazuje, že vojna pokračuje.”  
 Kiverci, mestečko, do ktorého československí tankisti prišli 
28. marca 1944, bolo vtedy neveľkým mestom, presnejšie pove-
dané železničným uzlom 12 km od Lucku. S týmto mestečkom sú 
spojené viaceré zmeny, ktoré sa stali v živote československých 
tankistov, ako aj v osobnom živote Rudolfa Jasioka.
 Dňa 1. apríla 1944 v rámci 1. čs. samostatnej brigády oficiálne 
vznikol tankový pluk35 a v ten istý deň bol podporučík Rudolf Ja-
siok ustanovený do funkcie veliteľa 2. tankovej roty. Do jednotiek 
tankového pluku boli zaradení mnohí nováčikovia, prevažne z ra-
dov volynských Čechov. Ich príprava na nasadenie do nadchádza-
júcich bojov si vyžadovala mimoriadne úsilie. Cvičilo sa aj dvanásť 
hodín denne. Napriek tomu sa 16. apríla vo vojnovom denníku 
objavil zápis: „Mužstvo má záujem o výcvik, je veselé. Cvičí, učí 
sa a spieva s nadšením.“ Keď sa 11. mája tankový pluk presunul 

35  Tankový pluk mal dva tankové prápory, oddiel samohybných diel, prápor samopal-
níkov, motorizovaný priezvedný oddiel a rotu technického zabezpečenia. 
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do obce Rusuv, bola doba výcviku predĺžená až na štrnásť hodín 
denne.
 Veľkú pozornosť príprave nových tankistov venoval aj veliteľ 
roty podporučík Jasiok. O tom, akým bol  učiteľom svojich vojakov 
spomína Čenek Hruška: „Po bitke pri Kyjeve pripravoval tankovú 
rotu znovu do boja. Nehľadiac na to, že sa jeho rota takmer celá 
skladala z nováčikov, roľníckych synov, dosiahol dobré výsledky. 
Výcvik svojej tankovej roty bral veľmi vážne a každý deň ho bolo 
vidieť medzi vojakmi, ako riadi a kontroluje cvičenie. Zaujímal 
sa o každého tankistu a dbal, aby každý jednotlivec v jeho rote 
ovládal taktiku boja. Veľmi ho mrzelo, keď niekto zaostával, tre-
bárs v streľbe  alebo v riadení tanku, hneď sa mu snažil pomôcť.“
 Pobyt v Kiverciach bol v živote Rudolfa Jasioka významným 
nielen tým, že sa tu stal veliteľom tankovej roty, ale aj tým, že sa  v 
tomto mestečku zoznámil s dievčaťom, do ktorého sa zamiloval a 
ktoré sa neskoršie stalo jeho ženou.

xii. láska vojaka

 Vo svojich listoch Jasiok dovtedy spomína iba dve dievčatá. 
Priateľovi Michailovi Leonovovi o nich napísal: „Vieš Miša, 
poznám v Rostove jedno dievča, s ktorým som sa učil tri roky, ale 
ona pravdepodobne zahynula. Zatiaľ o nej nie sú nijaké správy.“ 
Nenapísal „poznal som“, pretože stále dúfal, že sa ešte stretnú. 
Ďalej pokračuje: „V lete 1943 som sa v jednom meste zoznámil s 
jednou Rostovčankou. Dievča je veľmi sympatické, skromné a jej 
rodičia sú ako moji.“ Dievča sa volalo Gaľa Kurčenko a podľa 
všetkého bola z rodiny evakuovanej z Rostova do Novochoperska. 
Rudolf v liste nemohol napísať názov mesta, pretože počas vojny 
príslušníci armády mali zakázané označiť miesto svojho pobytu. 
 Stretnutie Rudolfa s jeho budúcou manželkou sa však odohralo 
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celkom neočakávane počas výcviku v Kiverciach. Raz potreboval 
prepísať na ruskom písacom stroji nejaký doklad. Stroj na štábe 
bol stále obsadený, preto šiel na železničnú stanicu, kde poprosil 
pisársku, aby mu pomohla. Tá ochotne súhlasila. Slovo dalo slovo 
a zoznámili sa. Volala sa Viktória Koremná a mala vtedy 21 rokov. 
Jej matka bola Ruska, otec Poliak. Učila sa v poľskej škole, kde sa 
vychovávalo v hlboko náboženskom duchu. 
 Tak sa začala veľká láska, ktorej ale osud nedoprial dlhý život.
 Roku 1939, keď sa západná Ukrajina stala súčasťou ZSSR,  
nastúpila Viktória po skončení kurzu sekretárky do práce na 
železničnú stanicu v Kiverciach. Chystala sa pokračovať v štúdiu, 
ale začala sa voja. Prežila okupáciu a hneď po oslobodení sa vrá-
tila na svoje pôvodné pracovisko. City, ktoré Rudolf prechovával 
k Viktórii, sa prehlbovali zo dňa na deň. Stretávali sa prakticky 
každý večer. Pre mladých ľudí v Kiverciach sa pochopiteľne v tej 
dobe nekonali žiadne zábavy, ale predsa len jedna bola. Ešte na 
začiatku ich známosti Rudolf pozval Viktóriu na večierok dôs-
tojníkov pluku. Ako je zaznamenané vo vojenskom denníku tank-
istov zúčastnili sa ho hostia –  styční dôstojníci major  P. Kambulov, 
kapitán V. Tokarenko a „pozvané miestne dámy“. Medzi hosťami 
bola aj Viktória. „Zábava sa veľmi podarila,“ konštatuje sa v den-
níku.
 O tri týždne po zoznámení sa s Viktóriou ju Rudolf požiadal o 
ruku. Viktória ponuku prijala. Rozradostený Jasiok odišiel do Luc-
ka k veliteľovi brigády s cieľom požiadať o povolenie uzavretia 
manželstva. No generál Svoboda mu vtedy poradil neponáhľať sa, 
počkať, nech čas preverí ich vzájomné vzťahy. Jasiok, aj keď to 
preňho nebolo ľahké, súhlasil.  
 Na radu Jasioka sa Viktória prihlásila do československej vojen-
skej jednotky a stala sa príslušníčkou 1. čs. samostatnej brigády. 
Po presune brigády do Rusova už Viktória slúžila pri štábe tan-
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kového pluku a Jasiokovi sa ju podarilo ubytovať v malom domci, 
kde už bývala Věra Tichá, vtedy ešte Hechtová. Tam k nim potom 
chodil na návštevy spolu so svojím priateľom podporučíkom  Ja-
romírom Hechtom, bratom Věry Hechtovej. Domov o tom napísal: 
„Navštevujem s jedným priateľom dve dievčatá (jedna je Češka, 
druhá Poľka), príjemne s nimi trávim voľný čas. Naučili ma dokon-
ca tancovať.“ Ale, aby si snáď matka nepomyslela na niečo zlé, 
dodal: „Mama, možno si pomyslíš, že už som sa celkom sa pokazil. 
Nie!“
 Podplukovníčka v zálohe Věra Tichá o svojej spolubývajúcej 
Viktórii  Koremnej a Rudolfovi Jasiokovi vo svojich spomienkach 
na nich napísala: „Víťu si pamätám po prvýkrát od kuchynského 
kotla. Krehká blondínka, typ porcelánovej bábiky, prirodzene 
blonďavé vlasy. ... Hovorila po poľsky a tiež si v tom svojom útlom 
veku akosi typicky po poľsky počínala – bola to malá elegantná 
dáma a to jej nemohlo zmazať ani hrubé oblečenie zatiaľ vojačky. 
... Onedlho som na ňu zabudla. Lenže ona sa rýchlo pripomenu-
la. Bývala som vtedy sama v izbičke ukrajinskej chalúpky. ... A tak 
mi jedného letného dňa priviedli spolubývajúcu. Bola to tá poľská 
bábika. Zachovala si od počiatku zdržanlivé chovanie dobre vy-
chovanej dámy. Mnoho o sebe nehovorila a na nič sa ma nepýtala. 
... utajiť súkromie vo frontových podmienkach je problematické. 
Veľmi rýchlo som sa dozvedela, že Víťa je dievča Ruda Jasioka.
 Rudo Jasiok? Čo si o ňom pamätám a čo o ňom viem?  Blonďavý, 
modrooký, dlhý, chudý, chlapčensky odstávajúce uši. Vždy sa tro-
chu usmieval. Nikdy som nevidela, že by sa smial na celé kolo, 
myslím, že bol skôr vážny a pokiaľ nebol zamyslený, vtedy mal 
na tvári neustále zdržanlivý, možno i trochu rozpačitý úsmev. ... 
Stýkala som sa sním len tak mimochodom pri návštevách svojho 
brata, ktorý mu bol verným priateľom.“
 Aby sme dokreslili Rudolfov portrét, uvedieme ešte jeden citát, 
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tentokrát jeho vlastný: „Vyzerám dobre, len jedna bieda – čoskoro 
budem lysý. Neviem, kam sa mi tie vlasy stratili.“

xiii. príprava na ďalšie boje

 Aj keď láska k Viktórii v živote Rudolfa Jasioka znamenala veľa, 
na prvom mieste zostala vernosť veci, ktorej prisahal a slúžil. Zo 
všetkých síl sa počas náročného výcviku snažil pripraviť svojich 
podriadených na plnenie úloh, ktoré ich očakávali. Ešte pred kon-
com marca 1944, keď sa 1. čs. samostatná brigáda po stiahnutí 
z frontu presunula do Rovenskej oblasti a počet jej príslušníkov 
začal príchodom nováčikov z radov volynských Čechov postupne 
narastať, matke a sestre napísal: „Očakáva nás veľká organizačná 
práca a my ju splníme. Som presvedčený, že čoskoro sa postavia 
všetci, ktorí sú schopní držať zbraň aj v našej republike. Veď aj 
naša 1. československá brigáda, ktorá sa zúčastnila v bojoch  od 
roku 1943, urobila dobrú morálnu a vlasteneckú pomoc. Teraz je 
to vidieť. Vidieť, že sme našu krv nepreliali zbytočne.“
 Len o niečo neskoršie, 10. apríla 1944, generálny štáb Červenej 
armády vydal memorandum o výstavbe československého armád-
neho zboru, ktorá sa začala realizovať na začiatku mája 1944. Za 
veliteľa zboru bol vymenovaný generál Jan Kratochvíl. Už v tom čase 
mu podliehali: 1. čs. samostatná brigáda, 2. čs. paradesantná brigáda, 
128. čs. stíhacia letecká peruť (oficiálne vznikla 3. 5. 1944) a náhrad-
ný pluk. Dňa 20. mája 1944 zlúčením tankového práporu 1. čs. samo-
statnej brigády a tankového práporu 1. čs. armádneho zboru vznikol 
1. tankový pluk. Na začiatku júna 1944 vznikol zborový spojovací a 
ženijný prápor, 128. čs. stíhacia letecká peruť sa preformovala na 
1. čs. stíhací letecký pluk a vznikla 3. čs. samostatná brigáda. Pred 
koncom júla 1944 z tankového pluku vznikla 1. čs. tanková brigáda a 
v rovnakom čase bol vytvorený delostrelecký pluk 5 (zborový). 
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 Hoci sa príslušníci 1. čs. samostatnej brigády  sústreďovali pre-
dovšetkým na výcvik, nepúšťali zo zreteľa  ani udalosti, ktoré sa 
odohrávali na fronte a na územiach okupovaných nemeckými vo-
jskami. S mimoriadnym ohlasom sa v jej jednotkách stretla sprá-
va o tom, že vojská 1. ukrajinského frontu 8. apríla 1944 dosiahli 
predvojnové hranice Československej republiky na Podkarpatskej 
Rusi. Svedčí o tom aj tento zápis v kronike veliteľstva 1. čs. armád-
neho zboru: „Po takmer tri roky trvajúcich bojoch s nemeckými 
dobyvateľmi a ich spojencami, po gigantických ofenzívach od 
decembra 1942, Červená armáda včera dorazila k štátnym hra-
niciam Sovietskeho zväzu na juhozápade a dosiahla hranice 
Československa. Správa o tom vyvolala vo všetkých jednotkách 
našej armády búrlivé nadšenie.“
 So silnou odozvou sa stretli aj správy o vypálení obce Český 
Malín nemeckými jednotkami. V súvislosti s ňou sa v kronike 
veliteľstva 1. čs. armádneho zboru zaznamenalo: „18. mája sa v 
1. čs. brigáde skončila veľká zbierka na výzbroj pre Červenú armá-
du, na tankovú kolónu Český Malín. Zbierka vznikla spontánne, 
ako reakcia na nemecké vraždy na českých ľuďoch na Volynsku a 
počas niekoľkých dní vyniesla pomerne obrovský obnos – 600 000 
rubľov, vyzbieraných v peniazoch a drahých kovoch.“ Významným 
dielom sa na súhrnne vyzbieranej sumy podieľali príslušníci tan-
kového pluku, ktorí na postavenie tankovej kolóny Český Malín 
zozbierali 105 000 rubľov.
 Aj keď zriedka, predsa sa len počas dní naplnených náročným 
výcvikom našli aj také, ktoré bolo možné nazvať slávnostnými. Pre 
Jasioka sa takýmto stal 26. jún 1944 – deň, keď bol spolu s Viktóriou 
Koremnou pozvaný na svadbu. Ženil sa všetkými obľúbený dôstojník 
Hrdina Sovietskeho zväzu Richard Tesařík. Za ženu si bral zdravotnú 
sestru Grétu Olšanovú, ktorú všetci volali Markétka. Medzi  prítom-
nými hosťami bol aj veliteľ brigády generál Ludvík Svoboda. 
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 Frontové svadby. Nebolo ich veľa, a preto sa každá vryla do 
pamäti nielen ich priamych účastníkov. Odohrávali sa v zvláštnom 
prostredí, v zvláštnom ovzduší. To hlavné však v týchto svadbách 
zostávalo – šťastné tváre nevesty a ženícha, hostina, aj keď skrom-
ná a potom darčeky, ktoré sa nekupovali v obchodoch. Každý dával 
len z toho, čo mal. 
 Nepochybne sa slávnostným dňom pre príslušníkov 1. čs. sa-
mostatnej brigády stala nedeľa 4. júla 1944. V ten deň brigádu 
navštívil člen vojenskej rady 1. ukrajinského frontu generálporučík 
K. V. Krajňukov, ktorý na slávnostnom nástupe jednotiek de-
koroval bojovú zástavu brigády radom Suvorova 2. stupňa a radom 
Bohdana Chmelnického 1. stupňa. Zároveň odovzdal sovietske 
rady a medaily príslušníkom brigády vyznamenaným za boje pri 
oslobodzovaní Kyjeva a Beloj Cerkvi. Medzi nimi aj Rudolfovi Ja-
siokovi,  ktorý bol vyznamenaný radom Veľkej vlasteneckej vojny 
2. stupňa. Na takéto dni sa nezabúda. Každý z vyznamenaných bol 
hrdý na poctu, ktorá mu bola preukázaná a odhodlaný aj v nad-
chádzajúcich bojoch odovzdať všetko, čoho bol schopný, ba aj to 
najcennejšie – život. 
 V tom čase, napriek odporu  MNO v Londýne, pokračovali 
prípravy na vytvorenie tankovej brigády, hoci ešte neexistoval 
dokument, ktorý by jej zriadenie oficiálne umožňoval. Spisom z 
11. júla 1944 veliteľ zboru generál Jan Kratochvíl požiadal splno-
mocnenca sovietskej vlády pre výstavbu československého 
vojska  na území Sovietskeho zväzu generála G. S. Žukova o 
súhlas s vykonaním viacerých organizačných zmien. Medzi 
navrhovanými zmenami bolo aj vytvorenie tankovej brigády. O 
dva týždne neskoršie, 25. júla, už náčelník Československej vo-
jenskej misie v Moskve generál H. Píka mohol generálovi J. Krato-
chvílovi oznámiť, že najvyššie velenie Červenej armády súhlasí s 
tým, „aby doterajšie tri tankové prápory nachádzajúce sa v rám-
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ci 1. čs. zboru v ZSSR boli zlúčené do tankovej brigády s tromi 
prápormi“.36  Základnú organizáciu tankovej brigády s menami  
funkcionárov jej veliteľstva, ako aj s menami veliteľov tankových 
práporov a tankových rôt, potom veliteľ 1. čs. armádneho zbo-
ru zverejnil v dôvernom rozkaze z 31. júla. Veliteľom tankovej 
brigády sa stal štábny kapitán V. Janko, náčelníkom štábu kapitán 
Ladislav Perl, veliteľom 1. tankového práporu kapitán Ambrož 
Bílek, veliteľom 2. tankového práporu poručík J. Buršík a 3. tan-
kového práporu poručík R. Tesařík. Medzi menami veliteľov tan-
kových rôt bolo uvedené aj meno podporučíka R. Jasioka, ktorý 
bol určený za veliteľa 1. tankovej roty tankového práporu  ka-
pitána A. Bílka. Stalo sa tak ešte pred oficiálnym dňom vzniku 
brigády, o čom svedčí dôverný rozkaz veliteľa zboru, v ktorom sa 
uvádzalo: „Podľa rozkazu veliteľa 1. ukrajinského frontu zriaďu-
jem dňom 1. augusta 1944: 1. čs. tankovú brigádu podľa tabuliek 
010/500-506 v počte 1 346 osôb a 65 tankov. Číslo poľnej pošty 
93442. 1. čs. tank. pluk prechádza do 1. čs. tank. brigády v plnej 
zostave. Za dočasného veliteľa 1. čs. tank. brigády ustanovujem 
škpt. pech. Janko Vladimíra.“
 V deň oficiálneho vzniku tankovej brigády v nej bolo evido-
vaných 33 dôstojníkov, 18 rotmajstrov, 241 poddôstojníkov a 542 
vojakov. Do predpísaných počtov jej chýbalo 512 osôb. Vo výzbro-
ji mala len osem stredných a ľahkých tankov a jedno samohybné 
delo, ktoré sa používali na výcvik osádok. V uvedenom čase však 
už mala vycvičených 60 tankových osádok. Na zvláštnosti výcvi-
ku, ktorý prebiehal pri takom nedostatočnom vybavení bojovou 

