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Vyhlášky po obcích v neděli o svaté Anně (26. července 1914) 
 
Jel jsem v pondělí 27. do Prahy, odtud do Chebu,. Přes noc na úterek ve Francensbad.  - 
 
28. út.     Odp. všecko fasovat Psal domu a Máně 
 
29. stř. 
 
30. čtv. Psal Máně a Vaškovi 
 
31. pát. Na execírce Psal domů 
 
1.VIII. Sob.   10h menáž,  12h odjezd 
          6h Plzeň 
 
2. N    1/2 6 r. Budějovice 
      v pol. Gmünd - več. 1/2 7 Vídeň, - menáž 
 
3. Pond.     5h r. Glognitz - 8 Semer. 
                   3h.odp. Štýr. Hradec  - 1/2 7 Maribor 
 
4. Úterý     7h. r. Zákány - Kapošvar 
                   6h. Ujdombovar 1/2 11 Petikosteli 

 
 



5. Stř.   Pol. v Osijeku. pak zpátky 
   ve 1/4 4 vystoupit v Zupaniji, v 5 menáž 
 
6. Čtvrt.   pak marš k Sávě, tam přes noc na mokrý trávě, ráno v 7 h jeli transportem po 

Sávě k Srbsku (s ll.pl.), vystoupili v Bosně - 12 h - u Sobotiště, odtamtud v 5 h. 
do Běliny, v 1/2 12 h hned 

 
7. Pát.    dostal inspekci. hlídal u kverů, celý den nemnoho, s nohama u saniťáka 

(puchejře) 
 
8. Sob.  dop. na střílení - execírka. 

odp. befehl a nic. Na dnešek velký střílení v okolí, dneska přivedli starší z 
okolních obcí, kteří budou zítra ráno oběšeni, nepřestane li stříleni na 
feldvachy. Již oběsili asi 3 lidi (civil), jednoho zugsführu od artil. zastřelili.   
Šibenice před dvorkem na silnici 

 
9. Ned.   ráno v 3/4 4 Tagwach, s hrozným vztekem, protože jsem  měli mit "Rasttag", a 

hned "Vergatterung" na execíplace,  odtud prej na jednu vesnici, kde se bouří 
proti 91., všecky muže zatknout. Nebyla to ale pravda, vodili nás asi 4 hodiny 
sem a tam, až jsme udělali Švarmlinii, a táhlo se proti řece Drině, hranici 
Srbska. Sotva jsme se na břehu položili, bylo slyšet stříleni zcela zblízka. 
Projelo to každým jako jehla. Byli jsme schovaní u plotu za křovím, jako 
komp-reserve Asi za půl hodiny - bylo pravé poledne - přišel od hejtmana 
befél, verlangern nach links, kde to bylo nejhorší. Na štěstí tam se postavili 
M.G., takže jsme tam nemohli, zůstali jsme co možná "dekovaní" v mělké  
strouze. Trvalo to asi do 2., kulky na nás fičely jedna radost; myslel jsem, ze se 
už asi do Bjeliny nevrátíme, že za námi torny pošlou, a že půjdeme dál. 
Najednou ale ku všeobecné radosti zazněl signál "Vergatt." a šlo se zpět. Podle 
všeho to byly nějaké hordy civilní srbské, ale byli vyzbrojeni také M.G. Kolik 
jich bylo, a kolik jich zbylo, to je těžký vědět. U nás byl dvakrát střelen těžce, 
hejt. Pokorný, jeden kaprál od 6. kump., od nás frajtr do krku (lehce, 
Kunzman).  
Utahaní k smrti došli jsme k vesnici, kde nás napojili, a šťastně jsme došli 
domů, asi v 5 h., teprv teď byla menáž, hned kafe. Za chvíli přišla zvěsť, že ten 
kaprál zemřel..... Večer bylo ještě plno běhání, chleba fasovat, peníze; ustlal 
jsem si ve voze, z toho mne ale za chvíli vyhnali, že jedou pro chleba... Ten 
vztek! a leh jsem si do slámy k stohu. Mám stále potíž s nohama, puchejře  
rozříznutý hrozně bolejí, než se rozejdu, a přece jsem se nemoh zout, protože 
se čekal ňákej alarm. Nebylo ale nic, a dokonce v noci, když jsem se probudil, 
povídal mi post, že je tagwach az v 1/2 8. a Rasttag za včerejšek. 

 
10. Pond.  Vstávali dávno před tagwachem. Přejelo tudy několik aeroplánů. V 10. 

"komot-geštelt", velký poučování od hejtmana stran včerejška, ze jsme se málo 
dekovali a že si máme vzít příklad od Srbů. Odpol. ve 4 h.. Battaillonsübung 
  za účelem procházení kukuřičných lánu. Jeden od 5. komp. probod při tom 
druhýho. - Před tím major Hasinger připomněl nám, ze hejtman Pokorný již 
zemřel, kaprál, zůstane-li na živu, že musí dostat záslužný kříž, protože, když 
padal, zvolal ještě "Hoch Osterreich." - Přišli jsme dost brzy domů, v 6. Pak 
jsme byli chvíli ve městě, a Pak leh zase ke stohu. 

