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Válečný deník! (I.)
Začato dne 17. dubna, kdy jsme odjeli jako 25.
marš z Vys. Mýta. Jedeme přes Čes. Třebovou
na Olomouc kam jsme přijeli v 11 hod. v noci.
Celou Moravu jsme prospali ve vagonech a tak
nám nebylo ani popřáno viděti krásy. Probudil
jsem se a zřel 18.4. ráno v ½ 6 hod okénkem
zamřížovaným kolem lesy továrních komínů
Mor. Ostravy. Dále jedeme přes Dědice,
Krásnou Bialu, Živiec a zastavujeme as na hod.
v Suché v Haliči v půl sedmé večer. Vlak unáší
nás dále.
19.4. jedeme dále přes Nový Saudec, kde jsou
viděti již zákopy s ostnatými dráty. V Novém
Saudci zastavujeme. (…nečitelné…) dostati
jemné cigrety, cukrovinky atd. Pak jedeme
dále a kolem poledne vystupujeme konečně
po zdlouhavé jízdě vlakem ve Grybově,
konečně to naší stanici. Tam setkáváme se se 36. regimentem, většinou Čechy. Jako na
přivítanou padla o nepř. aeroplánu puma, která zabila na nádraží 3 koně a 1 Maďara. První
pozdrav. Zde také na plácku pod nádražím byla nám rozdávána čokoláda, (…nečitelné…) a
mináž. O jedné hod. ubíráme se Grybovem pěšky dále do hor, zde potkáváme malé vozíky, jež
vezou většinou nemocné. Půda zde leží vesměs ladem a sem tam je viděti pol. Žida nebo staré
Polačky. Rastujeme na to v malé vesničce Ropa, kde je corps. komando. Dále jdeme kolem
potoka až do Lozije, kde spíme ve stanech na louce. První noc pod širým nebem. Ten den jsme
poprvé slyšeli v dálce duněti děla. Celou noc jsem však nespal, ačkoliv jsme byli hrozně
zmoženi.
20.4. V 6 hod ráno jdeme dále po dřevěné silnici do hor, kde začínáme rolovati mantle, neboť
slunce pálí jako kamna. Po dvouhodinovém rastu v malé vísce (Leštienka) jdeme ke
konečnému cíli. Děla jsou již zřetelně slyšeti. Po poledni docházíme konečně k cíli. Přes Novicu
poslední vesničku přicházíme do vísky Příslopu, kde sídlí náš regiment. Setkávám se se
známými, Strnadem, Burešem (…nečitelné…) atd. Baráky plné vší proto spíme pod celtami.
21.4. Celý den nic neděláme. Hrají se většinou karty. Fasují se poprvé cigarety i čokoláda. Chléb
je tu lepší než v Mýtě. Jest nám oznámeno, že přijdeme do Uště Rusky jako 4. bat. 15.
Feldkomp.
22.4. Opětně celý den rast. Odpoledne ruský aeroplan dal znamení rus. art. která střílí na naše
dělostřelectvo. Dělostřelecké boje začínají vždy v poledne. V pravo u Dukly to příšerně hučí.

23.4. O 8 hod ráno jdeme dělat do Novice silnici. Kamení se bere z potůčku a ve švarmlinii
podává až na silnici. Mám dozor. Někdo zpozdil mináž; podal cedulku s náp. Máme hlad
chceme rast. Ten den píší mnoha známým.
24.4. Dnes spali jsme poprve v baráku na půdě. Vši si mě dosud nezvolili za své bydlo, z čehož
mám radost. Ráno v půl 7. dostal jsem první poštu a sice od tajem. a 3 dětí z Bor. Potěšila mne
nesmírně. V 7 hod kračíme z Przislopu cestou nahoru kolem posicí našeho dělostřelectva
hustým lesem, možno říci pralesem. Květena jiná než u nás. K 9 hod přicházíme ke Stützpunktu
604, kde se setkáváme s Brychtou. To byla pusa. Jdeme dále lesem kde mluvím i s Kašparem,
na to uložena nám práce, abychom kopali zákopy a odstraňovali překážky. Po celé práci
dostáváme rýži s konservou a večer konzervy kávové, které poprvé vaříme na kamenech
v esšálku. Gotujeme. Nepřítel je na kopci proti nám, zde má vykopané zákopy. Nikoho však
není vidět ačkoliv jich tam je prý jako much. U Gorlice je vidět hustý dým. Hoří nepochybně
vesnice. Na večer a v noci slyšíme salvy z pušek od před. hlídek. Ten den také postaveny
dopelposty a držen „berestschaft“ u celt.
25.4. Vstávám ve 4 hod ráno. Je již krásné světlo, slunce se probouzí a les tiše naslouchá
flétovým tonům kosa. Vaříme venku kávu, k níž bereme vodu z blízkého praménku. Děla
začínají v dálce hučeti. Mládenci osekávají spodky stromů před zákopy. Lehl jsem si opodál na
znak a podřimoval. Náhle ucítil jsem silnou ránu a ještě pronikavější táhlý silný hvizd.