36  Okrem toho gen. Píka veliteľovi 1. čs. armádneho zboru oznamoval, že na základe 
jeho žiadosti najvyššie velenie Červenej armády súhlasilo aj s organizovaním hrubého 
delostreleckého pluku s dvomi oddielmi kanónových húfnic 152 mm a oddielom húf-
nic 122 mm, ako aj s rozšírením ženijných a spojovacích rôt 1. a 3. čs. samostatnej 
brigády na ženijné a spojovacie prápory.
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technikou, generál Vladimír Janko  spomínal takto: „Na týchto nie-
koľkých strojoch sa vykonával výcvik všetkých osádok pre pred-
pokladaných 65 tankov s náležitou zálohou. Výcvik v riadení tankov 
sa vykonával zásadne v noci, počas dňa bol hoci aj poškodený 
tank traktorom zavlečený na improvizovanú strelnicu a zatiaľ 
čo na zadnej časti tanku  vodiči a mechanici vykonávali nutnú 
opravu motora alebo podvozku, strelci, velitelia a radisti vyko-
návali výcvik vo veži, v rádiovom spojení, mierení, riadení paľby, 
prípadne aj v ostrej streľbe. Počas 24 hodín dňa nebolo takmer 
hodiny, aby niektoré, hoci aj poškodené vozidlo nebolo využité na 
výcvik.“37 
 Z frontu prichádzali víťazné správy. Sovietske vojská zasa-
dzovali nepriateľovi jeden úder za druhým. Ich zimná a jarná 
ofenzíva na južnom krídle frontu zohrala rozhodujúcu úlohu 
v likvidácii plánov nemeckého velenia na stabilizovanie fron-
tu. Víťazstvá na západnej Ukrajine a na Kryme, a rozbitie nepri-
ateľského frontu dosiahnutím Východných Karpát na  dve časti, 
potvrdzovali strategickú iniciatívu Červenej armády a približovali 
začiatok oslobodzovania územia Československa.
 S víťazstvami Červenej armády rástla bojová morálka 
príslušníkov československých jednotiek, rástlo ich presvedčenie 
o blížiacom sa víťazstve. Víťazstvo – toto vytúžené a vysnívané 
slovo bolo mimoriadne zvláštne, radostné, znamenalo koniec 
útrap, krviprelievania, koniec všetkému, čo priniesli so sebou 
fašizmus a vojna. Znamenalo začiatok nového, slobodného a šťast-
ného života. Odhodlanie dôstojníkov a vojakov 1. čs. armádneho 
zboru bojovať proti nenávidenému nepriateľovi až do úplného 
víťazstva pomáhala umocňovať tlač vydávaná v jednotkách. 

37 Dukla večne živá, č. 9. Zborník spomienok účastníkov Karpatsko-duklianskej 
operácie a odborných prác. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1987, s. 112.
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Publikovali sa v nej články o  zverstvách hitlerovcov na okupova-
nom území, spomínali sa Lidice, Ležáky, Český Malín. Často boli 
uverejňované rozhovory s bývalými väzňami hitlerovských kon-
centračných táborov. Bola to veľká „škola nenávisti“ pred bojmi o 
Duklu. „Ako nás bolí, keď sa pozrieme na našu vlasť,“ písal vtedy v 
časopise Naše vojsko v ZSSR tankista Jozef Belko, „aká zlosť v nás 
vzkypí, keď sa pozrieme na tú našu zem, na naše Karpaty a vieme, 
že tam je hitlerovská banda ... Musíme ukázať Červenej armáde, 
ako sa vieme biť o svoju vlasť. My, tankisti, musíme byť hrdí na to, 
že budeme mať možnosť.“
 Rudolf Jasiok veril v blízke víťazstvo a vštepoval túto vieru a 
optimizmus iným. „Čoskoro príde chvíľa“, písal otcovi, „keď sa ako 
prví vrhneme na naše územie ... nestrácaj nádej v túto poslednú 
minútu, už nie je ďaleko víťazstvo nad nepriateľom, všetko vy-
držíme!“ V podobnom duchu napísal aj matke: „... situácia sa teraz 
vyvíja tak, že čoskoro príde úder (možno, že predposledný, mož-
no, že posledný) a my musíme ešte raz dokázať, že československý 
ľud bude verný Sovietskemu zväzu, že bojoval a bude bojovať do 
posledného Nemca za svoje šťastie, za svoju vlasť a tým uľahčí 
a pomôže iným slobodymilovným národom bojovať proti fašis-
tickej epidémii.“ Viera vo víťazstvo sa odrážala aj v slovách, ktoré 
napísal priateľovi Michailovi Leonovi: „Držte sa pevne, víťazstvo 
nie je za horami, pripravujte niečo zajesť, pitie doveziem ja. Miša, 
priprav banduru,38 bez muziky sa nezabavíme.“
 Správa o vzniku československej tankovej brigády zastihla 
tankistov v obci Palagiči, ktorá bola asi 15 km na východ od Iva-
no-Franovska. Premiestnili sa tam 29. júna. Znovu boli bližšie k 
frontu, ale ani  to však nebolo ich poslednou zastávkou pred nasa-
dením do bojovej činnosti.

38  Ukrajinský hudobný strunový nástroj.
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 Sovietske vojská rýchlo postupovali na západ. Dňa 27. júla 
1. ukrajinský front oslobodil Ľvov. V ten istý deň veliteľ 1. čs. 
armádneho zboru gen. J. Kratochvíl požiadal veliteľa 1. ukra-
jinského frontu o nasadenie zboru do bojov o hranice ČSR. Svo-
ju žiadosť zdôvodňoval v hlásení odoslanom na čs. Ministerstvo 
národnej obrany v Londýne tým, že „nie je možné dopustiť, aby vo-
jská Červenej armády vstúpili na územie Československej repub-
liky bez československých vojenských jednotiek v ZSSR“. Veliteľ 
1. ukrajinského frontu Kratochvílovej žiadosti vyhovel a v ten istý 
deň vydal náčelník štábu frontu rozkaz, aby sa do 8. augusta 1. čs. 
armádny zbor sústredil ako záloha 1. ukrajinského frontu v prie-
store Sambora.
 Presun tankovej brigády sa uskutočňoval po nociach. V jej 
vojnovom denníku o tom je zapísané: „7. augusta obec Strelecká 
Stará. Po celonočnom presune odpočívajú ... 29 dôstojníkov, 240 
rotmajstrov a poddôstojníkov, 317 vojakov, 6 dôstojníkov Červenej 
armády a 19 vojakov Červenej armády.“
 Z ďalších poznámok o presune vyberieme to, čo sa týka Jasio-
kovho práporu: „9. augusta 1944, streda, o 23.00 prápor odišiel na 
nové miesto určenia ... 1. tankový prápor sa 10. augusta 1944 o 8.00 
ubytoval pri Chrapliči  ...“39

 Po skončení presunu sa štáb tankovej brigády, veliteľská rota, 
ošetrovňa a ďalšie zložky rozmiestnili pri obci Chodnoviči,40 kde 
zotrvali tri týždne. Tu tankistov očakávali dve prekvapenia. Prvým 
boli banderovci. Všade sa mohli stretnúť s ich propagačnými leták-
mi. Navyše po nociach sa skupiny ozbrojených banditov pohybovali 
neraz v blízkosti československých jednotiek. Táto okolnosť ich nú-
tila zabezpečovať spoľahlivé bojové zaistenie a prísne dodržiavať 
disciplínu. Druhým prekvapením bola svadba Rudolfa Jasioka.
39  Východne od Chodnoviči.
40  Severozápadne od Sambora.
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xiv. svadba

 Na fronte sa môže všeličo prihodiť a Rudol Jasiok si to veľmi 
dobre uvedomoval. Blížiace sa boje a starosť o rodičov ho priviedli 
k tomu, aby sa poponáhľal so svadbou. O tom, že sa bude ženiť 
a prečo práve v tom čase,  tri dni pred svadbou otcovi napísal: 
„Môj drahý otec! Môžem Ti oznámiť veľkú novinu v mojom ži-
vote. Zoznámil som sa na fronte s jedným dievčaťom a budem sa 
ženiť. Možno ma odsúdiš za to, že som o tom predtým mlčal a že 
sa žením počas vojny, na fronte. Rozhodol som sa oženiť aj preto, 
že pokiaľ by som sa nevrátil, tak k Vám po vojne príde žena. Bude 
Vám rozprávať o mne a mojom živote a bude Vám pomáhať. Povie 
Vám, čo a ako sa prihodilo.“
 Vtedy, v lete 1944, sa Rudolf pokúšal dosiahnuť, aby jeho otec, 
ktorý sa ešte stále nachádzal v Karagande, mohol prísť za ním a 
stať sa príslušníkom československého vojska v ZSSR. Veľmi sa 
chcel spolu sním so zbraňou v ruke vrátiť na územie rodnej vlasti. 
Obracal sa na viaceré orgány, ale, žiaľ, bezúspešne. Otec so synom 
sa už nikdy viac nestretli.
 Zatiaľ čo Rudolf otcovi vysvetlil dôvody náhleho rozhodnu-
tia oženiť sa, matke o nich nenapísal. Dňa 16. augusta, hneď po 
rozhodnutí spojiť svoje osudy, spolu s Viktóriou jej napísali listy. 
Každý zvlášť.  Zatiaľ čo Rudolf písal o svojom rozhodnutí oženiť 
sa len akoby mimochodom, Viktória svoj celý list venovala vzťahu 
medzi nimi a plánom do budúcnosti.
 Rudolf matke a sestre Hilde napísal: „... veľmi sa ponáhľam, aby 
som sa čo najrýchlejšie pripravil na posledný úder. Drahí, prosím 
Vás neobávajte sa, ak Vám list dlho nenapíšem, nemôžem Vám vš-
etko povedať a myslím si, že ma ešte uvidíte. Oznamujem Vám, že 
keď budem nažive, tak k Vám prídem so ženou. Nemyslel som si, že 
sa budem ženiť teraz, ale až po vojne. Všetko sa to stalo nečakane. 
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Povolenie na uzatvorenie manželstva Rudolfa Jasioka s Viktóriou Koremnou

Blahoželanie Hrdinu Sovietskeho zväzu por. R. Tesaříka a jeho manželky 
novomanželom Jasiokovcom
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Ona pracuje so mnou, je to dievča s dobrým charakterom, ja som 
si na ňu za tieto tri – štyri mesiace veľmi zvykol. ... Chcem Vám 
poslať moju i jej fotografiu keď nás vyfotografujú...“
 Tón Viktóriinho listu bol iný: „Viete, že keď my ideme po ulici, 
ľudia hovoria: Pozrite, aký pár ... On sa predtým nestaral o svoje 
zdravie, ale teraz je Rudík iný.“
 O dôvodoch, ktoré ho viedli k rozhodnutiu oženiť sa na fron-
te, Jasiok  matke nenapísal ani po svadbe. Nechcel jej pripomínať, 
že na vojne sa zomiera a že to môže postihnúť a jej syna. Napísal 
jej len toľko: „Nebudem písať veľa o tom, prečo som sa oženil, len 
Vám oznamujem, že sa obaja cítime dobre. Obaja sme spokojní a 
keby sme to neurobili, bolo by všetko špatne.“ 
 Vráťme sa však k samotnej svadbe. Dňa 23. augusta Jasiok zašiel 
na štáb tankovej brigády, pretože potreboval potvrdenie o súhlase 
velenia s uzavretím manželstva. Bez tohto dokladu by ich totiž nik-
to nezosobášil. Medzi ním a náčelníkom štábu kapitánom Perlom 
sa vtedy odohral dlhý rozhovor, počas ktorého sa ho kapitán Perl 
snažil presvedčiť, aby sa so svadbou neponáhľal. Popri inom mu 
hovoril aj o tom, aké veľké budú vo vlasti možnosti dôstojníkov vy-
brať si seberovnú nevestu, peknú a vzdelanú. Jasiok však neustúpil 
a odvolávajúc sa na súhlas generála Svobodu, trval na svojom a 
žiadal vydať potvrdenie. Nakoniec dosiahol svoje. Potrebný doku-
ment mu náčelník štábu tankovej brigády dal. Potvrdzovalo sa ním, 
že podporučíkovi Rudolfovi Jasiokovi sa povoľuje uzavrieť zákon-
né manželstvo s vojačkou Viktóriou Koremnou. 
 Svadbu si naplánovali na nedeľu 27. augusta, úradný zápis uro-
bili v Ľvove. Potom s „pucákom“ porozosielali pozvánky. Zachova-
la sa z nich už asi iba jedna. Autorovi ju poslala Věra Tichá z pozos-
talosti jej brata Jaromíra Hechta. Na neveľkom štvoruholníkovom 
papieri bolo kaligrafickým písmom napísané: „Pán ppor. Hecht. 
Ppor. Jasiok s manželkou si dovoľujú Vás pozvať na svadobnú 
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večeru, ktorá sa koná 27. 8. 1944 u 1. tankového práporu o 20.00 
večer.“
 Pozvánky boli rozoslané. Zostávalo už len trochu počkať na 
slávnostný deň. Dňa 27. augusta 1944 bola škola v Chodnovičoch 
plná kvetov a na stoloch upečené husi. Hrala hudba Víta Nejedlého. 
K 20-tej hodine sa schádzali hostia, medzi ktorými boli aj L. Svobo-
da, V. Janko, Č. Hruška, sovietski dôstojníci Jegorov, Pašin, Vovk. Na 
stole pred ženíchom a nevestou bolo vidieť kôpku papierikov. Boli 
to pozdravy napísané a vyzdobené podľa výtvarných schopností 
ich autorov. Aj z týchto pozdravov sa zachoval iba jeden. Je na ňom 
pekným rukopisom Richarda Tesaříka napísané: „Novomanželom 
Jasiokovým. Srdečné blahoželanie k sobášu, mnoho úspechov a 
šťastný návrat do vlasti praje Vám por. Tesařík s manželkou.“
 Svadobní hostia prinášali mladomanželom skromné darčeky. 
Odkiaľ by vojaci zohnali honosnejšie? Kapitán Bílek dal 300 rubľov. 
Ada Fišlová darovala neveste striebornú pudrenku a náušnice vo 
forme šesťcípej hviezdy. „Zober si to, Víťa. To je všetko, čo mi zos-
talo po rodičoch a čo si najviac cením.“ Rotmajster Babka, veselý 
cukrár z Ostravy, sľuboval všetkým tie najlepšie torty, ale až ne-
skoršie v Ostrave. „Tam budem mať najlepšiu a najväčšiu kaviareň, 
hovoril a všetky dievčatá z našej brigády budú mať u mňa všetko 
zdarma.“ Žiaľ, slovo nemohol dodržať, padol o tri týždne počas 
svojho prvého boja na Dukle.
 Rudolfovu rotu na svadbe zastupovali traja vojaci, ktorí odre-
citovali pozdravné verše. Slávnostné prípitky predniesli všetci 
prítomní velitelia a tancovalo sa až do rána. Veselo bolo na tej-
to svadbe. Na nejaký čas všetci zabudli, že neďaleko je front, že 
čoskoro budú musieť znova bojovať. Iste sa najmenej vtedy ch-
celo o tom premýšľať mladomanželom. Svadba a vojna, láska 
a nenávisť. V tento deň sa akosi nedali spojiť tieto slová, ako sa 
nedajú dať dohromady život a smrť.
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 O niekoľko dní po svadbe, 8. septembra 1944, Rudolf Jasiok 
napísal matke a sestre list, s ktorým im poslal aj svadobnú fo-
tografiu. V tejto súvislosti písal: „Drahá mamička a sestrička, vidím 
Vás v duchu ako túto fotografiu zalievate slzami. Mamička, chráň 
si ju a vždy, keď si na mňa spomenieš, spomeň si aj na moju milo-
vanú ženu, lebo obaja ideme do boja za svätú vec, obaja sme Tvo-
je deti, ktoré sa majú radi a Vás všetkých naši drahí nosia v srdci. 
Keď si na nás spomeniete, podívajte sa na našu fotografiu – nie je 
to pekný párik, mama?“