 



11. Út.   6 h. Tagwach, dostal lístek z domu, byl 10 dní na cestě. Dop. übunk v 10., pak 
skoro nic, všude poplach s válkou, taky se ale zas nešlo, že bude 5 dnů příměří, 
což asi není pravda, protože zítra asi jdeme pryč. Večer wachu u kvérů. 

' 
   Obliegenheitens  
   9  - 11  Kraus 
   11 - 1   Vesecký, 12 zapálit 
   1-3      Pichl 
   3-5      Paták  
         Wecken 
   4 - den Koch 
              die Kutscher im Hausel 
   3/4 5. Tagwach, 
   5. kafe 
    6:20 Komp. komplet gestellt beim 7. Zug. 
 
 
12.Stř.  Na dnešek spal chvílemi u stolku před domem při světle. Ráno vyšel celý reg. 

směrem k Amajliji, a hned z počátku jevila se povšechná únava. Tak došli až k 
Drině, tu nás převezli, kus před břehem zastavili a zbytek jsme doběhli ve 
vodě, asi 15 kroků; na břehu hned rozvinuli švarmlinii a postupovali dopředu. 
Ze všech stran bylo slyšeti střílení, za chvíli i nad námi přelétaly kule z děl 
našich i srbských. Asi po 1 hodině pochodu nastal v kukuřičných polích takový 
zmatek, že asi 5 kompanií bylo "durcheinander". Přešli 2 ramena vyschlá, došli 
až k třetímu plnému vody, kde již 102, 11 a 73 ležel a střílel na protější břeh. 
Hleděli jsme se jak možno dekovat. Střílení z flint a kanónů neustávalo. Jelikož 
na břehu nebylo pro všechny místa, stáhl se 2. bat. z 73. do jednoho vyschlého 
ramene zpátky. Raněnejch přibývalo, hrozný pohled. Přijela taky artilérie, které 
zatím přes hlavní Drinu udělali most, po kterém neustále přibývalo vojsko. 
Kvůli dělovým kulím jsme se rozestavili v zuky, Ja držel taky "Verbindung".  
Leč asi po 3/4 hod. přisel befehl "vorwärtz". přes řeku. I nastalo brodění veliké. 
Na štěstí nebylo tam hluboko, jen nad kolena. Na druhém břehu, v Srbsku jsme 
se seřadili do švarmlinie a v zákopech, uschovali. Přezul jsem se do suchých 
punčoch, leč přes to po celou noc bylo mi zima právě jako všem ostatním. Přes 
noc se nestalo nic, v 1/2 12 v noci byla menáž, ve 3 hod. kafe doppelt, do  
feldflašek. Ráno asi v 1/2 7 se vyrukovalo směrem k jihu, 

 
13. čtvrtek   při čemž se dělala veliká zastávka až do 2 hod. odp. Pak se šlo dál, aniž by bylo 

slyšet střílení, přešli dvakrát hluboký potoky. Když jsme přešli přes druhej 
zůstali jsme zpátky v dekungu, poněvadž bylo se obávati artil. feueru. Nestalo 
se ale nic, táhli jsme brzo dál, v doppel-raiích úvozy, cestou necestou, až nás 
dovedli na trochu kryté místo, kde jsme se uložili, celí mokrý, ke spánku. Byla 
nám zima, a když jsem se již chtěl zabalit do zelty, bylo auf, asi ve 1/4 1, a šlo 
se asi 3/4 h. dál, kde se postavily pyramidy a zůstalo do rána. Befehl k snědení 
jedný konservy.  

 
14. Pát.  Probudily nás asi v 5. h. rány z pušek a kanónů, hned bylo auf, švarmlinie a šlo 

se proti tomu. Kule z kanónů lítaly kolem nás, právě blízko u nás explodovaly, 
došli jsme asi v 8 hod do Lešnica, opuštěné velké vsi s kostelem, kde zbyli jen 
ženský, starci a děti. Srbové, kteří celý den s vrchů  na nás stříleli, prý se vzdali 



a naši dostali děla jejich. Na cestě ke vsi chytili Srba - jinocha s flintou, hned 
ho zastřelili. - Ve vsi hrozná pračka o vodu, o niž je nouze  celou cestu v tom 
vedru. Vedli nás jedním směrem, ze vsi, pak se šlo zpátky, jinudy, v hrozným 
nepořádku. Na konci, vsi rast, mináž (rejže). Až do 4 nás nechali ležet, pak 
 jsme šli na druhý konec vsi, když.na place se zarukovalo a zastavilo. Byla 
večeře (vepřový) a pak se spalo. Během cesty viděli jsme 4 Srby zastřelené, 
chycené proto, že zabitým našim vojákům dloubali oči a strkali knoflíky 
 dovnitř, vyřezávali srdce atd.  