Instinktivně jsem vyskočil a plácl sebou na břicho pod vedlejší strom. První pocit šrapnelu,
který hodila naše art. přes naše hlavy na nepřítele. Rozbil jsem si při tom koleno, jak mě to
postrašilo. Tu dobu létaly hrnce asi hodinu a po poledni navštívily nepřátelské střely okolí
kuchyně, kde se právě rozdávala mináž. Účinku však neměly. Večer jsme gotovali – spali pod
celtami. Ten den byl jsem poprvé trochu rozčilen.
26.4. Den před mým svátkem. Vstávám v 5. hod a vařím poprvé kávu s čokoládou. Ten den
stěhujeme se opět s celým regimentem nazpět do Przislopu. Kam a kdy máme odjeti, nevíme.
27.4. Den mých jmenin. Jsme naposledy na stráni a po poledni stěhujeme se s celým
regimentem do vesnice Przislopu. Svátek jsem užil mizerně. Ten den poprve začalo pršeti, však
jen na chvíli.
28.4. Mašírujeme ráno v 7 hod opětně nad vesnicí, kde stavíme před našimi bateriemi střílny
v nichž spíme. Artilerie střílí 100 kroků od nás. Ten den byla zajata od nového reg. (89) celá
feldvacha s laitnantem a hejtman. Dostal jsem první lístek z domova od rodičů a od sl. Vl.
Smrtkové.
29.4. Spal jsem s Komárkem a s Šantrůčkem, dobrým kolegou. Byla však v noci příšerná zima.
Mám velkou rýmu a oči mě bolí, což si nedovedu vysvětliti. Dnes byli opět někteří očkováni.
Odpoledne jsme si spol. se Strnadem zase zazpívali. Kryvaň objevil se dnes poprve v plné kráse.
Z večera bylo slyšeti silnou střelbu na straně ke Gorlici.
30.4. (Den čarodějnic.) Dnes v noci byl jsem poprve překvapen střelbou jež trvala od včera 7
hod več. a změnila se v příšerný „Sotmilfeuer“. Rachot pušek, děla, strojní pušky a jiné
vymoženosti slavily svůj svátek. Všecko přeneslo se blíže k nám takže se mi zdálo jako bych byl
již v tom, jak to za zády bouchalo. I kuličky nám přes hlavy přeletěly. Zdá se že Rusové dělali
„Angrif“. K poledni dovídám se, že naši dobyli jedné vesnice. Na našem rayonu (30) 4 ranění.
Dopoledne pracovali jsme u 13 komp. na kraji lesa. Odtud viděli jsme krásně hořeti vísku, v níž
Rusové chalupu po chalupě zapalovali. Divukrásný ale příšerný pohled. V poledne jsme fasovali
tabák (22 kr.) cigar. půlku chleba, špek. V prázdné chvíli polední hráme capáry. K večeru rozkaz

„Kergaterung“. Znenadání shromážděn celý bat… a ostatní kompanie mašírují z vesnice v čele
s peg. štábem. Dovídáme se, že má být „angrif“. Snědl jsem čokoládu. Naše kompanie brouzdá
se za svitu měsíce, který právě vyšel, jdeme bez cíle sem a tam až přicházíme v houfu před
Gladišov, kde jsou již posice ruské. Nepřítel pár kroků před námi však žádná rána. Konečně
vracíme se po silnici nazpět a přicházíme v půl druhé v noci domů. Dostali jsme čaj. Ten den šli
jsme 7. hodin bez přestávky. Div, co člověk vydrží. Dozvěděli jsme se pak že jsme chránili
„šverhaubice“.
1.5. První máj. Jdeme ráno as v 10 hod na kopec, kde nastupujeme v boudě v lese. K večeru
zavolány všechny šarže aby prohlédly zákopy. Dovídáme se že má být zítra v neděli na celé
frontě „angrif“. Příšerné slovo mě jaksi rozmrazilo. Večer za tmy fasujeme ještě rozličné věci
na poslední cestu do věčnosti.