xv. ideme na pomoc 
 Dňa 30. augusta 1944 sa radistom 1. čs. armádneho zboru po-
darilo zachytiť prvé správy slobodného rozhlasového vysielača 
v Banskej Bystrici o vzniku povstania na Slovensku. Správy o 
povstaní sa rýchlo rozšírili vo všetkých jednotkách a ako je zaz-
namenané v kronike veliteľstva  zboru „vyvolali nadšenie“. „Vojaci 
ihneď pochopili, že odboj slovenského ľudu si vyžaduje našu ak-
tívnu podporu a že bude určovať najbližšie vojenské akcie zboru.“ 
Aj tankistom bolo jasné, že každú hodinu možno očakávať rozkaz 
presunúť sa do pásma bojovej činnosti, do prednej línie. Ale kde sú 
tanky? Brigáda v tomto čase mala len sedem T-34, tri T-70 a jed-
no samohybné delo, z ktorých dva stroje boli také staré, že mohli 
slúžiť len pre výcvikové účely. No ani vojská 1. ukrajinského frontu 
v tom čase nemali tanky nazvyš. Veď len niekoľko dní predtým 
sa skončili ich boje v Ľvovsko-sandomierskej operácii a stále ešte 
bojovali v priestore poľského Sandomieru o udržanie a rozšírenie 
predmostia na rieke Visla.
 Po oficiálnych žiadostiach československých predstaviteľov 
v Moskve – veľvyslanca Zd. Fierlingera a náčelníka vojenskej 
misie generála H. Píku, aby Sovietsky zväz pomohol povstalcom, 
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a schválení návrhu veliteľa 1. ukrajinského frontu uskutočniť v 
rámci tejto pomoci útočnú operáciu z priestoru poľského Krosna 
cez Dukliansky priesmyk smerom na Prešov, bol 1. čs. armádny 
zbor dňom 3. septembra 1944 začlenený do vojsk 38. armády. V jej 
zostave sa mal zúčastniť bojov v operácii, ktorá po vojne dostala 
názov Karpatsko-duklianska. 
 Heslom nasledujúcich dní sa stalo heslo, ktoré sa objavilo v 
časopise Naše vojsko v ZSSR: „Zmocnili sme sa Kyjeva, zmocnime 
sa Karpát.“  
 8. september 1944, deň, keď sa začala slávna bitka o Duklu, zas-
tihol československých tankistov 3,5 km na západ od obce Barycz. 
Do Krosna bolo odtiaľto asi 20 km. Ráno bolo dobre počuť mohutnú 
delostreleckú prípravu vojsk 38. armády. Priamo ju sledoval Vlad-
imír Janko a velitelia prvého a tretieho tankového práporu. Vtedy 
bola pre potreby veliteľstva zboru z tankovej brigády odoslaná sk-
upina troch stredných tankov a dvoch Studebakerov pod velením 
rotmajstra Porubaníka. Ostatní príslušníci brigády pokračovali v 
„usilovnom výcviku osádok“, ako to bolo napísané vo vojnovom 
denníku tankovej brigády.
 Rudolf Jasiok žil v napätom očakávaní budúcich bojov, cieľ 
ktorých bol taký jasný a zrozumiteľný: vstúpiť na rodnú pôdu, 
oslobodiť vlasť od okupantov a zradcov. Dňa 8. septembra, počas 
prvých bojov vojsk 38. armády v Karpatsko-duklianskej operácii, 
napísal list adresovaný jeho najbližším do Parížskej komúny a v 
ňom aj tieto riadky: „Oznamujem Vám, že ja aj moja Vítenka, sme 
živí a zdraví. Mám teraz viac starostí so svojím  hospodárstvom. 
Asi viete, že Slovensko obrátilo zbrane proti nepriateľovi. Ideme im 
na pomoc, preto mi prepáčte, že som tak dlho nepísal. ... Myslím 
na Vás, na všetkých – na otca, na svoju ženu a na svojich chlap-
cov, ktorých sa chystám viesť do boja. ... Mamička, ak budem mať 
možnosť, budem Vám pomáhať. ... Budeme si o všetkom veľa roz-
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právať, teraz poviem len to, že všetky cesty vedú do Berlína.” Bol to 
jeho posledný list napísaný matke a sestre.
 Ráno 8. septembra 1944, prechodom zoskupenia vojsk 38. 
armády do útoku na krosniansko-duklianskom smere, nasta-
la očakávaná chvíľa, na ktorú sa už v lete toho roku vojaci 1. 
československého armádneho zboru v ZSSR pripravovali. Atmos-
féru panujúcu v jeho jednotkách pred bojmi, ktoré ich v najbližších 
dňoch čakali, ako aj odhodlanie prebojovať sa na Slovensko a 
pomôcť povstalcom, zachytil článok pod názvom Pomôžeme bo-
jujúcemu Slovensku, uverejnený 8. septembra v denníku zboru Za 
slobodné Československo: „Spolu s Červenou armádou pôjdeme na  
pomoc našim bratom, otcom a kamarátom. V týchto rozhodných 
bojoch ukážeme príklady hrdinstva a sebavedomia, nesklameme 
svojich rodných, ktorí na nás čakajú. Pomôžeme chrabrým bo-
jovníkom, ktorí povstali uprostred hitlerovských obranných línií 
a smelo preťali nemecké prísunové cesty. Spojíme sa s nimi, aby 
sme spolu s Červenou armádou dobyli nemeckých votrelcov v ich 
vlastnom brlohu. Cez Slovensko ide cesta do Budapešti, Viedne a 
Berlína!“ V tom istom vydaní spomenutého denníka bol aj článok 
nazvaný Čakáme na rozkaz a v ňom aj táto pasáž: „Tieto dni, ktoré 
teraz prežívame, sme nosili v sebe všetky posledné roky; tieto dni 
už boli  v nás keď sme úzkymi chodníkmi opustili našu republiku; 
keď sme sa bili pod Kyjevom, pri Sokolove; tieto dni nás sprevádza-
li v našich snoch; a teraz ony prišli. Prišli tie dni, o ktorých budeme 
rozprávať svojim deťom a vnukom, dni, pre ktoré stojí žiť a keď 
treba aj so slávou zomrieť!“
 „Na dosah ruky“ bola vlasť, do ktorej sa československí vojaci 
tak túžili vrátiť. O päť dní mali byť v Prešove. Koho z nich by nevz-
rušovali  takéto správy? So vzrušením ich počúval aj Rudolf Jasiok 
a s napätím očakával rozkaz vyraziť do boja. Tankisti však zatiaľ 
zostávali bokom od hlavných udalostí, čo ich veľmi mrzelo. Pre-
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to neprekvapuje, že do vojnového denníka tankovej brigády bolo 
9. septembra zapísané: „Nedodanie materiálnej časti a vedomie, 
že ostatné jednotky 1. čs. zboru bojujú o Dukliansky priesmyk a 
Prešov spôsobilo, že sa zhoršil morálny stav dôstojníkov a mužst-
va tankovej brigády. Každého trápila iba jedna otázka: kedy dos-
taneme materiálnu časť?“  
 Čím skôr ísť do boja – taká nálada panovala medzi tankista-
mi. Vtedy, keď vyberali dobrovoľníkov do posádok tankov, ktoré 
boli odoslané k dispozícii veliteľstva zboru, nenašli sa takí, včítane 
nováčikov, ktorí by sa neprihlásili. Preto sa rozhodlo vybrať po jed-
nej osádke z každého tankového práporu.
 Dni ubiehali, ale tanky pre brigádu stále neprichádzali. Čaka-
li na ich prevzatie z opravární každý deň, každú hodinu. Soviets-
ki opravári sa v dielňach zo všetkých síl snažili, aby čo najskôr 
opravili bojové stroje, ktoré prešli ťažkými bojmi. Pomáhali im v 
tom aj československí tankisti, ktorí sa rozišli do opravárenských 
dielní, aby napomohli rýchlejšiemu ukončeniu opráv, a tak mohli 
čím skôr zasiahnuť do prebiehajúcich bojov. Všetci čakali na roz-
kaz ísť do boja a netrpezlivo striehli na každú novú správu z bojis-
ka v predhorí Karpát. Už prvé správy ale naznačovali, že operácia 
smerujúca cez Dukliansky priesmyk na Slovensko nebude žiadnou 
prechádzkou po horách, že nepriateľ stále posilňuje svoje zosku-
penia a kladie zúrivý odpor, využívajúc dobre vybudovanú obranu. 
Po niekoľkých dňoch bojov už nikto nespomínal Prešov. Najprv 
musel byť dobytý Dukliansky priesmyk. Jasiok využíval každú 
voľnú chvíľu, aby sa prihovoril k vojakom svojej roty, podelil sa 
s nimi so svojimi poznatkami a skúsenosťami. „Pochopte chlap-
ci, boj v horách to je zložitý boj, ktorý potrebuje od každého vo-
jaka výbornú vycvičenosť, šikovnosť a vojenskú chytrosť. Treba 
šikovne využívať terén, prenikať nepriateľovi do tylu, prekabátiť 
ho, biť ho tam, kde neočakáva. Zmocňujte sa dominujúcich výšin a 
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zabezpečujte si výhodné postavenia. Pamätajte si, že ten je pánom 
v horách, kto je vyššie.“
 Zatiaľ však aj samotný Jasiok vedel o charaktere a zvláštnosti-
ach boja v horskom teréne iba z teórie. Uplatniť v praxi svoje vedo-
mosti a bojové majstrovstvo vo vedení bojovej činnosti v horách, 
ho ešte len čakalo. O čom však bol presvedčený a čo svojim vo-
jakom stále pripomínal, bolo: „Musíme biť nepriateľa ešte lepšie 
ako v Kyjevskej operácii. Nezabúdajte, že do vlasti nám chýba nie-
koľko málo kilometrov.“
 Silný povzbudzujúci vplyv na Jasiokovych spolubojovníkov v 
týchto dňoch mali  aj výzvy publikované v zborovej tlači: „Hod-
iny nemeckého panstva sú spočítané – otvoríme brány republiky! 
Naša najslávnejšia hodina udrela! Dopredu – za slobodu a šťastie 
našich národov. Dopredu – oslobodiť vlasť od votrelcov a zrad-
cov!“ Jasiokovi a ostatným príslušníkom tankovej brigády sa vryl 
do pamäti úvodník časopisu Naše vojsko v ZSSR, zverejnený 
13. septembra pod názvom Česť a sláva prvému, kto vkročí na 
pôdu vlasti. Písalo sa v ňom: „Najvyššou cťou pre každého dôs-
tojníka, poddôstojníka a vojaka zboru v týchto napätých bojoch 
však bude, či vstúpi na pôdu Československa ako prvý ... Z rozkazu 
veliteľa armády odovzdávame vám odkaz slávneho sovietskeho 
vojvodcu, maršala Sovietskeho zväzu Koneva: Prví vojaci, pod-
dôstojníci, rotmajstri a dôstojníci 1. československého zboru v 
ZSSR, ktorí si so zbraňou vynútia  vstup na československé územie, 
budú okamžite navrhnutí na najvyššie sovietske vyznamenania.“
 Dňa 13. septembra pod velením podporučíka Josefa Vávru odišli 
od tankovej brigády dva tanky T-70 a jeden tank T-34, aby posilnili 
zálohu veliteľa 1. čs. armádneho zboru. Na druhý deň ich nasledo-
val podporučík J. Hecht s ďalším tankom T-34. 
 Dňa 15. septembra sa priblížila aj chvíľa, keď sa Jasiok a osádka 
jeho tanku budú môcť zapojiť do bojov na prístupoch k hraniciam 
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Slovenska. Vo večerných hodinách tohto dňa Jasiok odišiel prev-
ziať prvé zo sľúbených opravených tankov, ktoré pre svoju rotu 
dostal od veliteľa  sovietskej opravovne tesne pred polnocou.  
 V tom čase už niekoľko dní československí vojaci viedli urput-
né boje o kótu 534, ovládajúcu priestor pri poľskom meste Duk-
la, ktorá do 19. septembra niekoľkokrát zmenila svojho majiteľa a 
vynútila si veľa strát na obidvoch stranách. To bol dôvod, prečo 
sa pre ňu neskoršie vžil názov Krvavá kóta. Do bojov o ovládnutie 
Dukly v dopoludňajších hodinách 18. septembra vstúpil aj pod-
poručík Jasiok so svojimi bojovými druhmi. 
 Kto boli jeho bojoví druhovia, s ktorými viackrát pozeral smrti 
do očí? Akými boli, ako sa vyvíjali ich životné osudy?