 
15. Sob.  (Svátek) Ráno, ve 3 Tagw., kafe a šlo se s ustavičnými zastávkami dál, 

protivná chůze. Jednou v 9 byl větší rast v zahradě, pak zas dál, ll, kavalerie, 
102, 73 a train a forwerky, všecko se předbíhalo na zaprášené silnici v hrozném 
vedru. Nikdo neví, ani major, ani obrst, kam se jde, žádný befehl nepřišel. K 
večeru začalo hezky hřmít s blýskat se, za chvíli pršelo jen se lilo. Potkali, jsme  
 taky prý srbský zajatý aeroplán. Byli jsme zcela durch, nejdřív zpocení a pak 
promoklí. Pojednou, asi v 6 h. večer začlo se na nás střílet ze strany s hory. 
Protože jsme byli Vorhut, hned jsme udělali švarmlinii a proti tomu. To byl  
 až doposud nejhorší den ve válce. To stoupání do ohromného. Strmého 
zalesněného a křovinatého kopce ! Když jsme se vydrápali nahoru, začlo pršet 
znovu, vytáh jsem si Celtblat, ale dal jsem ho zas do Brotsaku, protože nikdo 
nevěděl, co bude. Asi po hodině mrznutí v tom vlhku a větru se šlo dolů, 
Einzelnabfallen, jeden se držel druhého. Konečně po mnohých útrapách a 
klouzání se po prdeli, přejití potoka, jsme se dostali zas na cestu. Ta celá 
legrace trvala skoro do půlnoci. Pak jsme se seřadili a šlo se za batalionem.  
 Zas hrozně dlouhá cesta, protože každý sotva nohama pletl. Došlo se konečně 
po nekonečných zastávkách do vsi, kde jsme pod záštitou obrleut. Roztoka 
vlezli 7. a 8. kump. do zahrady.  Sotva jsme se ale převlékli a přezuli, (já do 
silných bot) a chtěli natáhnout k spánku, přišel befehl, jít dál. Hrozné ! Bez 
menáže, bez vody ! Bez spaní !  

 
16. Neděle  Přišli, jsme na horu, kde byli již ostatní seřazení k většímu boji a střílení. Tam 

jsme chvíli leželi, a pak nás zavedli ještě výš, do horské kotliny, která byla 
dobrým dekungem, a jak se ukázalo, bylo to třeba, za chvíli začalo to bouchat z 
flint srbských se strany a z kanónů se shora (zajatci, offizír). Tam jsme se 
položili bez mináže a bez kafe, až do 3 hod. Potom dostal náš Bataill. úlohu 
jako Vorposty jít kupředu - zas moc hezká věc. Dalo se znova do deště, vzali 
jsme si na sebe mantly. Pak se šlo ve švarmlinii dopředu, prohledávali baráky, 
přes ploty, cestou necestou, zas moc pěkná cesta ! Stále na nás ze předu stříleli 
stále ale ustupovali. Jeden rekrut střílel po mužovi.... a postřelil, vůl, dvě 
ženský. Hejtman a féla mu vynadali, H. jim dal 5 zl. a šlo se dál. K večeru jsme 
dorazili na podélnou výšinu, kterou jsme obsadili a zagrábovali se tam. Já s 
Mihlbauerem hned šli na "post" ještě dál do předu, což vyžaduje veliký 
špicování uší a očí. Za půl hodiny nás vystřídali. Pak jsme si snědli konservu se 
zvíbakem, a sedli do děr vydlabaných v zemi. Nesmělo se spát, ale dřímal jistě 
každý. V noci jsme museli na post znova. Před tím nás probudilo hrozné 
střílení, přepadli nás se strany, ale zase asi odtáhli. Mihlbauer byl už tak 
zmožený, že ve stoje usnul a upad na mne. Ráno v 6 jsme si mantly zrolovali a 
leželi dál za střílení a lítání kulek nad hlavou. 



 
 

Pond. 17.  Před polednem náhle utichlo střílení, my se zatím pojist do levé flanky, a v tom              
přišla zvěst, že 13. nám pomohl se strany a Srby rozstřílel. Nastala chvilka 
oddychu, my se umyli a oholili, ale za chvíli přijel obrlt. Novotný, že máme se 
vrátit odkud se vyšlo. Šlo se tedy ! To byl pochod !  
Do vrchů, utahaní a nevyspalí, zase zvrchu atd. Přišli jsme zpět k 
brigadekommandu, tam ale začaly lítat granáty a my se zdekovali v úvoze. Byli 
jsme pak přes noc v "brigadebedeckunt“ to. zn. že jsme se na nejvyšších 
místech zagrábovali a tam, nespajíce opět, předrželi noc. 

