
Rudolf Jan Holý 

Rudolf Jan Holý se narodil 22. září roku 1921 v městském obvodě Střekov v Ústí nad Labem. 

Vyrůstal tam se svými rodiči a dvěma mladšími sestrami. Studoval na Reformním reálném 

gymnáziu, po kvartě už tam ale nechtěl pokračovat. Nesnášel totiž latinu a chtěl se jí za každou 

cenu zbavit. Zajímala ho elektrotechnika, ale jediná škola, na které ji mohl v Ústí studovat, byla 

německá průmyslovka. To se moc nezamlouvalo tatínkovi pana Holého, a tak úplně náhodou 

Rudolf nakonec skončil na obchodní akademii v Teplicích, na které studoval asi rok. 

V Ústí nad Labem začalo jeho celoživotní působení ve Skautu. Po obsazení severních Čech 

Německem se museli s celou rodinou z Ústí, které bylo součástí Sudet, přestěhovat, a tatínek pana 

Holého si našel práci v Praze. Rudolf navázal na Teplickou obchodní akademii obchodní akademií 

v Resslově ulici. Také pokračoval ve skautování a hned se stal členem Prvního spojovacího oddílu 

v Dejvicích, kde s rodinou bydleli. V oddíle se spřátelil se členy skupiny, která vyráběla 

krátkovlnné vysílačky pro spojení se zahraničím. Sám pomáhal shánět některé součástky. Po 

nějaké době se však s kamarády dozvěděli, že je mezi nimi udavač, a tak museli skupinu rozpustit. 

Po pár dnech už Rudolf Holý četl v novinách, že tři z kamarádů Němci pochytali a zastřelili, 

naštěstí se ale nic dál nešířilo. Kamarádi je neprozradili. 

Rudolfa zajímal Orient a Blízký Východ. Protože byly převážně pravoslavné, začal chodit do 

pravoslavné komunity mládeže pod záštitou kostela sv. Cyrila a Metoděje. V komunitě poznal 

mimo jiné i svou budoucí manželku Libuši. Měl s ní pak 2 děti, 4 vnoučata a 6 pravnoučat. Také se 

zde spřátelil s kaplanem Václavem Petřekem a biskupem Gorazdem, kterým poté pomáhal s 

hledáním dalšího úkrytu pro přesun parašutistů, přestože nevěděl o tom, že se parašutisté právě 

nacházeli v kryptě kostela. Ti ale byli vyzrazeni, ještě než se přesun uskutečnil. V květnu 1943 byl 

pan Holý nasazen u Deutsche Lufthansa v Praze-Ruzyni. 

Za komunistického režimu mohl vykonávat pouze dělnické práce, pracoval třeba v uhelných 

dolech, konkrétně v Dole Zdeňka Nejedlého u Kladna, nebo strojírenském podniku. Jeden milý 

kádrovák mu pak ale podepsal souhlas s dálkovým studiem na ČVUT. Po dokončení studia 

nastoupil do Výzkumného ústavu strojírenského. 

V 60. letech se pan Holý stal členem nejstaršího Českého Yacht Klubu v Podolí. Později se dokonce 

stal jeho klubovým archivářem a předsedou. Jachtingu se věnoval až do konce života. Na poslední 

plavbu vyjel v 98 letech. Plavil se na osmičlenné plachetnici po Baltském moři podél Dánska a 

Švédska. 

Kapitán Rudolf Jan Holý zemřel 6. října 2019. 