104 105



xvi. šli spolu do boja

 Všetci, o ktorých bude ďalej reč, šli spolu s Rudolfom, ako sa hov-
orí v známej piesni, „přes spáleniště, přes krvavé řeky...“ Ich mená 
sa pevne vryli do histórie československého vojska vytvoreného na 
území Sovietskeho zväzu a stali sa súčasťou našich vojenských 
dejín z obdobia 2. svetovej vojny. Tak ako každý človek aj oni mali 
svoj vlastný charakter, ale prevažná väčšina z nich mala tragický 
osud. Viacerí sa nedočkali víťazstva. Spojila ich vojna, prežili sku-
točné bojové priateľstvá a precítili silu vlastenectva, ktoré zrodi-
lo mnohé hrdinské činy. Pevne verili, že ak niekto z nich bude 
zranený, zachránia ho bojoví druhovia, ak zahynie, nezabudne sa 
na neho, a nepriateľ za jeho smrť tvrdo zaplatí.
 Počnúc veliteľom tankovej brigády, teraz vás krátko zoznámime 
s týmito ľuďmi.
 Vladimír Janko. V auguste 1939 prešiel ilegálne do Poľska a 
vstúpil do formujúcej sa československej vojenskej jednotky, ktorá 
18. septembra 1939 prešla pod velením pplk. L. Svobodu na úze-
mie Sovietskeho zväzu.  Spolu s L. Svobodom prišiel  na začiat-
ku februára 1942 do Buzuluku a v hodnosti nadporučíka sa stal 
veliteľom 3. roty 1. čs. samostatného práporu v ZSSR. V tejto funk-
cii sa v marci 1942 zúčastnil bojov pri Sokolove. Po vytvorení tan-
kového práporu 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR sa stal náčel-
níkom jeho štábu a potom veliteľom. Zúčastnil sa bojov brigády 
na západnej Ukrajine pri oslobodzovaní Kyjeva. Po vzniku 1. čs. 
armádneho zboru sa stal veliteľom 1. čs. tankovej brigády.  Za 
bojovú činnosť bol vyznamenaný siedmimi Československými 
vojnovými krížmi 1939, Radom Lenina, Radom Suvorova II. tr., 
Československou vojenskou medailou Za chrabrosť pred 
nepriateľom a ďalšími československými a zahraničnými me-
dailami. 28-ročnému tankistovi udelilo z vďaky za mimoriadne 
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zásluhy o oslobodenie Ostravy toto mesto titul čestného občana. 
Život tohto človeka sa skončil tragicky. V marci 1968 zástupca 
ministra národnej obrany ČSSR generálplukovník Vladimír Janko 
nenašiel správnu odpoveď na nespravodlivé útoky voči jeho osobe 
a dobrovoľne sa rozišiel so životom. „Mal všetky vojenské cnosti: 
chrabrosť, náročnosť, húževnatosť, čestnosť,“ napísali noviny Pra-
vda o dva roky po jeho smrti.
 Doslova otcovský vzťah mal k Jasiokovi Čenek Hruška, os-
vetový dôstojník tankovej brigády. Veľa dobrého o Rudolfovi 
napísal po vojne. K tankistom prišiel v hodnosti čatára, pretože mu 
neuznali dôstojnícku hodnosť dosiahnutú v Sovietskom zväze. Až 
potom ho postupne povýšili do hodnosti poručíka, v ktorej zotrval 
až do konca vojny. Mal veľké životné skúsenosti, vďaka ktorým 
si vedel rýchlo nájsť cestu k srdcu každého vojaka. Ako vojak 
rakúsko-uhorskej armády sa počas prvej svetovej vojny dostal 
do ruského zajatia a po Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii 
prešiel na stranu boľševikov. Proti bielogvardejcom začal bojovať 
v roku 1918 pri Caricyne. Velil vtedy československému oddielu 
internacionálneho pluku 16. streleckej divízie. Po návrate do vlasti 
bol v roku 1933 odsúdený za komunistickú činnosť a musel odísť 
do ilegality. S rodinou sa mu podarilo zakotviť v ZSSR, kde praco-
val v Kominterne. Po vojne bol Čenek Hruška v hodnosti generál-
poručíka náčelníkom Hlavnej politickej správy Československej 
ľudovej armády.
 V auguste 1946 počas bojov proti banderovcom  na východ-
nom Slovensku zahynul najlepší Rudolfov priateľ kapitán Jaromír 
Hecht. Mal vtedy iba 23 rokov. V roku 1932 odišiel s rodičmi do So-
vietskeho zväzu.  V lete 1941 bol povolaný do Červenej armády, 
ale po začatí výstavby prvej československej vojenskej jednotky 
v ZSSR sa v marci 1942 v Buzuluku stal jej príslušníkom. Bojovať 
začal v Sokolove, ako spojka nadporučíka Otakara Jaroša. Spo-
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lu s Jasiokom skončil tankové učilište. Na Dukle velil druhej rote 
prvého tankového práporu. Vždy patril k tým najlepším. Štyrikrát 
vyskakoval z horiaceho tanku, ale znovu sa vracal na svoje miesto 
v bojovom stroji. Bol vyznamenaný štyrmi Československými vo-
jnovými krížmi 1939, dvoma Radmi Červenej hviezdy, Radom Vlas-
teneckej vojny 2. st., in memoriam zlatou hviezdou Československého 
vojenského radu Za slobodu. 
 O Hrdinovi Sovietskeho zväzu Richardovi Tesaříkovi, o jeho 
statočnosti, sa veľa napísalo. Viacerým však, čo ho poznali, zostalo 
nejasné iba jedno, ako v ňom mohli spolunažívať odvážne, hovo-
rievali „levie“ srdce a lyrická, citlivá duša. Takým však skutočne 
bol. Aj keď Rudolf a on boli vždy v iných rotách, v útoku bývali 
často spolu, tankmi pás pri páse. Obaja sa oženili na fronte. Vážili 
si jeden druhého a niet pochýb, že by aj po vojne zostali veľkými 
priateľmi, keby sa Jasiok toho dožil. R. Tesařík v marci 1939 ilegálne 
prešiel na územie Poľska, kde sa v augusta 1939 stal príslušníkom 
československej vojenskej jednotky pod velením pplk. L. Svobodu, 
v septembri 1939 prešiel na územie Sovietskeho zväzu. V Buzuluku 
sa na začiatku februára 1942 stal jedným z prvých príslušníkov 
1. čs. samostatného práporu v ZSSR, s ktorým sa v marci 1942 
zúčastnil bojov pri Sokolove. Po sformovaní tankového práporu 
1. čs. samostatnej brigády v ZSSR sa stal veliteľom roty ľahkých 
tankov, s ktorou sa zúčastnil bojov brigády na západnej Ukrajine. 
V 1. čs. tankovej brigáde 1. čs. armádneho zboru bol veliteľom 3. 
tankového práporu. Zomrel v marci 1967. Keď sa rozletela správa 
o jeho smrti, nikto nechcel veriť, že dotĺklo srdce presláveného 
tankistu –  generálmajora Richarda Tesaříka. Za bojovú činnosť 
bol vyznamenaný  piatimi Československými vojnovými krížmi 
1939, Československou vojenskou medailou Za zásluhy, Českoslov-
enskou vojenskou medailou Za chrabrosť pred nepriateľom  Zlatou 
medailou Československého radu bieleho leva Za víťazstvo, dvomi 
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sovietskymi radmi Červenej hviezdy, Zlatou hviezdou Hrdinu  So-
vietskeho zväzu a ďalšími radmi a medailami. 
 Kapitán František Vrána odišiel do zahraničného odboja v marci 
1939, v októbri 1939 vo Veľkej Británii v stúpil do čs. zahraničného 
vojska a od polovice apríla 1940 bol príslušníkom 1. čs. divízie vo 
Francúzsku. Po porážke Francúzska evakuoval do Veľkej Británie. 
V 1. československej tankovej brigáde začal pôsobiť po príchode z 
Veľkej Británie dňa 9. septembra 1944. Spočiatku bol zaradený na 
štábe 1. tankového práporu a 25. septembra sa stal jeho veliteľom. 
Rudolf sa s ním stihol len zoznámiť. Kapitán Vrána sa počas krátkej 
doby preukázal ako statočný tankista. Podľa svedectva Č. Hrušky 
„bol to dôstojník demokrat, ktorý bol rád, že sa dostal na východný 
front z londýnskeho prostredia“ k jednotkám bojujúcim na duk-
lianskom bojisku. František Vrána padol niekoľko desiatok metrov 
od hraníc vlasti, ktorá mu neskoršie udelila titul Hrdina Českosloven-
skej socialistickej republiky. Vyznamenaný bol Československou 
vojenskou medailou Za zásluhy 2. st., Československým vojnovým 
krížom 1939, in memoriam sovietskym Radom Červenej hviezdy, 
in memoriam Zlatou hviezdou Hrdinu ČSSR. 
 Taktiež z Anglicka prišiel do brigády Ambrož Bílek. Už na 
začiatku júla 1939 sa stal príslušníkom československej vojenskej 
jednotky v Poľsku. Po presune do Francúzska pred koncom augus-
ta 1939 vstúpil do francúzskej cudzineckej légie, no už o mesiac 
neskoršie vstúpil do československého vojska vo Francúzsku. Po 
porážke Francúzska evakuoval do Veľkej Británie. Pred koncom 
decembra 1943 odišiel do Sovietskeho zväzu, a po absolvovaní 
tankového učilišťa v Saratove sa v máji 1944 stal veliteľom tan-
kového práporu. V boji pri poľskom meste Dukla utrpel 18. sep-
tembra zranenie, na následky ktorého zomrel 3. októbra 1944. Bol 
to dôstojník, pre ktorého neexistoval nesplniteľný rozkaz, no na 
druhej strane sa vyznačoval veľkým pochopením pre obyčajných 
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vojakov. Vyznamenaný bol in memoriam Československým 
vojnovým krížom 1939.
 Dobré priateľské vzťahy mal Jasiok s Lumírom Pisarským, Vasi-
lom Kobulejom, Jánom Ivancom, ktorý si po vojne zobral za ženu 
vdovu po Rudolfovi, Michalom Ľaľkom, Jozefom Touškom, Ru-
dolfom Peškom, Sergejom Petrasom, rodákom z Ostravy, ktorého 
rodina tiež odišla do ZSSR za prácou ... Či možno tu všetkých vy-
menovať?
 Ale zvlášť sa treba zmieniť o členoch osádky Jasiokovho tanku, 
o tých, s ktorými spolu nasadal do bojového stroja a šiel do boja. 
Všetci boli z Podkarpatskej Rusi. Mladí, dobrí chlapci. Viktor 
Agapčuk bol strelec-radista. Narodil sa roku 1923 v terajšom Perečins-
kom okrese Zakarpatskej oblasti. Pred vojnou bol zámočníkom. Do 
československej jednotky nastúpil v roku 1943. Mal veľkú záľubu 
v zbraniach. Stále rozoberal a skladal svoju pištoľ, ktorú nosil na 
zvláštnom, vlastnoručne urobenom závese.
 Michal Alexej bol vysokým blondínom, tiež sa narodil v roku 
1923. Pred vojnou bol robotníkom. Kurz mechanikov – vodičov 
skončil v lete 1944. Viacerí mu závideli, pretože mal mimoriadne 
úspechy u dievčat.
 Nabíjačom v tanku bol Vasilij Kobirja. Bol vynikajúcim strelcom. 
Jasiok ho pravdepodobne preto zobral do svojej posádky, aj keď 
on sám, ako už vieme, mal presnú mušku. „A strieľať to panečku 
vedel. Bol najlepší strelec roty z tankového kanóna, guľometu i 
pištole,“ povedal o Jasiokovi jeho spolubojovník Jozef Šerák. Pre 
spolubojovníkov Kobirja navždy zostal takým, akým vtedy bol – 
veselým, s veľkou zásobou rôznych vtipov.
 O tých troch Rudolf napísal: „Chlapci z mojej posádky sú ozajst-
ní molodci, som hrdý na nich.“ Áno, bol hrdý na nich a oni boli hrdí 
na svojho veliteľa, vo všetkom si brali z neho príklad. Ale hlavne, 
bezvýhradne dôverovali a verili mu za jeho čestnosť, veľmi serióz-
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ny prístup k veci, osobnú odvahu a statočnosť. Netvrdíme však, že 
iba Rudolf vynikal týmito vlastnosťami. Všetky tieto polodeti brali 
svoje veliteľské funkcie smrteľne vážne. „Osobná statočnosť v boji 
musela byť neoddeliteľnou hodnotou dobrého veliteľa,“ povedala 
po rokoch o Rudolfovi a iných mladých veliteľoch brigády pplk. 
Věra Tichá.
 Viacerým sa páčila aj Rudolfova povaha. Už sme spomínali, že 
Jasiok bol predovšetkým obyčajným civilným človekom, z ktorého 
vojna spravila vojaka. Z laboranta sa stal tankista. Preto zostala v 
jeho povahe nejaká civilná mäkkosť, ktorá v spojitosti s potreb-
nou prísnosťou v armáde priniesla dobrý výsledok. Rudolf vedel 
o slabinách svojej povahy. Zdalo sa mu, že mu chýba rozhodnosť, 
priebojnosť: „... povahou som po otcovi, ktorý všetko zanechá v 
sebe a nič nepovie,“ písal matke. 
 Čo je to? Skromnosť? Ostýchavosť? Frontový život plný ťažkostí 
a utrpení nemohol nezanechať stopy na jeho charaktere. Znovu sa 
o tom presvedčíme v Rudolfových listoch. „Mama, už som niečo 
zakúsil,“ písal matke v poslednom liste, „a natoľko som sa zocelil, 
že neveľké nešťastie a ťažkosti sú pre mňa bezvýznamné, zvykol 
som si na nich (len nepochopte to v zlom)“. Z poslednej poznámky 
vidieť, že Rudolf zostal čistým, skromným človekom, ktorý hlboko 
v kútiku duše prežíva všetko, čo sa odohráva vôkol neho, nezostá-
va ľahostajným.
 Pri našom bojovom líčení Jasioka sme prestali 18. septembra, 
vtedy, keď vyrazil do svojho prvého útoku na Dukle. V ten istý deň 
neďaleko od neho na druhom krídle útočiacej armády dostal bo-
jovú úlohu jeho sused bývajúci v Parížskej komúne nadporučík 
Alexander Pikalov, veliteľ tanku T-34, o ktorom sme sa zmienili na 
začiatku nášho rozprávania.
 4. gardový tankový zbor, v ktorom slúžil Pikalov, sa  pripravoval  
na úder na poľské mesto Dukla z východu. Na ceste sovietskych 
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tankistov sa nachádzal ťažko prístupný most cez rieku Wislok, v 
okolí ktorého sa upevnili hitlerovci. K tomuto mostu s cieľom uro-
biť prieskum mal preraziť tank Pikalova s výsadkom na korbe.
 Alexander veľmi dobre chápal zložitosť úlohy, ktorú mal splniť. 
Pred prvým útokom sa za jazdy nepodarilo získať most. Bol 
dobre bránený. Rozmýšľal, prečo na prieskum posielajú práve jeho. 
Nedávno sa spolu s priateľom, veliteľom čaty nadporučíkom F. 
Spachovom, vyznamenali. Trofejného koňaku bolo vypité o niečo 
viac, ako bolo treba. Žeby to bolo za trest? Tak si vtedy pomyslel 
Pikalov, ale skutočnosť bola iná. Pikalov a Spachov boli najlepšími 
tankistami v prápore. Ich veliteľ major Moroz ani chvíľu neváhal, 
koho poslať. Keď to nezvládnu oni, nezvládne to nik.
 Pikalov vytiahol z tanku trofejnú harmoniku, ktorá v tanku s 
ním prejazdila veľa kilometrov a udrel „jabĺčko“. Keď zomierať, tak 
s hudbou.
 Na korbu tanku už nasadali samopalníci. Za minútu sa Pika-
lovov tank skryl za kopcom. V rukách Spachova, ktorý sa za ním 
pozeral, zostala harmonika.
 Cez deň sa sovietski a československí tankisti stretli v meste 
Dukla. Rudolf však neuvidel medzi nimi Pikalova. Pre toho sa bitka 
o Dukliansky priesmyk už skončila. Ranený do obidvoch nôh ležal 
v poľnej nemocnici. Za bezpríkladne hrdinstvo preukázané v boji o 
most bol navrhnutý na udelenie titulu Hrdina Sovietskeho zväzu.41

 A teraz sa znova prenesieme na západne krídlo útočiacich jed-
notiek. Tu šiel do boja Jasiok so svojimi druhmi.

41 Po vyliečení bojoval vo Visliansko-oderskej, Berlínskej a Pražskej operácii Červenej 
armády. Titul Hrdina Sovietskeho zväzu mu bol udelený 10. apríla 1945.
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xvii. na dukle

 Nebol ľahkým ten prvý Jasiokov boj na Dukle. Tu vôbec neboli 
ľahké boje. Tu sa draho zaplatilo za každý meter pôdy, za dobytie 
každej kóty, tá či iná stála desiatky, ba aj stovky životov.
 Prvý spoločný útok československých pešiakov s tankmi hit-
lerovci odrazili. V zapätí spustili na tankistov silnú mínomet-
nú paľbu. V druhej polovici dňa zúrivé protiútoky nepriateľa už 
odrážali vojaci zboru. Neustúpili. Tankisti dokázali, že sú dobre 
pripravení a odhodlaní bojovať do konca. Mali prvé straty. Bol 
smrteľne zranený veliteľ 1. tankového práporu kapitán A. Bílek, 
padol podporučík Vávra, rotný Babka, bol to práve ten cukrár, 
ktorý na Rudolfovej svadbe sľuboval všetkým najlepšie zákusky 
v Ostrave. Od tohto dňa v prvom prápore chýbali V. Markančuk, 
A. Racha, v treťom prápore J. Charvát  ...
 Padlých pochovávali, živí však šli ďalej. Konečný výsledok tejto 
obrovskej vojny už bol pre každého jasný. Vojaci vášnivo túžili po 
víťazstve, nikto z nich nechcel zomrieť. Každý chcel prežiť, vidieť 
víťazstvo na vlastné oči. Ale znova a znova museli prinášať obete, 
bez ktorých sa vo vojne nedá dosiahnuť čo i len malý úspech.
 Dňa 20. septembra československí tankisti vtrhli zo západu 
do Dukly. Z druhej strany do mestečka prišli sovietske tanky. Ako 
sa vtedy hovorilo, kľuč od Duklianskeho priesmyku bol v našich 
rukách. Bol to ozajstný dôvod na radosť.
 No, ale ako na Dukle začal bojovať Jasiok? O tom sa dozvieme 
z listu, ktorý 22. septembra 1944 napísal manželke Viktórii: „Moja 
milá manželka! Keď som dostal Tvoj list pri čítaní sa mi zarosili 
oči. Chcem Ti oznámiť, že už dvakrát som tu bol v boji a mám sku-
točné šťastie. V prvom boji som so svojou osádkou zničil 15 fašis-
tov. Chlapci z mojej osádky sú naozaj hrdinovia. Som na nich hrdý. 
Nemcov sme vyhnali už aj od Dukly. Po celú dobu nás ostreľujú 
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mínami, aby nás zahnali, ale my sa ich nebojíme. ... Víťa, som živý 
a zdravý, nemusíš mať o mňa strach. Práve v týchto dňoch si ešte 
hlbšie uvedomujem, ako ťa mám rád a ako si Ťa vážim. Ak zos-
taneme obaja nažive, snáď nikto nebude žiť takou naozajstnou 
láskou priateľa a priateľky. Veď sme prešli toto peklo na zemi. Buď 
pokojná, verím, že nás osud nerozdelí. Práve v týchto dňoch, viac 
ako inokedy sa mi chce žiť!“ Tento list poslal manželke po známom, 
ktorý išiel na štáb brigády. Takéto listy sa zachovali len dva. Z jed-
ného sme už citovali. V tom druhom, napísanom ešte pred bojom 
pri poľskej Dukle, Jasiok písal: „Milovaná Vitenka! Oznamujem ti, že 
som živý a zdravý, čo aj Tebe želám. Zatiaľ stojíme, pravdepodobne 
zajtra pôjdeme ďalej vpred. Počul som, že vás silne ostreľujú. Viten-
ka, Ty vo dvore veľa nechoď, no a v dome Ti mína nič neurobí. Keď 
môžeš, príď ku mne. Dnes asi budeme ešte na mieste. Zober so se-
bou prikrývku, pretože ju nemám, aj pláštenku zober. Som v lese, 
hneď na okraji z pravej strany cesty. Mám T-34 s dlhou hlavňou 
hneď pri ceste v lese. Vitenka, ako sa máš? Tým končím. Známy sa 
ponáhľa, chce odísť. Bozkávam Ťa mocne, mocne. Tvoj Rudolf.“
 Ďalším miestom bojovej činnosti československých tankistov 
bola Hyrowa hora (kóta 694). Veľa sa napísalo o bojoch o zmocne-
nie sa tejto dôležitej kóty. O tom, ako zapálené nemeckými pancer-
faustmi sa rútili dole naše tanky, ako tu stratil oko Hrdina Sovietske-
ho zväzu Richard Tesařík, ako sa neočakávaným, náhlym útokom 
zmocnili hory samopalníci Arnošta Šteinera. Preto nebudeme ešte 
raz opakovať všetky peripetie bojov o Hyrowu horu, sústredíme 
svoju pozornosť na Jasioka, ktorý sa vyznamenal aj tu.
 Ťažko je bojovať v horách. Prakticky každý deň prinášal nové 
skúsenosti, boj v obkľúčení (toto sa stávalo dosť často), veľké 
množstvo mínových polí, útoky v noci...
 Trochu nezvyčajným bol pre Jasioka aj boj na Hyrowej hore. 
Rýchlo sa zorientovať vo vzniknutej situácii a bleskurýchlo prijať 
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správne rozhodnutie, to vyžadovalo dobrú školu. Jasiok ju mal. Bo-
joval na ľavej strane hory. Pechote sa nejako nedarilo postúpiť do-
predu, ťažké guľomety nepriateľa ju pritláčali k zemi. Vtedy veliteľ 
pešej roty signálnou raketou Rudolfovi ukázal miesto, kde sa na-
chádzalo jedno z guľometných hniezd. Už zásah druhého granátu 
navždy umlčal jeden guľomet. Po ďalšej rakete nasledovala ešte 
jedna rana z kanóna tanku, a z nepriateľského guľometu nezostalo 
nič. Podľa svedectva Č. Hrušku Jasiok to robil dokonale: „Na prvý 
pohľad to vyzeralo ako ukážková streľba niekde na cvičení, ale 
bol to skutočne tvrdý boj ... Činnosť tankistu Jasioka bola veľmi 
dobrá a bolo vidieť, že si veliteľ pešej roty s tankistami naozaj 
rozumel. Treba povedať, že Jasiok mal v svojom tanku nemenej 
dobrú posádku, veď jazdili v najväčšej delostreleckej paľbe ako 
keby jazdili po pokojnej ulici.“ Nebol to však ešte koniec. Boj 
pokračoval ďalej a bolo treba ísť stále dopredu. Teraz odovzdáme 
slovo ešte jednému jeho účastníkovi. Pravdepodobne o tomto boji 
(aj keď nemôžeme to tvrdiť naisto) napísal, žiaľ, neznámy autor v 
časopise 1. čs. armádneho zboru Naše vojsko v ZSSR zo dňa 16. ok-
tóbra 1944 článok s názvom Chrabrá osádka. Tento článok bol 
napísaný v ukrajinčine. „Tank, ktorému velil ppor. Jasiok  z chodu 
nabehol na pozície Nemcov. Frici boli takí prestrašení objavením 
sa nášho tanku nad zákopmi, že už nemali odvahu utekať. Zvlášť, 
keď traja z nich vystrčili hlavy zo zákopu a boli skosení dávkou z 
automatu des. Kobirju. V tanku zostal mechanik Agapčuk, ktorý 
otočil stroj a začal pásmi drviť fricov v zákopoch. Ppor. Jasiok z 
pištole a ručnými granátmi zasiahol ôsmich. Slob. Alexej, radista, 
zo samopalu ďalších  päť. Čiara bola obsadená a bolo treba ju zais-
tiť. Osádka zaujala obranu a drží ju  do príchodu pechoty.“
 Boj sa skončil. Zdá sa, že ani nepriateľ nemôže na tomto úseku ešte 
dnes prejavovať aktívnu činnosť. Pripravuje sa na zajtrajší protiútok? 
Na obidvoch stranách trvá príprava. Kto je silnejší, ukáže sa v 
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ďalšom boji. Dnes však silnejší sme boli my.
 Boj sa skončil. Prichádza únava, fyzická a psychická. K Jasio-
kovi doviedli zajatca. Pri potoku ho chytil desiatnik Jaroslav So-
chor. Schudnutá, neholená tvár ... Hovorí, že je spojka a je vyslaný 
do jednotky, ktorá má byť práve tu. Rudolf sa usmieva. Nemci sú na 
veľkom omyle. Teraz práve oni sú tu a späť už necúvnu, pôjdu len 
dopredu.
 Pokračovať, ale v ďalších útokoch v priestore Hyrowej hory už 
nemalo zmysel. Sovietske vojská oslobodili Tylawu, ktorá sa na-
chádza päť kilometrov od Duklianskeho priesmyku. Hlavný smer 
útoku 38. armády sa prenášal práve tam. Taká už je zvláštnosť 
bojovej činnosti v horách, kde niet pevnej čiary obrany, kde treba 
stále vyhľadávať najslabšie miesto a neváhajúc využívať každý čo 
i len najmenší úspech.
 Jasiokovi hlásili, že na stanovište jeho roty prišli veliteľ brigády 
V. Janko a osvetový dôstojník Č. Hruška. Rudolf im šiel naproti. 
Chceli vidieť členov osádky jeho tanku. O niekoľko minút Rudolf 
predstavil dôstojníkom Alexeja, Agapčuka a Kobirju. Porozprávali 
sa s každým, zaželali veľa úspechov v ďalších bojoch a neskrývali 
svoju spokojnosť s ich dnešnou bojovou činnosťou. Potom Janko 
krátko informoval Jasioka o tom, čo sa dohralo na vrchole Hyrowej 
hory a o zranení Richarda Tesaříka. V závere rozhovoru Jasiokovi 
povedal: „Menujem vás dočasným veliteľom práporu.“  
 Nasledujúce dva dni, 24. a 25. septembra, 1. československý 
armádny zbor ešte predsa útočil v priestore obce Hyrowa. V prvý 
deň tankisti mali podporovať druhý prápor prvej brigády. Bola to 
úloha pre sedem tankov pod velením J. Hechta, ale ako je zapísané 
vo vojnovom denníku tankovej brigády, útok bol však odvolaný, 
pretože „pechota sa rozhodla útočiť bez tankov, ktoré vraj priťa-
hujú paľbu nepriateľa a tým spôsobujú straty pechoty“. Aj to sa 
stáva. Ale je zaujímavé, že znovu ako pri  ukrajinskej Buzovke bol 
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to práve druhý prápor, ktorý „nemal chuť“ spolupracovať s tankmi. 
V Buzovke sa pešiakom spolupráca veľmi vyplatila. Či by pomohla 
aj v tomto prípade, dnes už ťažko povedať. 
 Práve vtedy vychádzal z obkľúčenia 1. gardový jazdecký zbor, 
ktorý sa prebíjal z územia východného Slovenska k hlavným silám 
38. armády a československí vojaci svojou aktívnou činnosťou 
mali tomu napomáhať. 
 Pechote československého zboru sa podarilo trochu postúpiť 
dopredu, ale silná delostrelecká paľba z hôr Dania a Kiczera ich 
zastavila.
 Ráno 25. septembra zo štábu zboru prišiel rozkaz, aby všetkých 
osem tankov (v priebehu dňa z opravy dostali ešte dva) boli použité 
na podporu útoku tretej brigády. K poludniu sa tanky sústredili na 
juhovýchodnom okraji Hyrowej hory a vyrazili do útoku.
 Koncom dňa tankisti dostali ďalší rozkaz, v ktorom sa nariaďova-
lo zakopať tanky a pripraviť sa na odrazenie protiútokov nepri-
ateľa. Ten neprejavoval aktivitu, a preto nasledujúceho dňa začali 
s presunom do priestoru Tylawy.