 
18.   Ráno počaly zase lítat šrapnely, rychle jsme se dekovali, když přišly blíže, 

rozprchlo se všecko vojsko jak splašené ovce; my utekli hluboko do rokle, kde 
bylo na štěstí trochu vody a kde se pak kumpačka sauchovala, a s nahodilým 
fldw. Loulou se "šlo" roklemi k mináži; cesta trvala asi 3 hodiny. Na cestě jsem 
se potkal s Libverďákem Kratnerem. Mináž: vepřový a rejže v polívce, jako 
vždycky, a fasovali jsme 2 konservy masné a zvieback. Pak se šlo jinudy 
zpátky. Bylo už k večeru, když jsme tam došli a seděli chvíli v dešti. Za chvíli 
pak jsme došli nahoru, objevily se hrozné mraky a my dostali úlohu obsaditi 
vrch zalesněný. Sotva jsme natáhli mantly, spustil se takový liják s vichřicí, že, 
ač na svahu, stáli jsme hned po kotníky ve vodě. A ta cesta pak po tom 
kukuřičném poli ! Dole válelo se několik zabitých koní s předkem od ňákýho 
vozu, patrně smekli se se stráně dolů. "Šli" jsme přes potok a pak nahoru ! 
Nahoře, už byla tma, začly lítat na nás granáty, stáhli jsme se zpět nahoru na 
nejvyšší místa. Tam přes noc nespat zas, hrozná zima a tak dále. Ráno 



 
Stř. 19   jsme museli utéct do dekungu před šrapnely. Tam jsme byli až do poledne, pak 

jsme po dlouhým váhání šli nahoru, lezli po břichu až k ausschusu. Vlezli jsme 
si za stromy na stráni. Kulky hvízdaly vesele, ale člověk se už pak nebojí. Tam 
jsme byli asi 1/2 h., nikdo nevěděl, kde jsou Srbi. Najednou však bylo voláno k 
ústupu zurück ! Všecko letělo zpátky, hejtman napřed. Šlo se horskou cestou, 
střely nás pronásledovaly neustále. Šlo se k západu, naše kumpanie jako 
Nachhut a náš švarm poslední, já pak s prof. Zutrem ještě víc vzadu. Pochod 
trval hrozně dlouho, pak se sešlo dolů, potokem, kde jsme se konečně napili. 
Došli jsme do obce, kterou jsme přišli a šlo se pořád dál, celou noc, až se 

 
20. Č.   přišlo do Lešnice. Tam byl chvíli rast, všecko vydrancovali, a šlo se dál, bez   

kafe jako vždycky. Asi po 1 1/2 h. pochodu se přešla Drina po pionýr-mostě, až 
sem lítaly šrapnely stále, a došlo se do Sanje, kde byla menáž v zahradě, po 
mináži zpět na kraj vesnice do houštin, tam přes noc. Dostal jsem hned Tág. 
Spal jsem od 12 - 5 (konečně). 

 
21.P.   Ráno kafe a službu dál. (marodi museli kopat jakoby nic). Kéž bychom tu již 

zůstali ! Někdo říká tak, jiný jinak. Kopají se Gráby proti artillerífeuer. Měl 
jsem na patě puchýř dal jsem si ho od toho saniťáka "behandlovat", ale bolí to 
víc než dřív, sotva jdu. V poledne jsem "abhangoval". Odpoledne jsem chvíli 
spal u kverů, pak ale bylo antreten, kdo co neměl, musel hlásit, a hned 
umhangen a marš na Drinu do houštin, feldwachy aufstellen. Na noc jsme šli 
jeden abteil. s Zugsf. kopat graben, na místo jsme přišli ale hodně už v noci, 
protože nás vodil Bůh ví kudy. A má noha ubohá, kulhal jsem jako lazar. (Po 
poledni jsme dostávali poštu, dostal jsem od W. (?) lístek, od M. psaní a lístek, 
hned jsem jí psal). 
Tam jsme měli kopat, ale šlo to jen s velikým křikem ku předu, každý koukal 
jen zalézt do kukuřice a spát. V noci chvíli jsem kopal taky. Ráno  
 

22. Sob.  jsme rozklepaní zimou vstávali, einruckovali ke kumpačce, celý den se jen 
váleli, kafe dostali až najednou s mináží. Také fasovali 3 konservy a zw. Večer 
rozestavili Feldwachy přes noc, stál jsem Wedette s Mihlbauerem u Driny. 
Ráno nás vystřídala jiná kumpačka (6) a my jsme einrukovali zpět do lágru u 
Janje. 

 
23.Ned.  Tam nás, protože pořád ještě pršelo, jako celou noc před tím, nastrkali do 

slaměnejch stanů 6. komp., ale my jsme se tam nevešli a vystavěli jsme si Zelt. 
Až do 3 jsme spali a pak byla menáž a 2 paklíky cig-tab, jimiž jsem podělil 
Mühlbauera. Až do večera byl pokoj, v noci jsem probudil Mühlbauera, aby 
poslouchal, zcela na blízku bylo slyšet střílení Za chvíli na to bylo slyšeti ruch 
v lágru - Alarm. My jsme ale nepospíchali, ve vedlejším stanu ještě spali, až 
féla přišel a vyhnal nás ven. Sotva jsme přišli do řady, kde se už půl hodiny 
stálo a na nás bručelo, že nejdem, přišel befehl "wieder niederlagen". Postavili 
jsme si celt znova a spali až do rána. 

 
24.pond.  Ráno nás přestrkávali pořád, stan jsme si udělali jinde, zase jsme ho museli 

rozebrat. Odp. hroznej rámus majora na 6. komp., že sežrali konservy. Ihned po 
mináži všecko pucovat a v 1/2 3 geštelt, kver a patront, execíren. 
Večer bereitschaft od 7 - 11 streng, pak jsme spali.  



 
25. Út.  Ráno zas jednou umyl, a leželo se chvíli. Zprávy možné i nemožné přetřásány: 

s tou Itálií a její notou na Rakousko dnes jdeme do Běliny, tam budeme 
doplněni Maršbaill. a pak jedni říkají do Srbska, druzí do Prahy - pak se má 
někomu věřit. V 1/2 9 kvér a tašky a markýrovat execírování, hejt. s námi 
nebyl. - Odpoledne geštelt, napomínání od hejtmana, poukazování na vítězství, 
jichž už Německo a Rak. dosáhlo, v 5 hodin jsme vyšli, nachtmarš k severu do 
hnízda na blízko Běliny, 18 km, tam postavit zelty, kafe a spát. 
 

26.   Ráno nic, diktoval jsem tenhle deniček Mühlbauerovi a Dvořákovi. V pol. 
mináž, až do večera se nic nedělalo, večer byl čaj. Odp. si nás šarže zavolal 
hejtman, a napomínal nás, abychom s manšaftem zacházeli ostřeji, nebo 
nebude z toho brzo nic jiného než ňáká banda a žádnej slavnej hgesl.Regiment 
Vzali jsme si to k srdci. Večer jsem si myl nohy, puchejře roztrhal a šlo se spát. 

 
27. Čt.  V noci v 1/2 3 jsem byl auf, a v tom inspekce mne volala, abych šel opatřit a 

zavolat proviantwagen a municionswagen. Tam jsem to se Sekulským vyřídil, 
vrátil se zpátky, chvilku ještě ležel, a byl Tagwach v l/2 5. Hned po kafi mne 
tam hnal féla znova, oni ale nechtěli to vydat, jel jen munič. wagen. Zas mne 
tam hnal znova hejtman, tak jsem konečně přived 3 tragtiery s pytlema, a 
vymluvil jsem mu to, že to ostatní nejde. Konečně tomu uvěřil, ale už bylo 
Vergatterung, 2 konservy abgeben a šlo se, 7. a 8. jako Geschutz-Bedekung 
směrem sz, Bělina zůstane vpravo. Po hrozně únavným marši, ve 3/4 11 jsme 
došli na pole, kde byl rast, pak se šlo na louku blíž k chalupám. Na cestě se o 
mne už taky pokoušely mdloby. Tady budeme snad přeci pár dní. Féla nám 
zvěstoval, že Rakušani vyhrávají v Srbsku na celé čáře, že s nimi budem brzo 
hotovi, že snad tam. už ani nepůjdem. Kde je tedy ten Waffenruhestand až do 
soboty? Včera prej byla rozhodná velká bitva. Udělali jsme sráč (latrina,), lehli 
do stínu k silnici, ve 3 hod. konečně byla menáž, když jsme si nakoupili 
švestky. Teď se už musí všecko kupovat. Pak se leželo až do 1/2 6, pak dostaly 
naše 3 švarmy Feldwachy, my no.1 na silnici. 
Já s Kaflowskim jako Verbindungspatrolle k feldw. no 2., pak si koupili já se 
Sekulskim kuře za 30 kr., upekli na kamínkách a měli nobl večeři, mimo čaje, 
co přinesli. Němci si koupili dohromady jednu husu za 4 K, a naložili s ni taky 
tak. Pak mne ale zugführa poslal jako ordonance do lágru k hejtmanovi. Tam 
jsme pěkně s Herklocem a Loudilem spali až do rána  
 

28.   Ráno opláchli v rybníčku, o vodu je tu nouze, pucovat trochu kver, Feldwacha 
přišla, a nedělalo se až do mináže (1/2 2) nic. Pak zas nic, večer před kafem asi 
hodinku s felou execírovat, pak jsme dostali Bereitsch. a kafe. Bylo nám 
řečeno, že asi jistě dnes v noci odejdeme, ale nestalo se tak. 

 
29. Sob.  Ráno nás skoro probudily zcela na blízku se ozývající výstřely z děl, nejspíš 

našich, někde na Drině. Celý den se skoro nic nedělalo, až na tu blbou execírku 
od 7 - 10 a odpoledne prohlížení kanonů. Napomínání hejtmana, že kdo bude 
jíst švestky, toho sám osobně přiváže na strom. Někdo zaspal na postu a dostal 
1 rok festung po Feldzugu. Večer hezky lehli, zabaleni do zelt. 