xviii. posledný boj

 Do hranice zostávalo iba päť kilometrov, ale v radoch  jednotiek 
útočiacich na karpatské hrebene bolo stále menej a menej bojo-
vníkov. Tým, čo ostali a so zbraňou v rukách šli dopredu, dodáva-
la zvláštnu silu a bojovú energiu blízkosť rodnej zeme. V týchto 
bojoch a v týchto horách sa rodila sláva, na ktorú vtedy nikto ne-
myslel a ktorú nikto nevyhľadával. Rodila sa tu sláva, ktorou sú 
poctení všetci bojovníci 1. československého armádneho zboru v 
ZSSR. 
 Posledné septembrové dni roku 1944 ... Sovietski a 
československí vojaci po krvavých a neľútostných bojoch, ktoré 
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sa svojou húževnatosťou celkom vyrovnali bojom pri Stalingrade, 
sa priblížili tesne k československej hranici. Československí tankisti 
sa v tých dňoch usilovne pripravovali na posledné boje pred vstu-
pom na územie vlasti. K poludniu 27. septembra sa s 20 tankmi a 
3 samohybkami sústredili v lese 800 m na sever od križovatky ci-
est na Tylawu a Jasliska. Čakalo sa na ďalšie pokyny. Vtedy k 
Jasiokovej rote  prišiel fotograf Vlček, aby vyfotografoval osádku 
veliteľa roty, ktorá sa tak vyznamenala v posledných bojoch. Po 
vojne sa považoval tento vzácny záber za stratený. Iba prednedáv-
nom sa ho podarilo nájsť. Je to jediná fotografia, na ktorej je zach-
ytená kompletná Jasiokova osádka. 
 Ženistom 1. čs. armádneho zboru sa podarilo trochu dať do 
poriadku úzku lesnú cestu na pohraničnú obec Zyndranowa. V 
noci na 29. septembra po ťažkom pochode obsadili československí 
tankisti, neočakávane pre hitlerovcov, pozície na sever od Zyn-
dranowej. Ten pochod si vojaci zapamätali nadlho: v noci, bez 
svetiel v horách ... „Jasiok šiel pred tankom v úplnej tme, za ním 
ďalší tankista. Držali sa za ruky a Rudolf mu udával smer tým, že 
ho potiahol za malíček alebo palec. Ten druhý sa držal za ruky s 
pomocným vodičom a ten vzápätí podľa týchto znamení navádzal 
vodiča tanku. Nebola to žiadna hračka, tam šlo o život, a niekedy 
rozhodovali iba sekundy alebo milimetre,“ spomína Rudolfov 
spolubojovník Jozef Šerák.
 Hranicu už bolo možno vidieť prostým okom. Ale bolo vidno aj 
obranné postavenia hitlerovcov, ktorí využívajúc prednosti obra-
ny v horskom teréne sa opevnili na hlavnom karpatskom hrebeni. 
Nemci boli majiteľmi najdôležitejších kót – 460 (Bezmenná výši-
na) a 578. Na západnom svahu tejto kóty sa teraz nachádza 50 m 
vysoká vyhliadková veža, z ktorej sa návštevníkom otvára  výhľad 
na dejisko posledných dramatických bojov pred hranicami. 
 Lenže vtedy sa na tento pekný kútik Karpát pozeralo inými 
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očami. Za každým stromom mohla čakať smrť. Mohli ju spôsobiť 
aj míny. Posledná poľská obec pred hranicami Zyndranowa a jej 
okolie boli husto zamínované. Míny boli aj v potoku, ktorý tečie 
uprostred obce. 
 Útočiť na hranicu mali československí vojaci už ráno 29. sep-
tembra, ale spoločný útok bol odvolaný pre náhlu zmenu počasia. 
Ochladilo sa a spustil sa dážď, ktorý ako sa zdalo,  neprestane. Toto 
zvlášť skomplikovalo činnosť letectva a tankov. Z počasia sa stal 
neplánovaný a nepredvídaný nepriateľov spojenec. 
 Viaceré jednotky zboru dostali československé vlajky, ktoré 
mali vztýčiť na hraniciach. Kto tam bude prvý? Tá chvíľa, kvôli 
ktorej prešli cez oheň neľútostných bojov stovky kilometrov, bola 
tak blízko. Vlasť! Toto slovo mal každý na ústach. Zostalo prejsť 
iba zopár stovák metrov. Nie, nebudú ľahké tieto posledné metre, 
možno, že budú najťažšími zo všetkých, čo prešli. 
 Každý chcel byť prvý. Predsa neprišli sem, aby ustupovali. Len 
dopredu!  Jasiok a jeho chlapci žili iba tým. „Naše odhodlanie 
dobyť hranice bolo priam ohromné. Celá osádka na nič iné nemys-
lela. Bojovali sme už od Buzuluku a teraz sme boli niekoľko metrov 
od vytýčeného cieľa,“ to sú slová V. Kobirju. 
 Ráno 29. septembra sa Viktórii Jasiokovej naskytla možnosť 
navštíviť manžela. Dohodla sa s osádkou tanku, ktorý sa vracal z 
opravy k svojej jednotke, že ju zoberú so sebou.
 Nálada chlapcov v tanku bola výborná. Celú cestu spievali. 
Prítomnosť ženy vždy pomáhala vojakovi trochu sa odpútať od 
surovej a neúprosnej reality vojny. 
 Keď sa stretli, Viktórii sa zdalo, že Rudolf je tak trochu smutný. 
Povedal, že ráno ide do boja. „Asi to bolo po prvýkrát, keď myslel s 
obavami na boj. Nemohla som si to vysvetliť. Prišiel ku mne Alexej 
a hovorí: Viete, čo to je? Zajtra budeme už predsa v Českosloven-
sku!“ spomína Viktória. 

118 119



 Jasiok vedel, že to nebude ľahké, ale myslel len na to, ako 
najlepšie splniť zodpovednú úlohu. To, čo bolo cieľom, teraz sa 
môže dosiahnuť o niekoľko hodín. Cítil, že to bude jeho posledný 
boj? Našepkával mu to tak šiesty zmysel? Vari nie, bol odhodlaný 
dosiahnuť hranicu alebo zomrieť. Bol pripravený na to najhoršie. 
Na vojne treba s tým vždy počítať.
 Ale predsa tak sa chcelo žiť. Ešte pred niekoľkými dňami napísal 
žene: „ Buď pokojná, verím, že osud nás nerozdelí. Práve v tieto dni, 
viac ako inokedy, sa mi chce žiť!“ Posledné dve slová podčiarkol. 
Od Rudolfa sa Viktória mala v ten istý deň vrátiť na štáb. Prosil ju, 
aby zostala a prenocovala s M. Ľaľkovou. Nezáležalo to však na nej. 
 Úloha pre tankistov na 30. september zostala nezmenená. Z 
priestoru „na rázcestí v lese 1 km na juh od písmena „G“, nadpisu „g. 
Ostra“ (poloha podľa sovietskej mapy – pozn. I. S.) bolo treba útočiť 
rovno na hranicu. Operačný rozkaz znel: „ 1. tankový prápor útočí s 
práporom samopalníkov a 3. peším práporom v smere: poľná cesta 
stred Zyndranowá – východný svah kóta 460 – kóta 578 – severný 
okraj lesa na ju od kóty 578. Zničí protitankové delá na kóte 460 
a všetky odpory na severných okrajoch lesa. Svoje pravé krídlo 
zaistí dvoma tankmi na západných svahoch kóty 460. Dva tanky 
s veliteľom práporu ako záloha pripravené na zásah na pravom 
krídle. Útok tankov podporuje 1. delostrelecký pluk a mínometná 
rota 3. pešieho práporu ... Po vniknutí pechoty do lesa na juh od 
kóty 578 sa tanky zhromaždia v Zyndranowej.“
 Severný okraj lesa na juh od kóty 578 sa nachádzal už na území 
Československa. 
 Ráno 30. septembra po delostreleckej príprave, na ktorej sa 
zúčastnili aj slávne „kaťuše“, československí tankisti a pechota 
vyrazili do, ako si vtedy mysleli, posledného boja pred hranicami 
vlasti. 
 Bolo 8 hodín, 25 minút ...
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 Motory jedenástich tankov naštartovali. Hmla pomaly redla, ale 
stále mrholilo. 
Dážď premenil terén na blato nastrkané mínami. Neľahko bolo 
tankom, ale ešte ťažšie pechote. Ale aj tu situáciu zachraňovala 
vynaliezavosť vojakov. Viacerí si vopred povrázkom spojili sáry 
čižiem s opaskom, ako záruku, že im čižmy nezostanú v blate. 
 Útok tankov vzhľadom na terén sa vyvíjal pomaly. Vpredu bol 
tank veliteľa roty podporučíka Rudolfa Jasioka. V ňom československá 
vlajka, ktorá má byť vztýčená na štátnej hranici.
 Už boli v Zyndranowej. Táto obec sa tiahne asi dva kilometre 
paralelne s hranicou. Pod nepriateľskou paľbou dorazili až do stre-
du obce. Ale bolo ich už len deväť. Tankisti počuli v slúchadlách 
hlas nadporučíka Vránu: „Rýchlejšie vpred, zálohu zasadiť dopra-
va!“
 9 hodín, 50 minút. Vrátil sa rotmajster Černý z Barwinku s troma 
tankmi a pripojil sa k útoku.
 10 hodín, 00 minút. Tri tanky pod velením Rudolfa Jasioka sa 
obrátili na kótu 578, kadiaľ po západnom a východnom svahu 
vedie hraničná čiara. Druhá časť tankov pokračovala v útoku na 
Bezmennú výšinu. Bolo treba pomôcť pechote, ktorá nesmierne 
ťažko bojovala na výšine, ktorá mala veľký význam pre ďalší pos-
tup vpred.
 Pre Rudolfa a jeho druhov nadišla rozhodujúca chvíľa, na ktorú 
sa pripravovali a na ktorú tak čakali. 
 Tanky pomaly vystupovali hore po miernom svahu kóty 578. 
Vpredu bol stále Jasiokov tank. Veliteľove oči boli spojené s peris-
kopom. Hranica bola bližšie a bližšie. V dohľade bola nepriateľská 
pozorovateľňa. Krátka zástavka. Zaznel výstrel, granát letel do 
cieľa. Pre istotu Kobirja vystrelil ešte raz. Priamy zásah. 
 Jasiokov tank zostal už sám. Ostatné dva stroje bez pohybu zos-
tali stáť vzadu. Pre nich sa útok skončil – míny a blato ich vyradili. 
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Jasiokov osamelý tank sa blížil k hranici. Tí, čo pozorovali boj zo 
strany, zatajili dych. Hranica bola na dosah ruky! 
 Po mnohých rokoch povedal armádny generál Ludvík Svoboda 
matke hrdinu, že i jemu sa na chvíľu zastavil dych, keď pozoroval 
priebeh tohto hrdinského boja.
 K hranici zostávalo už len 300 metrov, k hitlerovským obran-
ným pozíciám – iba 50 metrov. V tú chvíľu posádka pocítila úder z 
ľavej strany. Pretrhnutý pás.
 Teraz dajme slovo svedkovi a priamemu účastníkovi tejto 
udalosti Vasiľovi Kobirjovi: „Viktor, zober to viac doľava! Zavelil 
som. Agapčukova námaha bola márna, ľavý pás nezaberal. Spo-
zoroval som pohyb ... hlaveň s úsťovou brzdou, hranatý obrys ... 
„Tiger.“
 Znova ako v Kyjeve sa Jasiok ocitol jeden na jedného s „tigrom“. 
Na čej strane bude teraz víťazstvo? 
 V. Kobirja pokračuje: „Každá nasledujúca sekunda bola sama 
osebe drámou. Po mojom impulzívnom rozkaze ‘vyskakovať!’ Ja-
siok v zapätí odsekol: ,Zostať! Budem riadiť paľbu z miesta. Vasja, 
mínus štyridsaťpäť!’ Než dokončil povel, natočil som vežu, zbežne 
namieril kanón a vypálil do ťažkého obrnenca. Súčasne otriasol 
našim tankom druhý zásah. Tentoraz trafil do veže z pravej strany.“
 Nie, Rudolf sa nenaľakal „Tigra“,  napriek tomu, že to bol 
obávaný protivník. Odvážne sa pustil proti nemu do boja ... Veril 
sebe a osádke a dobre poznal železný zákon tankistu: ak je tank 
poškodený a nehorí – osádka je povinná brániť bojovú techniku 
do posledného granátu, do posledného náboja. Rozhodol sa bo-
jovať dokonca. Rozhodol sa obetovať svoj život a život svojich 
druhov, ale neustúpiť ani na krok. Prebil sa k hranici tak blízko 
ako len mohol. Vedel, že za ním ešte pôjdu ďalší a bude im o niečo 
ľahšie. Veď aj jemu často cestu dopredu prerážali tí, čo už nie sú 
nažive. 
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 Fašistická pancierová obluda zakopaná do zeme trafila pres-
ne. Následkom priameho zásahu nepriateľského granátu Jasiokov 
tank podskočil. Ohnivá guľa veľká ako basketbalová lopta vtrhla 
dnu ... Kobirju zachránil kanón, presnejšie povedané jeho spätný 
sklz, ktorý nastal súčasne so zásahom nepriateľského granátu. 
Ohlušený sa vyvalil z príklopu. Z tanku sa valil hustý čierny dym. 
Zraneného ho našli a zachránili sovietski sanitári. Z celej osádky 
tento boj prežil iba on. Jeho veliteľ podporučík Rudolf Jasiok a čle-
novia osádky M. Alexej a V. Agapčuk zahynuli v horiacom tanku.  
 Prvým želaním tých, ktorí pozorovali koniec hrdinského boja 
Jasiokovho tanku, bolo pomôcť posádke. M. Ľaľko spomína: 
„Zamieril som k priateľovi, aby som mu aspoň nejako pomohol. 
Predierajúc sa cez úžľabinu, počul som ohlušujúci výbuch mín. 
Dvaja vojaci, čo boli so mnou, sa zvalili do potôčiku. Spadol som aj 
ja ... Bolo už po polnoci, keď nás našli sanitári.“
 Po Jasiokovej smrti do večera tohto dňa a celý nasledujúci deň 
pokračovali československí tankisti v útokoch na štátnu hrani-
cu. Padol veliteľ práporu nadporučík František Vrána a viacerí 
iní statoční bojovníci, ale tankisti pokračovali v útokoch dovtedy, 
kým sa v ich vojnovom denníku neobjavil zápis: „V boji nemožno 
pokračovať. Zostal jeden bojaschopný tank“.
 To, čo sa nepodarilo 30. septembra Rudolfovi Jasiokovi, usku-
točnili iní vojaci 1. československého armádneho zboru v ZSSR. 
Šiesteho októbra vztýčili na hraniciach vlasti bielo-modro-čer-
venú vlajku Československa. Dukliansky priesmyk bol dobytý. 
Boje však pokračovali ďalej. I za každú piaď rodnej pôdy bolo tre-
ba znova tvrdo bojovať.
 Po všetky tieto dni Viktória Jasioková hľadala manžela vo vo-
jenských ošetrovniach a nemocniciach. Nik jej nechcel povedať 
pravdu. Každý kto vedel o ich veľkej láske,  spustiac dole hlavu, 
mlčal. Bál sa jej pozrieť do očí plných žiaľu a sĺz.
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Pamätná tabuľa umiestnená na výšine 578
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 Línia frontu sa posunula o niekoľko kilometrov na juh a znova sa 
zastavila, tentokrát pri Nižnom Komárniku. Československí tank-
isti získali čas dať si brigádu do poriadku. Predovšetkým treba 
bolo nájsť a vytiahnuť svoje tanky, opraviť čo sa dá a znovu ísť do 
boja.
 Bol nájdený aj Jasiokov tank. Zápis vo vojnovom denníku zo 
dňa 8. októbra 1944 o tom hovorí: „ o 10.45 odišli por. Hecht s rt. 
Parašincom do Zyndranowej zariadiť ďalšiu evakuáciu tankov, 
pritom zistili mŕtvoly v podbitom tanku por. Jasioka. V podbitom 
tanku poznali poručíka Jasioka a slobodníka Alexeja, poručík Ja-
siok bol celý a slobodník Alexej mal odtrhnutú nohu, ruku a hlavu. 
Po príchode hneď odišiel poručík Hecht a rotný Parašinec do RTO 
objednať rakvu pre poručíka Jasioka.“
 Treba povedať, že mŕtvola V. Agapčuka nebola nájdená, a pre-
to bol vyhlásený za nezvestného. Niet však pochýb o tom, že po 
priamom zásahu granátu z „tigra“ rovno do  časti tanku, kde sedel, 
nezostal nažive, a že by sa nejakým spôsobom bol dostal von. 
Prakticky nemal šancu. 
 Prečítame si ďalší zápis zo dňa 9. októbra: „Ráno so stude-
bekerom, ktorý viezol raňajky, odišla skupina 10 ľudí na vyko-
panie jám pre mŕtvych poručíka Jasioka a slobodníka Alexeja ... O 
17.00 hodine odišiel rt. Parašinec do RTO42 pre rakvu pre poručíka 
Jasioka, ktorú odviezol s večerou.“
 Taká bola realita týchto dní.
 Uvedieme ešte jeden zápis, posledný, v ktorom sa spomína Ru-
dolf Jasiok. Je zo dňa 10. októbra: „O 9.00 hodine odišiel veliteľ 
práporu poručík Hecht s ppor. Hruškom s autom „dodge“ pocho-
vať veliteľa 1. roty poručíka Jasioka a slobodníka Alexeja, ktorí 
padli v boji.“

42  Rota technickej obsluhy.
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 Drobný dážď padal na obnažené hlavy, tváre a pláštenky voja-
kov, ktorí sa zišli pri hrobe Jasioka. Hmla skrývala vrchy okolitých 
hôr. Bolo počuť neďalekú paľbu. Mlčky stáli priamo na hranici, do 
ktorej nedošiel Rudolf. Na rozlúčku Čenek Hruška povedal iba nie-
koľko slov. Vtedy sa pri takej príležitosti nehovorilo veľa rečí – nebol 
na to ani čas ani chuť. Všetko bolo tak, ako povedal jeden básnik:  
  
  O mŕtvych povieme si nakoniec.
  Smrť na vojne je krutá a nie nová. 
  A predsa dýchať, to je ťažká vec
  pri zahynutí druha. Ani slova
  nepovieme si. Nevydáme hlas,
  vo vlhkej zemi vykopeme jamu.
  Svet hrubý je. A srdcia stleli. V nás
  Zostal len popol. Zanovitosť samú
  prezrádzajú aj škrane skrivené ...

 Tí, čo mlčky stáli pri hrobe, vedeli, že už nebude medzi nimi 
Ruda a najlepšie si uctia jeho pamiatku v boji, keď zničia čím via-
cej nenávidených fašistov – predstaviteľov „čistej rasy“, ako hovo-
ril Rudolf. Odteraz museli bojovať aj za neho.

xix. pamäť žije

 Pamiatku na hrdinu uchovávajú v ruskom Očjore. V Permskom 
štátnom archíve novodobej histórie archivujú dokumenty viažuce 
sa k Jasiokovi v samostatnom fonde. Pamätajú naň v Rostove na 
Done – v izbe  tradícií na priemyslovke, kde sa učil, mu venova-
li čestné miesto. V zozname takmer troch desiatok významných 
osobností – absolventov tejto školy je ako štvrté v poradí zaz-
namenané meno Rudolfa Jasioka. V ukrajinskom Perevaľsku je po 

126 127



ňom pomenovaná ulica a na bývalom dome Jasiokovcov je umiest-
nená pamätná tabuľa. 
 Na hrdinu Rudolfa Jasioka pamätajú v jeho rodnej krajine – v 
Žatci, Karvinej, Havířove, Bohumíne... 
 Pamätajú naň v podduklianskom kraji a na Dukle.
 Na začiatku bol veľký smútok. Spolubojovníci stratili verného 
druha, rodičia syna, žena manžela. Zdalo sa, že neodišiel navždy, 
len na chvíľu niekde odskočil a vráti sa. Vždy je tomu tak, keď 
zomiera veľmi dobrý človek. „Stále sa mi zdá, že môj Rudík sa ku 
mne vráti a každý deň čakám na neho,“ písala Viktória Jasioková 
Rudolfovým rodičom necelý mesiac po jeho smrti. 
 Potom prišiel ten pamätný deň – 9. máj 1945. Bola to obrovská 
radosť. Ľudia plakali ... Plakali od šťastia a zároveň od žiaľu. Každý, 
kto prežil vojnu v uniforme v myšlienkach sa vracal naspäť, znovu 
prešiel tú veľkú cestu, ktorá ho doviedla k víťazstvu, spomenul 
si na tých, ktorí nedošli, koho nechali naveky v mohylách na 
mnohých veľkých i úplne malých cintorínoch – v lese, pri ceste, 
pri potoku ... V ten deň Viktória Jasioková napísala do Donbasu: 
„Drahí rodičia mamička, otecko a sestra Hilda. V prvých riadkoch 
môjho listu blahoželám Vám ku dňu Víťazstva a mieru. Ku dňu, 
ktorý sme tak očakávali, ku dňu oslobodenia celého ľudstva od 
prekliateho fašizmu, ktorý priniesol nám toľko biedy a utrpenia. 
Teraz si človek môže oddýchnuť v pokoji. Všetko je dobré, mamič-
ka, ale keď vidím ako je tu veľa Rudíkových priateľov a jeho niet, 
keď si spomeniem, ako sa chcel dožiť tejto chvíle ... no nedožil sa 
jej. Mamička, je mi tak ťažko, nie je dňa, aby som neplakala. Keď 
vyjdem na ulicu vidím, ako sa všetci prechádzajú a ja som zostala 
sama na svete, je mi smutno a cítim bolesť, že si osud s nami tak 
kruto zahral. Prečo dobrý ľudia tak krátko žijú?...Ešte pred rokom 
sme boli taký šťastní, tak sme sa tešili zo života.“
 V Perevaľsku na budove školy, v ktorej sa učil Rudolf, visí 
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mramorová pamätná tabuľa, na ktorej je napísané: „V tejto škole sa 
učili Hrdina Sovietskeho zväzu Kosinov Vladimír Jegorovič, Hrdina 
Sovietskeho zväzu Poľakov Nikolaj Fedotovič, Hrdina Českosloven-
skej socialistickej republiky Jasiok Rudolf Rudolfovič.“ Jedna škola 
– traja hrdinovia. Ani jeden sa však nedožil víťazstva. 
 Trochu priblížime čitateľom Rudolfových spolužiakov. Voloďa 
Kosinov bojoval v radoch sovietskej armády od začiatku vojny. V 
septembri 1943 podporučík Kosinov v boji o rozšírenie predmos-
tia na pravom brehu Dnepra s čatou vojakov ako prvý prenikol do 
nepriateľských zákopov. Zničil niekoľko nepriateľských vojakov a 
dôstojníkov a ukoristil štyri ľahké guľomety, desať pušiek a jeden 
mínomet. V boji zblízka padol hrdinskou smrťou zasiahnutý stre-
lou zo vzdialenosti dvoch krokov. 
 Nikolaj Poľakov ako veliteľ družstva oslobodzoval územie 
Maďarska. Dňa 5. decembra 1944 počas prepravy cez Dunaj pa-
dol jeho veliteľ čaty. Nikolaj prevzal velenie. Dvanásť protiútokov 
odrazila hŕstka odvážnych, neustúpila, pokiaľ na pomoc nepriš-
li svoji. Poľakovovi a ešte štrnástim obrancom predmostia bol 
udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Nedočkal sa však na sláv-
nostný moment odovzdania mu Zlatej hviezdy. Padol v marci 1945. 
Mal vtedy iba devätnásť rokov. 
 Títo traja mladí ľudia a tisícky ich rovesníkov sa nedožili víťaz-
stva, ale vďaka nim žijeme my. Zabudnúť na to, znamená prestať 
byť človekom. Nie je možné žiť len dnešným dňom, človek musí 
pamätať aj na to, čo bolo. 
 Po skončení vojny sa nezabudlo ani na Rudolfa Jasioka. V roku 
1946 ho in memoriam povýšili na nadporučíka a v zapätí na ka-
pitána. 
 Roku 1949 telesné pozostatky Jasioka spolu s pozostatkami 
viac ako pol tisíca jeho spolubojovníkov preniesli z pôvodného 
cintorína na hraniciach na cintorín pri novovybudovanom Pamät-
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níku Československej ľudovej armády, kde dodnes odpočívajú 
večným snom.
 Po smrti Rudolfovho otca v roku 1953 sa do Československa 
vrátila jeho matka a sestra. Usadili sa tam, odkiaľ roku 1931 odiš-
li – v Havířove. Počiatkom októbra 1969 prerušila tichý, pokojný 
život týchto dvoch žien správa, ktorá ich prekvapila. Boli pozvané 
na Pražský hrad k prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi. Ešte pred 
týždňom, ešte včera, na to by nestačila ani najväčšia fantázia ...Vec 
sa trochu objasnila, keď si v novinách prečítali správu ČSTK.43 Táto 
znela: „Prezident ČSSR Ludvík Svoboda udelil pri príležitosti 25. 
výročia bojov o Duklu za vynikajúce zásluhy v ozbrojenom boji za 
slobodu Československa v radoch 1. československého armádneho 
zboru čestný titul Hrdina ČSSR in memoriam kapitánovi Rudolfo-
vi Jasiokovi, podplukovníkovi Jozefovi Khollovi, kapitánovi Fran-
tiškovi Vránovi a poručíkovi Vendelinovi Opatrnému.“ 
 Šesťstotrojka predsedu Okresného národného výboru v Karvinej 
viezla Františku a Hildu Jasiokové do Prahy. Na hrade, pred sláv-
nostným aktom odovzdania najvyšších vyznamenaní republiky, 
sa stretli  s príbuznými ďalších padlých hrdinov – otcom Jozefa 
Kholla viac ako 80-ročným bradatým lesníkom, sestrou Vendelína 
Opatrného ... Stretli sa po prvýkrát, ale akoby sa boli poznali dáv-
no. Zbližovalo ich vedomie, že ich synovia a bratia spolu bojovali 
a zahynuli na Dukle, že ani jeden nesklamal a vlasť nezabudla na 
ich hrdinstvo.
 Tento deň navždy zostal v pamäti Jasiokovcov. Stretnutie a krát-
ky rozhovor s Rudolfovým veliteľom armádnym generálom Lud-
víkom Svobodom a celé to povznesené ovzdušie odovzdávania 
Zlatej hviezdy ... Či môže človek na to zabudnúť?!

43  Československá tlačová agentúra.
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Náhrobný kameň na vojenskom cintoríne 1. čs. armádneho zboru na Dukle

Sprava: Františka Jasioková, Hilda Jasioková a otec kpt. Josefa Kohla (sediaci) 
počas prijatia prezidentom republiky Ludvíkom Svobodom
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„Dobre si pamätám na posledný boj Jasioka. Bol to ozajstný hrdina 
a ozajstný vlastenec,“ povedal vtedy prezident.
 Ozajstný vlastenec ... Vlastenectvo ... Tieto slová, tento pojem 
často stretávame vo svojom živote, berieme ho za niečo samoz-
rejmé, nezamýšľajúc sa nad jeho podstatou. Vo vojne tento pojem 
nadobúdal zvláštny význam. Sovietsky spisovateľ Ilja Erenburg, 
ktorého vášnivé publicistické materiály počas vojny uverejňovali 
viaceré noviny, napísal v jednom z nich o vlastenectve toto: „Vlas-
tenectvom rozumieme lásku k svojej krajine, a národu. Ako každá 
veľká láska, vlastenectvo rozširuje vedomie. Skutočný vlastenec 
miluje celý svet. Ten, kto objaví veľkosť rodnej zeme nemôže 
nenávidieť vesmír. Človek neschopný lásky je zlý vlastenec. Práve 
falošný patriotizmus fašistov je založený na opovrhovaní inými 
národmi, zužuje svet do hraníc jedného jazyka, jedného typu ľudí, 
jednej farby pleti.“
 Je celkom možné, že tieto spisovateľove riadky čítal aj Ru-
dolf Jasiok. Články Erenburga čítal vtedy snáď každý. Aj keby ne-
prečítal, naisto by súhlasil s nimi, pretože boli mu blízke. Ako Čech 
miloval svoju vlasť – Československo. Ale ako mohol nemilovať 
Sovietsky zväz, krajinu, kde vyrástol ako človek a osobnosť. Ru-
dolf neskrýval svoj, na prvý pohľad, dvojitý cit, nevidel v tom ni-
jaký rozpor. Bol ozajstným vlastencom. Dokázal to celým svojím 
životom a hrdinskou smrťou. Takým zostal navždy v pamäti ľudí. 
 Dňa 4. októbra 1982 bola na Duklianskom priesmyku pri Pamät-
níku Československej ľudovej armády slávnostne odhalená Aleja 
hrdinov. V nej sú busty slávnych vojvodcov i obyčajných vojakov, 
ktorí sa vyznamenali v bojoch o Karpaty. Pozerajú na nás odliate 
do bronzu tváre maršalov Sovietskeho zväzu I. S. Koneva, A. A. 
Grečka, K. S. Moskalenka, armádnych generálov L. Svobodu a K. 
Klapálka, sovietskych a československých dôstojníkov a vojakov 
R. Tesaříka, A. Sochora, V. Babina, P. Kondyru, V. Opatrného ... 
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Františka Jasioková preberá od prezidenta republiky Ludvíka Svobodu dekrét o udelení 
čestného titulu Hrdina ČSSR Rudolfovi Jasiokovi a Zlatej hviezdy Hrdinu ČSSR.
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Dovedna ich je pätnásť a každé meno je už legendou.44

 Na začiatku Aleje na nás pozerá sústredená tvár Rudolfa Jasioka ...
 Zostaňme na chvíľu stáť a zadívajme sa do čŕt jeho tváre, 
započúvajme sa do šepotu lístia stromov, čo obklopujú Aleju a cin-
torín československých vojakov. Nezdá sa vám, že počujete tiché 
rozprávanie o týchto dramatických jesenných dňoch roku 1944?!
 Veď tie staré stromy sú svedkami všetkého, čo sa tu vtedy 
odohralo. Všetko videli, počuli. Teraz žeby sa s tým delili s mladými 
stromčekmi, čo začali rásť už po vojne? Stromy sú ako ľudia, žijú a 
zomierajú. Žeby aj oni si chceli niečo zanechať po sebe ...?
 Neďaleko po ceste prefrčalo auto. A už nič nepočuť. Možnože 
nič ani nebolo, všetko sa nám iba zdalo. Pretože iba človek má 
pamäť, a tá žije večne a nesmie nikdy zomrieť.