 
30. Neděle  U nás pouť, a já tady ráno na Feldwachu, ale já dostal zas ordonanc t. zn. 

Mustršenkla (?). V pol. s menáží k wache, koupil Dvořákovi tabák, tam na 



vartě oznámil, že ve 3 h. má "einrücken", v 5 byl Abmarš k Regimentu zpět. 
Přišlo se tam asi v 7, zase rozbíjet stany, pak kafe a lehnout  

 
31. Pond.  Hned z rána jezdili kolem Train a vojáci směrem zpátky k Drině. Čert ví, kam 

my odtud půjdem. Latriny. Nikomu se už do války nechce, mně už nejmíň. 
Dopol. nás hejtman, prohnal na execírce, odp. Féla ji jen ošvindloval. Večer 
jsem dostal od M. psaní (III.). Ráno prý je Tagwach v 1/2 6, ale   

 
1.září, Út.  zatím již v 1/2 4 nás vyhnali, "alleszam packen", a v l/2 6 se vyšlo směrem k 

Bělině, tu prošli, a zastavili na place směrem k Drině, rozbili stany, latrinu a 
leželi. Na mne přišla kolem poledne hrozná sračka, asi po tom špeku. Na štěstí 
to brzy přestalo. Odp. nás nechali ležet - z toho něco kouká. Taky ty hinshies 
patrony a 1 konservu jsme museli odevzdat. Dopol. držel hejtman kázání, jaký 
nemáme bejt k ženskejm hlavně. (Gestern hat sich hier ein Fall ereignet).  
 Taky co se týče války, nahoře prej Německo a Rak. vítězí nad Rusy a 
Francouzy, a že Bulharsko vypovědělo Srbsku válku, jakmile prej vtrhne do 
Srbska od jihu, my půjdeme od severu. Máme se na co těšit, je-li to pravda, ale 
já myslím, že dělá jen tak válečnou náladu. Taky jsme si koupili v domku za 40 
h šálek čer. kávy, a ukrad jsem tam, při tom lžíci, protože mi ji nechtěla prodat, 
a já svou ztratil.   

   
2. Stř.  Ráno brzy auf, doppelt kafe, abmarš k sv. po silnici z Běliny, pak zahnuli k z, a 

k s. Utahaní k smrti jsme došli tam, asi 1/2 h. od Sávy v 1/2 2 odp. Oběd ve 3 
h. báječně chutnal. Stany, več. v 8 kafe. Budeme nejspíš ablesovat 102., 
Hauptpost. 2 Zug dostal hned službu.  

 
3. Čtvrt.   Ráno s klidem v 5 auf, ne jak se řikalo, ve 3. Leželi ve stanu pěkně, až do 

poledne, pak v ll mináž, v 1 h. abmarš, zpočátku zpět k jihu, pak k východu, ke 
Drině, asi. 2. hod. pochod, ablesovat 102, kteří se právě odtud ubírali Náš (3.) 
Zug dostal Feldwachy, náš (1.) Švarm v noci od 10 do 6 h., hrozná zima, 
ohníček. Ráno chutnalo báječně kafe, ač  

 
4. Pát.  hořký. Ostatní kopat dekunky, my fraj. Shánění žrádla všeho druhu. 

 Feldweblovi 2 kuřata (2,40 K). Sehnal jsem konečně politiku ke čteni od 
Holýho (z 27.m.m.). Kouká to tak na 2 roky ještě trvání, celej ten blbej špás. 
Odpoledne veliká blbost, vysekávání větví, aby byl ausschuss, až do 7 hod., už 
byla tma, když se přišlo domů. 

 
5. Sobota  Dopoledne i odpoledne to samé blbé zaměstnání, mám už ruce celé bolavé. 

Poslal jsem psaní Oldřichovi. 
 
6. Neděle  Dop. Mundurvisita. Hned po mináži dienst 3. a 4. Zug, my dostali 

Kantonierungswache na 3. u cesty do vsi. Už 6 neděl na vojně ! Bože, kdy už 
tomu bude konec? Lístek z domova z pouti. Odpol. vartu, na silnici k Batulnu. 
Ohromná zima v noci, vůbec se nespalo, střílení neustálé na blízku,  

 
7. Pond.  až do poledne. Odp. dostal Dvořák balíček - rozdal něco, ale málo. Pověsti, že 

půjdem pryč ještě dnes, nebyly pravdivé. Večer fasovali každý kus masa jako 
reserveporci na zítra 



 To kouká ošklivě. Taky 2 porce kafe, na ráno do Feldfl. Ráno brzy Tagwach. / 
Hejtman říkal, že ráno bylo zajato 5000 Srbů, kteří se rádi vzdali, nemajíce co 
jíst. Pochybuju, když jim zajali prý též zásoby./ 

 
8.Úterý Svátek nar. P. M.  Od tagwachu v ristunku čekali zařazení na abmarš, spali na 

 sluníčku až asi do 11. pak se šlo směrem sev-vých. k Sávě a Drině. Krásně 
jsme to užili, dnešní svátek Dekunky u Sávy, kule hvízdaly - posty stát bez 
dekunku na samém břehu v noci---. 

 
9.Středa  až do poledne druhého dne, pak se šlo zpátky, zahnulo zas k Drině, do Salaše, 

kde jsme se zakopali hluboko. Celý boj odnesli zas 102, 91, 11, kteří už byli za 
řekou, byli pobiti od Srbů na maděru. Od nás míň raněných, 1 mrtvý od nás. - 
Kopali jsme dlouho do večera. Mináž dnes už byla a trochu kafe, večer né. Spal 
dobře na torně venku. 

 

 
 
10. Čtvrtek  Ráno pokrač. v kopáni. Dostal psaní od Oldř., Mári, 2 lístky od Václ.; fajn 

kachnu se Sekulským po 30 kr. Odpoledne asi v 1/2 4 z čista jasna 
Vergatterung, a šla naše kumpačka ke Drině na Feldwachy ablésovat ll.pl., 
ovšem že hned jsme to nevěděli, a jen pouhý směr cesty ke Drině vyvolával na 
všech tvářích smrtelnou úzkost. Po cestě se válely tornistry, řemeny, 
patrontašky, haldy kverů a bajonetů, bubínky, hrozná podívaná. Tu a tam také 
zakrvácené košile, rozříznuté boty atd. - 1. a 2. Zug dostal vachy, my a 4. Zug 
zůstali ležet nejdřív jen tak, potom v dekunku až do rána. 

 



11. Pátek   Ráno bylo trošku kafe, přivezli ho za náma tragtiery. Celý den zbytečně leželi v 
úvoze v dekunkách, já jen běhal po těch jabkách. Večer v 6 jsme ablésovali l. a 
2. Zug na Feldwachách. My s Picklem na F. No. 2 
 

12. S   V noci najednou, ve 2 h., když jsem chtěl jít pro kafe, přišlo Verstarkung, 6 
komp. a střílelo se lebhaft na druhý břeh (Scheinangriff, asi 1 1/2 h.) To byly 
moje první rány. Snad jsem nikoho nezabil, ti Srbové jsou dobře dekovaní. Pak 
teprv, v 1/2 6 pro kafe, bylo jako led. Fela mi dal do deklu extra. - Pak jsme 
trochu stáli wedette, bylo 2. kafe, trošku teplejší. Sračka povoluje. Našel jsem 
noviny, taky nejnovější illustr., po artill. důstojníku, máme co číst. 
Asi ve 4 byla mináž; ablesung (zas naši, co tu byli před námi, - ačkoliv jsme 
mysleli, že už půjdem do lágru) přišel až večer, tma byla jako v pytli. Když 
jsem ved wachu zpátky, sotva jsme to našli. Proleželi až do rána na mokrý 
zemi, protože celý den bylo psí počasí. 
 

13.Svátek P.M./Neděle  Tak dnes už má M. svátek ! Jak to utíká ! Ráno až v 7 kafe, pak 
pucovat kvery a snášet veršlágy. 
Až do večera nic, večer přišla slabá kump 102. nás ablesovat. My šli pryč, na 
silnici od Salaše na nás čekal Bataillon, a šlo se dál... Tma byla jako v pytli, 
déšť hrozný, cesta příšerná. Došli jsme do tábořiště asi v 1/2 10, 1. a 2. Zug 
stavěli stany, nás nastrkali do "hüte", kde padala voda víc než venku. Bylo 
kafe. Pak se v tom mokru leželo. Mnoho lidí nespalo nic, hřáli se radši u ohňů. 
 

14. Pon.  Když jsme konečně našli kuchyň, zabořenou po nápravy v blátě, byl alarm, a 
my nedostali nic. Šlo se pryč, k Sávě a přes most pionýrskej do Slav. - Tam 
konečně rast. Kafe trošku v 10 mináž, ve 3 kafe. Klidně až do večera, spát bez 
celtu, hrozná zima. 

 
15. Úterý  Ráno brzy tagwach, ale nešlo se pryč, až odpoledne v 1/2 5, zpět do Bosny. 

Byla již suchá cesta. Přišli zas až v noci do tábořiště, tam přes noc. 
 
16. Stř.  Ve 3/4 2 Tagwach, polévka k snídaní, maso do essšálku, kafe bylo včera večer 

do feldfl., v 1/2 4 Abmarš zpět, pak na jih, přišlo se zas do obce, kde jsme 
stavěli ty laubhüte, tam až do odpoledne, v 1/2 5 k Salaši, odtamtud zas ke 
Drině, kde jsme stáli wachy tenkrát. Mokrou strouhou postupovali škandál. 
Celou noc probděli, nevědouce, co se děje. Na Drině, a nebo dál, bylo střílení 
veliké. Šrapnely do nás lítaly. Ráno 

 
17. Čtv.  nás převáželi znovu na druhou stranu, tam podle břehu dál, ( 3 mrtvoly ve 

vodě), švarmlinie rechts, popošli, leželi chvíli v srbských dekunkách, popošli 
zas do úvozu, bylo brzy 3, střílení vpředu před námi uherský 37., jíst konservu 
s kouskem posledního chleba, pak prej angriff. Sešlo s něj, chvála Bohu, proč 
nevim: Noc jsme probděli, ve feuerlinii před námi se střílelo, alespoň 4x 
lebhaft až do rána bez přestání. 