43  Igor Slepcov o každom z nich podrobnejšie napísal v štúdii Pätnásť hrdinov Duk-
ly, ktorá bola publikovaná v zborníku spomienok účastníkov Karpatsko-duklianskej 
operácie a odborných prác Dukla večne živá, č. 10, 1988. s. 110 – 128.
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Vysvedčenie Rudolfa Jasioka zo strednej školy v Parížskej komúne



Obálka listu Rudolfa Jasioka matke do Donbasu (január 1944)





Operačné hlásenie 1. čs. tankovej brigády z nedele  27. 8. 1944



Návrh na povýšenie podporučíka Rudolfa Jasioka na poručíka z 26. 9. 1944



Z kroniky veliteľstva 1. čs. armádneho zboru v ZSSR







Bojové hlásenie veliteľa 1. čs. tankovej brigády zo 7. 10. 1944



Bojové hlásenie veliteľa 1. čs. tankovej brigády z 8. 10. 1944



Vojnová vložka ku kvalifikačnej listine Rudolfa Jasioka



Hlásenie veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády v ZSSR 
škpt. V. Janka veliteľovi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR 

brig. gen. L. Svobodovi o bojovej činnosti tankovej brigády 
od 1. septembra do 3. októbra 1944

1. čs. sam. tank. brigáda v ZSSR   TAJNÉ!

 Exemplár č. 2

 Pole, dňa 12. 10. 1944 

Hlásenie o bojovej činnosti od 1. 9. 1944 do 3. 10. 1944

  Veliteľovi 1. čs. zboru v ZSSR

1. Dňa 1. 9. 1944 

 je 1. čs. sam. tank. brigáda v priestore Pjanoviči – Lanoviči. 

2. Organizácia: 

 veliteľstvo, štáb, zdrav. čata, TS1, HS2, velit. rota, spoj. čata, 

 I., II. a III. tank. prápor a RTO3. 

3. Výcvik: 

 jednotky brigády uskutočňujú usilovný výcvik v streľbe z guľometu 

 a dela, útočný boj, školenie štábov, zdokonaľovací kurz vodičov,   

 mechanikov a radistov. Doba denného zamestnania 14 hod.

4. Morálny stav jednotky: 

 veľmi dobrý.

 Zdravotný stav jednotky: 

 veľmi dobrý.

5. Materiálne zaistenie: 

 munícia 0,9 pal. priemeru, zásobovanie (zapravka) PHM 100 %, 

 4 náplne pre bojové vozidlá, 1,28 náplne pre kolesové vozidlá.

 Strava: dostačujúca.
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 Bojové vozidlá: 

 3 T-42, 4 T-34, 2 T-70, 1 SD-85, 3 brencariery, 

 z toho 1 T-34 a 1 SD-85 v oprave v Prezemyśli.

 Kolesové vozidlá a traktory: 

 24 špec. áut, 36 nákl. áut, 1 osobné M-1 (styč. dôst. NKVD) a 3 traktory.

6. Zvláštne udalosti:

1. 9. 1944:  Na telefonický rozkaz vel. zboru presunul sa III. tank. prápor 

  do Prezemyśla k dispozícii zbroj. dôst. zboru na vykladanie  

  munície z vagónov a vo voľných chvíľach pokračuje 

  vo výcviku – denné zamestnanie je 14 hodín.

2. 9. 1944: Zriadená v Pjanoviči aktívna a pasívna OPL 

  a kruhová obrana ubyt. priestoru.

4. 9. 1944: Vydaný oper. rozkaz na presun 1. čs. sam. tank. brigády 

  do Izdebki. Počas presunu bol tento rozkaz trikrát zmenený.  

  Brigáda sa ubytovala v lese 200 m sev. od cesty 3,5 km 

  na západ od Bariči.

5. 9. 1944: 1. čs. sam. tank. brigáda sa nachádza na novom mieste okrem  

  III. tank. práporu a časti mužstva I. a II. tank. práporu, ktoré 

  zostalo v Przemyśli ako pracovná skupina zbroj. dôst. zboru. 

  Za brigádou budú presunutí na zvláštny rozkaz.

6. 9. 1944: K štábu zboru boli odoslané 2 brencariery k dispozícii 

  vel. zboru. Príprava všetkých bojových vozidiel, mužstva 

  a materiálu na boj. O 16.00 hod. bola nariadená bojová pohotovosť.

7. 9. 1944: Ne tel. rozkaz vel. zboru odišlo 6 dôst., 2 rtm., 41 mužov, 

  1 Studebaker, 1 Dodge a 2 motocykle pod velením 

  kpt. Bíčiště ako regulačná služba do prielomu smerom 

  na Świerzowu Polsku.

  Prišiel oper. rozkaz č. 16. 1. čs. sam. tank. brigáda sa má 

  ako záloha vel. zboru presunúť do priestoru Machnówky.
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8. 9. 1944:  K dispozícii 1. čs. zboru boli do Machnówky odoslané 2 T-42, 

   1 T-34, 1 rtm, 12 mužov a 2 Studebakre  s úlohou ako záloha 

   vel. zboru spolu so 4. práporom. Záloha je pripravená 

   postupovať za 1. čs. sam. brigádou po osi Wola Jasienicka,  

   Czarnorzeki, Krosno, Wrocanka.  

9. 9. 1944:  K 1. čs. sam. tank. brigáde bolo pridelených 8 dôst. z Anglicka.

11. 9. 1944: Z náhrad. pluku bolo 1. čs. sam. tank. brigáde 

   pridelených 18 mužov. 

12. 9. 1944: Vrátila sa skupina kpt. Bíčiště od 1. čs. zboru 

   (cestná reg. služba). Od náhradného práporu bolo 1. čs. 

   sam. tank. brigáde pridelených 78 mužov. Oba doplnky   

   rozdelené rovnomerne I., II. a III. tank. práporu a RTO.

13. 3. 1944:  Odišli: 2 T-70 a 1 T-34 s posádkami pod velením ppor. 

   Vávru4 k dispozícii 1. čs. zboru na posilnenie zálohy.

14. 9. 1940: Odišiel ppor. Hecht5 so stred. tankom k 1. čs. zboru 

   ako veliteľ všetkých tankov (3 T-34, 2 T-42 a 1 T-70). 

   V ten istý deň sa tanky zúčastnili útoku na kótu 534. 

   Výšina bola dobytá, pričom bol podpálený jeden vlastný 

   tank T-34 (Lidice). V 1. čs. sam. tank. brigáde bola zriadená  

   prieskumná čata a četnícky oddiel. 1 muž padol, 1 ranený.

16. 9. 1944: O 00.00 hod. došli z remontnej bázy6 v Bachórze 5 T-34 

   a 1 SD-85. O 15.35 hod. prišiel rozkaz 1. čs. zboru na presun.  

   Určený priestor Szczepańcowa, ktorý bol obsadený 

   jednotkami ČA. Vykonané ubytovanie v Polanke.  

   I. tank. prápor bol zorganizovaný do 2 rôt po 5 tankoch 

   a odchádza do Łeki. K 24.00 hod. štáb tank. brigády, velit. rota 

   a II. tank. prápor v Polanke, I. tank. prápor v Łeki, III. tank.  

   prápor na presune z Przemyśla do Polanky. 

   2 muži ranení. 
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17. 9. 1944: Na rozkaz 1. čs. zboru sa štáb 1. čs. sam. tank. brigády 

  premiestnil do Bóbrky. Podľa operačného rozkazu 

  1. čs. zboru č. 23 úlohou 1. čs. sam. tank. brigády je zaistiť 

  v priestore jz. od Głojsce styk 14. gard. divízie s 1. čs. 

  zborom, byť pripravená podporovať 1. čs. sam. brigádu 

  v ovládnutí Teodorówky a odraziť nepr. tankový protiútok  

  zo smeru mesto Dukla a Iwla. Časť práporu zaistí styk medzi 

  1. a 3. sam. brigádou v priestore Franków – Kirp. Vyslaná 

  bola prac. skupina pod velením npor. Vránu7 s mužstvom 

  II. tank. práporu na vybudovanie BSV8 a pozorovateľne tank. brig.

  1 mŕtvy a 2 ranení.

18. 9. 1944: Vel. 1. čs. sam. tank. brigády sa premiestnil na BSV, 

   sev. okraj lesa 200 m záp. od „p“ nápisu Palacówka.

   I. tank. prápor, organizovaný do 2. rôt po 5 tankoch, 

   zaisťuje styk medzi 1. čs. zborom a 14. gard. divíziou 

   v priestore Głojsce. Velenie práporu preberá za zraneného 

   kpt. Bílka9 npor. Novotný10. K 17. hod. prichádza 

   do priestoru BSV tank. brigády III. tank. prápor organizovaný  

   do 2 rôt po 5 tankoch a je nasadený na zosilnenie prvého 

   sledu 1. sam. brigády na odrazenie protiútoku na 534 

   v priestore Helenówka. 3 tanky ponechané ako záloha 

   vel. brigády. Roty sú organizované po 5 tankoch z dôvodu 

   nedostatku tankov a hlavne spôsobilosti boja v horách.

   2 dôst. padlí, mužstvo: 10 ranených, 5 padlých 2 nezvestní. 

19. 9. 1944: 1 tank. prápor odoslaný do Łeki na podporu 3. sam. brigády 

   s úlohou odraziť protiútoky zo smeru Zboiska – Wietrzno –  

   Wola Albinowska – Dukla – Łeki. III. tank. prápor 

   je rozmiestnený v priestore Helenówky s úlohou zaistiť styk  

   medzi pravým krídlom čs. zboru a pravým susedom.
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20. 9. 1944: o 13.35 hod. v spolupráci s 1. čs. brigádou a po dosiahnutí kóty  

   551 pravým susedom, vyrazí III. tank. prápor z Helenówky 

   na záp. okraj Teodorówky s úlohou: očistiť priestor 

   Teodorówky a zabrániť protiútoku zo smeru od Dukly 

   na Teodorówku, v ďalšom ovládnuť Duklu a prenasledovať  

   nepriateľa smerom na juh, po osi Dukla – Tylawa.

   I. tank. prápor ako záloha vel. tank. brigády sa presunul 

   do priestoru Frankówa s úlohou z vežového postavenia 

   podporovať útok III. práporu, zaistiť styk 1. a 3. brigády 

   a v ďalšom rozvinúť úspech na smere Dukla – Tylawa. 

   O 14.45 hod. dosiahol III. tank. prápor juž. okraj Teodorówky 

   a o 16.25 hod. dosiahol západný okraj mesta Dukla. 

   Veliteľ III. tank. práporu po dosiahnutí jv. okraja Dukly 

   sa rozhodol pomôcť ľavému susedovi v priestore Jasionky, 

   kde bolo počuť silné boje; 4 tanky ovládli záp. časť Jasionky 

   a spojili sa so 4. tank. zborom, ktorý útočil na Duklu z východu.

   O 19.00 hod. premiestňuje sa oper. skupina s I. tank. 

   práporom na sev. okraj Dukly. Vel. III. tank. práporu vyslal  

   prieskum smerom južným, ktorý 500 m od juž. okraja mesta  

   Dukla naráža na protitankové prekážky a dostáva silnú 

   protitankovú paľbu. Veliteľ brig. nariaďuje 

   úpornú obranu mesta Dukla.

21. 9. 1944: 1. čs. sam. tank. brigáda dostala oper. rozkaz 1. čs. zboru 

   č. 29 na útok na 578, ktorý má podporovať aj 1. gard. tank.  

   brigáda. Tesne pred útokom dostáva 1. gard. tank. brigáda 

   rozkaz na presun na iné miesto. Tým sa útok 3. brigády, 

   ku ktorej je 1. čs. sam. tank. brigáda pridelená, zdržal o 1,5 hod.

   O 16.35 vyráža I. a III. tank. prápor pod velením vel. III. tank.  

   práporu por. Tesaříka11 spoločne s 3. p. brigádou do útoku 
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   na výšinu 578. O 17.10 hod. je výšina 578 v našich rukách.

   Počas noci sa tanky sústredili na juž. okraji Teodorówky, 

   kde boli doplnené PH a strelivom.

   1 rtm. a 4 muži ranení, 6 mužov mŕtvych.

22. 9. 1944: Na svitaní tanky I. a III. tank. práporu sústredené 

   vo východisku v priestore 576 na ďalší útok smerom 

   na 694. Po dohovorení spolupráce s 1. čs. sam. brigádou 

   a vel. delostrelectva 1. sam. brigády, vyráža I. tank prápor  

   o 12.45. O 13.00 hod. ovládli tanky kótu 694. Pechota vinou 

   silných mín. palieb postupuje veľmi pomaly. Tanky z vežového

   postavenia udržiavajú Hyrowu horu spoločne so zvyškami

   práporu samopalníkov. Časť tankov I. tank. práporu pomáha  

   pechote očistiť jv. svahy 694. O 14.00 hod. je Hyrowa hora  

   úplne v našich rukách. Za súmraku sa tanky sústreďujú 

   v priestore 578 a po doplnení PH a muníciou zaujímajú 

   opäť spoločne s pechotou obranu 694.

   Padol 1. dôst., 3 dôst. ranení, 10 mužov ranených. 

   Poškodené 3 vlastné tanky T-34.

23. 9. 1944: Tanky I. a III. tank. práporu pod velením ppor. Hechta 

   o 11.40 hod. v útoku s úlohou podporovať útok 3. p. práporu

   po okraji lesa vých. od 694 smerom južným. Pechota zastavená

   silnou guľ. paľbou v lesoch, prechádza do obrany, 

   s ňou aj tanky.

   1 muž ranený.

24. 9. 1944: O 07.00 hod. je pripravený I. a III. tank. prápor podporovať 

   2. p. prápor v útoku. Pretože neboli zistené žiadne guľ. odpory,  

   na rozkaz vel. 2. p. práporu škpt. Knopa12, ktorému 

   sú podriadené, pechota postupuje sama, aby tanky 

   nepriťahovali paľbu nepriateľa. 
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   Tanky sú v obrane na juž. svahu 694. 

25. 9. 1944: Podľa oper. rozkazu 1. čs. zboru č. 30 má tanková brigáda 

   za úlohu so všetkými tankmi podporovať útok pechoty 

   3. sam. brigády na nepriateľské postavenie na 557 a sev. 

   svahoch hory Kyčera. O 09.45 hod. tanky prekročili 

   pechotu a sú o 11.55 sústredené na jv. okraji Hyrowej. 

   O 15.00 hod. so samopalníkmi podporujú 4. p. prápor p. brigády,

   postupujú smerom na trojuholníkový les záp. od juž. okraja  

   Hyrowej, odkiaľ dostávajú silnú protitankovú paľbu. 

   Pechota je taktiež zastavená silnou sústredenou paľbou 

   del. a mínometov. Tanky prešli dedinou a prechádzajú 

   do obrany na záp. okraji Hyrowej.

   1 muž ranený, 1 tank má prebitú vežu.

26. 9. 1944: 1. čs. zboru bol daný rozkaz na výmenu jednotiek 1. čs. zboru 

   a presun smerom na Tylawu. Tanky boli stiahnuté do Dukly.

   V dôsledku strát na ľuďoch a tankoch, najmä veliteľov, 

   I. a III. tank. prápor boli zlúčené do I. tank. práporu 

   pod velením npor. Vránu.

   2 muži ranení.

27. 9. 1944:  Štáb tank. brigády a I. tank prápor sa presunuli do lesa 800 m

   sev. od vidlice ciest Tylawa – Jasliska. O 20.00 hod. boli 

   odoslané tri tanky na zaistenie ľavého krídla zboru – oproti  

   lesu jv. od Zyndranowej a dva tanky a jedno SD-85 na juž. okraj

   Barwinka s úlohou zaistiť pravé krídlo zboru.

28. 9. 1944: Počas dňa sa vykonáva rekognoskácia terénu pre budúci útok, 

   buduje sa SV a pozorovateľňa pre štáb tank. brigády 

   a pre I. tank. prápor. O 21.00 hod. presun oper. skupiny 

   a I. tank. práporu.

29. 9 . 1944: I. tank. prápor vo vyčkávacom postavení 1 km juž. od písmena
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   „G“ nápisu G. Ostra. Štáb tank. brigády v lese 1 km juž. 

   od nápisu „S“ Stasjano. Pre budúcu úlohu má 1. tank. prápor 

   14 stredných a 2 ľahké tanky.

   1 muž mŕtvy, 2 muži ranení.

30. 9. 1944: Úloha I. tank. práporu: z východiska 500 m juž. 

   od Zyndranowej útočiť s práporom samopalníkov 

   a 3. p. práporom na smere 460 – 578, s úlohou zdolať odpory

   na nepomenovanej výšine 600 m juž. od 460, zaistiť pravé

   krídlo útočiacej zostavy na hrebeni s nápisom 76 smerom 

   na priesmyk Dukla, zničiť odpory na hrebeni 578 a dosiahnuť

   čs. hranicu v priestore 578. Po dosiahnutí a zaistení 

   pechotou 578 sústrediť sa v priestore kostola v Zyndranowej,

   kde treba byť pripravený odraziť protiútoky z jv. a jz. smeru.