 
18. Pát.  Ráno vařili kafe a pekli kukuřici. Pak prohlubovali dekunky, a střechy dělali, 

fajn. Po poledni ve 2 bylo "mináž holen", přihlásil jsem se taky já s Dvořákem. 
Šlo se pro ni až do Bosny přes zatím vystavěný most. Byla dobrá, až v l/2 4. 
Več. žádný kafe. Poštou nepřišlo mi nic. V noci zrovna jako na dnešek, plno 
střílení, stálé volání auf, abychom ne spali. 



 
19.Sob.  Dnes je to měsíc, co jsme prchali ze Srbska.... Jak ty bídné časy ubíhají ! Ráno 

nás přestrčili z našich krásných dekunků do jiných, po 5. kump. Vařili kafe. - 
Pane Bože, bude už jednou těch trampot konec? Věru jsme už potrestaní dost ! 
Jen těch mrtvol v Sávě co tu plave ! Jak se můžeš na ta dívat, Bože? A samí 
čeští kluci většinou !! Nezbývá než doufat v Boha, že přece změnu přivodí. 
Včera se říkalo, že bude do večera rozhodnuto vyjednávání - a večer to šlo 
vesele dál - - - ? Kdy už bude konec ?? 
Večer nás honili Einzelnabf. z místa na místo, konečně jsme se zakopali - a šlo 
se zas jinam do feuerlinie. Ta noc 5 x střílení obrovský. 
 

20. Ned.  Ty naše neděle ! Ráno přišel rozkaz Vorrücken. Došlo k tomu až v 1/2 11, došli 
jsme asi 300 kroků do kukuřice, tam jsme byli až do 4, pak najednou se všecko 
obrátilo a letělo se zpátky. Marné volání Mühlbauerovo a jiných, kteří měli 
pravdu, protože na útěku dáváme Srbům lepší cíl. A taky jo. Než jsme doletěli 
zpátky do dekunků ! Těch zabitých a raněných ! Taky náš hejtman raněn. 
Snášeli se pak ranění z deště kulek. Ze znovu zamýšleného angrifu sešlo, 
zůstalo se v místě, přeházení všecko dohromady. Pro vodu. Dnes jsme v pol. 
snědli konservu. Večer zas na sucho se "žilo" dál. Noc jako včerejší, jenže 
nepršelo, na štěstí. 

 
 
21. Pond.  Ráno, hned že bude angriff znova - - - Na štěstí dopadl lepší než včera, došlo se 

dál a udělaly se pořádné zákopy, s 16. kump. smíchaní. Fasovali jsme 2 
dohromady 1 konservu a chleba. Říkalo se, že za žádných podmínek v 
nepůjdeme zpátky, a najednou přišel befehl "Šwarmweise zurück", a šlo se do 
dřívějších dekunků zpátky. Tam zas blbá noc, poprchávalo zas. Večer ještě 
velel major "Vorwartz", ale nikdo neposlech, tak zas odvolal befehl. 

 
22.Úterý  Šlo se hned ráno, klidně, přes všechno očekávání, a ukázalo se, že v našich 

dekunkách leželi přes noc né Srbi - nýbrž Uhři, hodní kluci, kteří teď (39. a 
79.) stále s námi jsou. A na ty se v noci střílelo ! Škandál, to vedení naše, od 
Majora až po naše blbé reservní kadety a lajtnanty. Vlezli jsme na štěstí do 
našich děr zas. S Mühlbauerem jsem šel pro vodu do Sávy, začli jsme si tam 
taky vařit kafe obrst nás vyhnal zpátky do švarmlinie - opět nastala taková noc. 
Já už jsem švarmkomandant, kaprálové a Zugsf. skoro všichni už pryč. 

 
23. Stř.  Ráno do předu zas o kus dál - ranění znova padali, zas máme hezký dekunky. 

Byla menáž, taky včera. O kafi ani zmínky. Noc byla děsná. Střílelo se na nás 
se všech stran, i ze zadu naši. Šrapnel vjel asi 2 m napravo do dekunku, nic se 
nestalo, hrozná rána a leknutí, plno písku a kouře v obličeji, dojem, jako když 
je konec světa. Do rána jsem přece trochu spal. 

 
24. Čtvrt.  Ráno hned že zase půjdeme "asi", ale opatrně, až 150 kroků před Srby. 

Laufgraben 1 pro zug, práce hezká, pak se rozlezem a zakopeme. 
 
 
 



 
 
Zde končí deníček Antonína Frice, svobodníka rakouské armády z Ledčic na Podřipsku. Bylo 
mu 23 let. Svědek Král z Ledčic prý ten den potkal povoz, který Antonína vezl na ošetřovnu 
s průstřelem břicha, což tehdy byla téměř jistá smrt.  
 
Deníček je psán drobným písmem, vypsanou rukou, ostře ořezanou obyčejnou tužkou, 
v notýsku 8 x l2 cm se čtverečkovaným papírem. Desky notýsku nesou známky provlhnutí, se 
zbytky růžového papíru vlhkem přilepeného na povrchu. Černá malá tužtička zasunuta do 
hřbetu notýsku. 
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