   Útok podporuje delostrelectvo 1. a 3. sam. brigády. Del. 

   príprava 40 min. Spojenie s vel. 1. brigády, vel. delostrelectva 

   a vel. tank. brigády osobné na pozorovateľni – kóte 618. 

   Záloha vel. brigády 3 tanky na okraji lesa, 500 m vých. od 618.

   O 8.25 hod. počas del. prípravy vyrážajú tanky z vyčkávacieho

   postavenia, ktoré je v lese 1 km vých. od 618 a o 08.55 

   sú vo východisku pripravené na útok. O 09.00 hod 

   vyrážajú tanky do útoku spoločne s pechotou. Časť tankov 

   na nepomenovanú výšinu juž. od 460, hlavnou silou na 578. 

   Asi o 09.15 hod. je nepomenovaná výšina v našich rukách, 

   protivník v panike ustúpil a zanechal na bojisku značné straty 

   tak na ľuďoch, ako aj materiáli. Útok na 578 je zastavený

   bočnými paľbami zo stredu obce Zyndranowa a mín. poľami.

   Pechota je zastavená silnými mín. sústredeniami v priestore 

   600 m juž. od „Z“ nápisu Zyndranowa. Zasiahnutý 1 T-42 

   (vel. roty), 1 T-42, 1 SD-85 a 1 T-70 zničený na mín. poliach.  
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   Tanky sa sťahujú do vežového postavenia v údolí kóty 460. 

   O 12.40 hod. sa tanky sústreďujú na rozkaz vel. zboru 

   pod svahom 300 m záp. od písmena „Z“ nápisu Zyndranowa,

   kde sa k nim pripája záloha vel. brigády a pripravuje sa nový

   útok na 578. Po novej del. príprave na jz. časť Zyndranowej 

   a 578 vyráža o 17.00 hod. nový útok smerom na 578. Tento útok

   je nepriateľom pomocou silných del. a mín. sústredení 

   a silných bočných palieb (pravdepodobne z tankov) 

   znova odrazený. 3. p. prápor i 3. p. brigáda zaujímajú 

   východiskové postavenie. Tanky zaisťujú časti cesty dediny 

   Zyndranowa v priestore 400 m j. od „y“ nápisu Zyndranowa.  

   Hlavné sily sa sústreďujú v priestore 1,5 km od 618 (vých.), 

   kde sa im počas noci doplnilo PH a strelivo. Počas noci 

   je vydaný nový rozkaz na útok na budúci deň.

   Padlí 2 dôst. a 1 muž, ranení 2. dôst. a 1 muž, 

   nezvestní 1 dôst. a 6 mužov.

1. 10. 1944: I. tank. prápor pod velením por. Hechta, po padlom 

   kpt. Vránovi, zosilnený 1. práporom samopalníkov 

   je pripravený o 06.00 hod. na útok s úlohou podľa oper. 

   rozkazu 1. čs. sam. brigády čís. 57. O 09.30 hod., 

   po dohovorení spolupráce s vel. 4. p. práporu,  vyrážajú tanky

   do útoku obchvatom zo sz. cez 460 na 578. Dôvodom pre tento

   manéver bolo vyhnutie sa bočným paľbám zo stredu 

   dediny Zyndranowa a využitie hmly v údolí cez 460 

   zo sz. na 578. Pechota je zastavená a dezorganizovaná silným

   prepadom nepr. mínometov krátko po vyrazení z východiska, 

   čím sa útok značne zdržuje. O 11.00 hod., keď tanky pokračujú

   v útoku na 578, sa hmla náhle zdvíha a tanky dostávajú silnú

   bočnú paľbu z priestoru oblúka dediny „Z“ Zyndranowa.   
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   Pechota ešte stále nedosiahla úroveň tankov. 

   Tanky odpovedajú paľbou do priestoru Zyndranowej. 

   Pri tejto prestrelke bolo 6 tankov a jedno SD-85 zasiahnutých.  

   Evakuovať tanky z poľa boja počas dňa nie je možné vzhľadom

   na silné paľby nepriateľa. K večeru zostáva z bojaschopných

   tankov len jeden T-34 a jedno SD-85, ktoré sú za zotmenia 

   stiahnuté do miesta sústredenia. K zasiahnutým tankom 

   bol vyslaný prieskum s úlohou zistiť stav tankov a posádok.

   V noci sa pristúpilo k evakuácii zasiahnutých tankov.

   Úloha je to veľmi ťažká, pretože nepriateľ na každý hrmot 

   v blízkosti tankov odpovedá silným sústredením diel 

   a mínometov. Evakuácia sa nepodarila.

   6 mužov zranených, 5 mužov padlo, 1 nezvestný.

2. 10. 1944: Tank. brigáda je vyvedená z boja a vykonávajú sa urýchlené

   opravy a evakuácia nepriateľom poškodených tankov. 

   Veliteľ brigády odchádza k veliteľovi tankových vojsk 

   38. armády s prosbou o doplnenie tankov.

   1 dôst. ranený, 1 vojak ranený, 1 vojak padol.

3. 10. 1944:  Počas noci sa pokračovalo v evakuácii. O 08.30 hod. 

   sa vrátila rozviedka. Výsledok: nájdených dovedna 11 tankov.

   Z nich 3 stredné a 1 ľahký schopné evakuácie, ostatné zničené.

   V evakuácii sa pokračuje. 

   1 muž ranený.
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7. Súhrnné straty  1. čs. sam. tank. brigády 

 od 1. 9. 1944 do 3. 10. 1944:

 Padlých: 5 dôst., 21 mužov.

 Ranených: 6 dôst., 1 rtm., 44 mužov.

 Nezvestných: 1 dôst., 9 mužov.

8. Rozmiestnenie jednotiek 1. čs. sam. tank. brigády k 4. 10. 1944:

 Štáb tank. brigády a vel. rota – les 1 km južne od nápisu „S“ Stasjane.

 I. tank. prápor – 1 km juž. od nápisu „G“ G. Ostra (les).

 II. tank. prápor a zvyšok mužstva III. tank. práporu – Szklary.

 Tylo tank. brigády – Królik Polski.

Záver: 

 Tanková brigáda bola vedená do boja postupne, podľa toho, ako dostáva-

la tanky. Do boja boli nasadené aj učebné tanky, s ktorými brigáda vyko-

návala usilovný výcvik viac ako pol roka a mnohé z nich prešli bojmi už 

od Kyjeva. Mali najazdených okolo 3 000 km. Tanky a samohybné delá, 

ktoré sme dostali ako doplnok od veliteľa frontu, boli tanky remontné. Pri 

tom treba podotknúť, že veliteľ tankových vojsk frontu nám vyšiel veľmi v 

ústrety a dal nám všetko, čo mal v danej dobe k dispozícii. 

 Tanky zasiahli postupne vo chvíli, keď pechota bola už po urputných 

bojoch v ťažkom hornatom teréne fyzicky a morálne značne vyčerpaná. 

Terén, v ktorom sa odohrávali boje, je pre tanky veľmi ťažko schodný. Tak 

napr. v boji o horu Hyrowa boli tanky vyťahované do východiska vlastným 

chodom, pomocou 2 traktorov. Rovnako do miesta sústredenia po tomto 

boji, po krátkom daždi, boli tanky spustené z hory jednotlivo pridržiavaním 

2 traktorov. Pritom proti nepriateľovi ovládajúcemu značne prevyšujúcimi 

pozorovateľňami a výborne vybudovanými uzlami obrany väčšinou v mi-

estach, kde nebolo možné tanky rozvinúť. Od  nasadenia, s výnimkou 1 dňa, 

boli tanky z dôvodu udržania dosiahnutej čiary a z dôvodu malých počtov 
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peších jednotiek ponechávané vždy vo vežovom postavení v prvom slede 

pechoty, kde nemohli byť pre silné mín. paľby náležite ošetrované. Prísun 

PH, streliva, stravy, rovnako aj odsun ranených, mohol byť vykonávaný 

len na tankoch. Charakteristické sú straty tech. pracovníkov (tech. dôst. a 

mechanikov ošetrovateľov), pri ošetrovaní tankov v prvom slede (ranení 3 

dôst. a 3 mech. ošetrovatelia III. tank. práporu, 2 tech. dôst. a 1 mech. ošetro-

vateľ I. tank. práp.). Posádky zaregistrovali až takmer 50 % vlastných strát 

pri vykonávaní menších opráv alebo zásobovaní vozidiel v prvom slede. 

Nemali ani najmenší odpočinok, s výnimkou jedného dňa počas celej ak-

cie. Napriek značnej únave a vlastným stratám sa ich morálka udržala na 

dobrej úrovni, čo možno vysvetliť blízkosťou vlastných hraníc. Príslušníci 

II. a III. tank. práporu, ktorí doposiaľ tanky nedostali, podali písomnú pros-

bu vel. brigády o ich nasadenie do boja, hoci ako samopalníkov, v prípade, 

že naďalej zostanú bez tankov.

 V tomto boji sme sa po prvýkrát stretli s novou nem. protitankovou 

zbraňou pre boj zblízka. „Offen Rohr“ 88 mm protitanková puška. Touto 

zbraňou bolo z boja vyradených dovedna 5 stredných tankov, z ktorých na 

hore 534 v priestore Helenówky jeden, tri na hore 694 a jeden v priestore 

Zyndranowej. Samotná zbraň bola ako trofej získaná na Hyrowej hore 694, 

náboje do nej v priesmyku Dukla. Účinok tejto zbrane je možné charak-

terizovať silou výbuchu (v boji na Hyrowej hore 2 zo zasiahnutých tankov 

neboli prebité, ale silou výbuchu boli zabití vodiči tankov, takže tanky sa 

valili z kopca bez riadenia. Pri kolmom dopade na pancier prepaľuje mína 

lievik do hĺbky asi 8 cm, priemer vrchnej časti lievika asi 6 cm a ďalej do 

hĺbky panciera vypálená diera v priemere asi 1,5 až 2 cm do hĺbky asi 6 až 

8 cm, takže celková hĺbka prepálenia panciera pri kolmom prepálení vyt-

vára dieru v hĺbke okolo 18 cm. Rozstriekaním kvapiek horiaceho termitu13 

vypaľujú sa v pancieri  jamky 0,5 až 2 cm, takže pri dopade horiaceho ter-

mitu na hlaveň býva plášť hlavne čiastočne alebo úplne prepálený, násled-
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kom čoho je kanón vyradený. Ďalším charakteristickým rysom týchto 

bojov sú silné sústredenia delostrelectva všetkých kalibrov, rovnako aj 

mínometov, nepriamou paľbou na priestor, v ktorom sa tanky práve po-

hybujú. Neschodnosť terénu a veľké stúpania znemožňujú tankom rýchle 

vyjdenie z týchto priestorov. O mohutnosti týchto sústredení svedčia tie-

to prípady: 1/ V boji o čs. hranice bol jeden tank vyradený priamym zása-

hom ťažkej míny do motora. 2/ V boji o Duklu bol taktiež jeden tank zasi-

ahnutý ťažkou mínou do vrchného panciera. 3/ V boji o 578 juž. od Dukly 

boli vyradené 2 tanky v dôsledku blízkeho výbuchu ťažkého granátu, pri 

čom praskol pojazdný pás. 4/ V boji o Teodorówku boli vyradené 2 tanky 

vinou prevrhnutia sa do rokliny pri pokuse o únik z týchto sústredení. 5/ Pri 

obrane Nižného Komárnika bol vyradený tank priamym zásahom míny do 

hlavne dela.  

9. Dovedna bolo činnosťou nepriateľa počas bojov vyradených 21 tankov,  

 z ktorých 7 bolo zničených úplne. Ostatné boli vždy po boji evakuované  

 a opravené vlastnými prostriedkami.

10. V bojoch od 18. 9. 1944 do 3. 10. 1944 bolo nepriateľovi zničené:

 V bojoch o kótu 534 bol zničený 1 DZOT14, 2 ĽG15, 

 pobitých okolo 30 Nemcov.

 V bojoch o Teodorówku a Duklu zničené 2 DZOT-y, 5 guľ. hniezd,   

 zabitých okolo 30 Nemcov, 1 PT delo a 1 mínomet.

 V bojoch o Hyrowu horu zničené obsluhy 3 ŤG16, 1 DZOT,    

 1 protitanková raketová puška, 1 PT delo, zabitých okolo 25 Nemcov.

 V bojoch o Hyrowu 1 ŤG, 4 ĽG a zabitých okolo 40 Nemcov.

 V bojoch o kótu 557 zničený 1 DZOT, 2 guľ. hniezda a pobitých 

 okolo 40 Nemcov.

 V boji o nepomenovanú výšinu 3 DZOTY, 2 guľ. hniezda, 3 „Fausty“,

 zabitých okolo 40 Nemcov. Ukoristený sklad mín. streliva a 1 mínomet.

 V boji o 578 – 2 KPÚV, 1 guľ. hniezdo, 1 DZOT, zabitých okolo 35 Nemcov.
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 Dovedna zničených: 11 DZOT-ov, 3 „Fausty“, 6 ĽG, 4 ŤG, 12 guľ. hniezd, 

 4 KPÚV a 2 PT delá.

Ukoristených: 

 1 protitanková raketová puška, 3 ŤG, 2 ĽG, 1 mínomet 

 a sklad mínometného streliva.

Náčelník štábu brig. 

Veliteľ 1. čs. sam. tank. brig. škpt. pech. PERL Ladislav v. r.                                                  

škpt. pech. JANKO Vladimír 

Vytlačené: 3 ex.

Dostane: ex. č. 1 a 2 – 1. čs. zbor v ZSSR

ex. č. 3 – 1. čs. sam. tank. brigáda v ZSSR

VÚA – VHA Praha, f. IV, 1. čs. arm. sbor v SSSR, sign. B/7/7. inv. č. 175.

1  Technická správa.
2  Hospodárska správa.
3  Rota technickej obsluhy.
4  Ppor. Vladimír Vávra.
5  Ppor. Jaromír Hecht.
6  Opravárenská základňa.
7  Npor. František Vrána.
8  Bojové stanovište veliteľa.
9  Kpt. Ambrož Bílek.
10  Npor. Bohumil Novotný.
11  Por. Richad Tesařík.
12  Škpt. Josef  Knop.
13  Pyrotechnická zmes. Toto onačenie sa používa predovšetkým pre zmes
    práškového hliníka (pyrohliníka) a oxidu železitého, 
    ale aj pre iné pyrotechnické zmesi s práškovým kovom a oxidom iného kovu. 
    Pri horení zmesi vzniká teplota 2 000 až 3 000 °C. 
14  Derevozemljanaja ognevaja točka. Drevozemné palebné ohnisko (bunker).
15  Ľahký guľomet.
16  Ťažký guľomet.
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Viktória Jasioková, príslušníčka 1. čs. tankovej brigády v ZSSR



Viktória Jasiokova pri hrobe Rudolfa Jasioka na pôvodnom vojenskom cintoríne 
1. čs. armádneho zboru na Dukle

Matka, otec a sestra Rudolfa Jasioka



Hrob otca Rudolfa Jasioka v Perevaľsku



Hrob Františky Jasiokovej



Pomník padlým z Těšínska v Havířově

Matka Rudolfa Jasioka pri pamätníku v bývalých kasárňach 
21. tankového pluku kpt. Rudolfa Jasioka v Žatci
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priebeh vojenskej služby 
a vyznamenania hrdinu čssr kpt. rudolfa jasioka

12. 2. 1942  zaradený ako nováčik 
   do štábnej roty čs. vojenskej jednotky v Buzuluku
17. 6. 1942  premiestnený do spojovacej roty 
   1. čs. samostatného práporu v ZSSR
24. 12. 1942 povýšený na slobodníka
29. 5. 1943  povýšený na čatára
3. 7. 1943  premiestnený do tankového práporu 
   1. čs. samostatnej brigády v ZSSR
8. 9. 1943  absolvoval kurz v tankovom učilišti v Tambove 
   ako veliteľ tanku s výborným prospechom
22. 10. 1943  povýšený na rotného
21. 12. 1943  za vynikajúce bojové zásluhy bol ako veliteľ tanku   
   vyznamenaný sovietskym radom Červenej hviezdy
2. 1. 1944  menovaný do hodnosti podporučíka pechoty v zálohe
23. 1. 1944  vyznamenaný Československým vojnovým krížom 1939
23. 3. 1944  vyznamenaný sovietskym radom Vlasteneckej vojny II. stupňa
28. 3. 1944  vyznamenaný druhým Československým vojnovým krížom 1939
1. 4. 1944  ustanovený do funkcie veliteľa roty
30. 9. 1944  padol pri dobýjaní kóty 578 pri poľskej obci 
   Zyndranowa v bojoch o Dukliansky priesmyk
1. 10. 1944  povýšený na poručíka pechoty v zálohe
20. 12. 1944 vyznamenaný Československou vojenskou 
   pamätnou medailou so štítkom ZSSR
10. 8. 1945  vyznamenaný sovietskym radom Vlasteneckej vojny 
   I. stupňa in memoriam 
1. 1. 1946  povýšený na nadporučíka pechoty v zálohe in memoriam
1. 2. 1946  povýšený na kapitána pechoty v zálohe in memoriam   
2. 10. 1949  vyznamenaný Hviezdou 2. stupňa Československého 
   vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo“ in memoriam
6. 10. 1969  vyznamenaný Zlatou hviezdou Hrdinu ČSSR in memoriam  
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