2.5. Ráno časně v V. hod alarm. Jdeme na stráň nedaleko. Regiment jde kolem do zákopů se
štábem v čele. Ležíme zde za rachotu děl, která hučí dnes na všech stranách. Příšerná hudba,
která je jen předehrou tragedie, jež na nás v brzku čeká. Sedím naposledy s Komárkem a
Šantrůčkem a rozvažujeme co s námi za pár hodin bude. Bude to jistě hrozné, a je mi z toho již
na měkko, ačkoliv neztracím hned mysl. Vzpomínám na domov co asi doma dělají, že ani
nevědí co na jejich Jarku dnes čeká. Myšlenky se v hlavě honí a zírají divě do budoucna. Ani
jsme dnes mináž nedostali abychom se nepřejedli. No možná že to bude s prázdnými žaludky
lepší. Jest 8 hodin ráno, sluníčko krásně svítí, chladný větřík pofukuje a my dosud ležíme na
pasece. Mináž jsme nedostali. Ve 2 hod auf a mašírujeme s kopce dolů úzkou cestičkou i
údolím bublavého potůčku dolů do vesnice. Nahoře na protějším kopci to bouchá, sem tam
mašinkvér, ne však mnoho ran. Když jsme přicházeli dolů, začaly nám již ruské kulky kol uší
hvízdati. Hrozný nepořádek a každý schovával hlavu. Hned na to blízko mne byl raněn jeden
Čech do kolena. První ztráta. Nahoře slyšeti, že je Jarka Komárků již raněn. Ukázala se však
pravda, že si vyvrtl nohu, čemuž jsem byl velmi rád. Přicházíme dále, vlastně běžíme deštěm
kuliček do vísky Malastova, kde již jsou shromážděny ostatní kompanie. Na cestě s hůry potkali
jsme již kolik raněných. První obrazy hrůzy války. Přicházíme do míst, která ještě ráno byla
obsazena Rusy a dělá se hned švarmlinie. Jest dán však rozkaz abtreten a stavět stany.
Přenocujeme dole na poli, však v noci jsme přerušeni ze spánku příjezdem kuchyně, která dává
rýži s konservami a chléb, cigar., špek, tabák, kafekonserv. Ráno vstáváme v 5 hod.
3.5. Vaří se káva, umyl jsem se zase neboť jsem byl již notně zamouněn. Odpočíváme čekajíce
na další rozkazy. Dovídáme se že kopec nad námi je poset mrtvolami našich. I v potůčku leží
nebožtíci však dole se na to nehledí a voda se pije bezohledně. Počínáme si již jinak než
rozumně. Na silnici chodí zástupy raněných (2.5.) a sanitka nosí na nosítkách těžce postižené.
Hrozné okamžiky. Gorlice stále hoří. Sedíme v kroužku se Šantrůčkem, Komárkem a Fuksou a
vyprávíme, či více mlčíme z toho všeho. Náhle rozkaz k odchodu. V tu dobu letí ruský aeroplán,
který je pronásledován střelami z našich pušek. Ovšem marně. Jdeme dále po silnici směrem
ke Gorlici. Na silnici potkáváme raněné a na kopci nad námi je viděti místa posetá mrtvými.
Cestou potkáváme se s 28. reg. pražských landsturm. Rovnají ukořistěné ruské pušky a
rozdávají nám feldšpátky. V dálce před námi hrozivá mračna dýmu a deště. Přicházíme na
křižovatku, kde již 2 naše baterie střílí na nepřítele. Naskytá se nám hrozný pohled. Vše rozbité,
zkrvavené prádlo, šaty, rozházené střelivo, kusy šrapnelů a granátů. Hned na to překvapuje
nás příšerné divadlo. V pravo od silnice v příkopě na louce plno mrtvol dosud neodklizených.
Strnulá těla a barva obličeje a krve připomíná na figury v panoptikum. Pár kroků na kopečku
leží as celý švarm 6 reg, Jägrů, ubožáků, kteří byli dle všeho porubáni stroj. puš. I v příkopě byli
napadeni z (…nečitelné…), jak viděti na spáncích a někteří od naší artilerie porubáni. Rančeři

se asi s těží zachránili, nebyloť možno. Je vidět vojáka, který byl raněn do nohy, vyhrnul si
kalhoty chtěje si obvázat nohu, však druhá kulka ho skosila. Dále na pár kroků ruské zákopy
(…nečitelné…) jámy vyrvané země od granátů, však padlého Rusa neviděti. Bylo mi úzko při
pohledu na tuto tragedii a dlouho každou chvíli myšlenky na tento obraz mne obtěžovaly.
Přicházíme as po čtvrt hod. na louku kde se celý regiment 30. shromažďuje. Nahoře viděti
ruské zákopy, jímž možno říci pevnosti. Nebýti naší artilerie, bylo by nemožno se do nich
dostati. Ta však svými granáty rozdrtila vše, takže zákopy dle výpovědí vyhlížely jak řeznické
krámy. Lagrujíce viděli jsme kolem přejíti mnoho zajatých nepřátel (mezi nimi i jeden Čech),
mezi nimi i mnoho raněných. Říkali, že nás Austrijáků je drženo a že již teď mají mír. Dále jezdily
po silnici trény, kuchyně, (…nečitelné…) kavalerie, artilerie, zkrátka zde ten ruch válečný bylo
nejvíc vidět. Vařili jsme si kávu, čaj s rumem (od Lojzy). Dán rozkaz postavit celty. Spali jsme
tedy pod stany, žel že nás vyrušily v noci kuchyně se svou mizernou rýží. Čaj ještě ušel. Spal
jsem (…nečitelné…) byla mi zima, neb ráno bylo všude plno jinovatky.
4.5. Vstáváme ve 4 hod a dostáváme kávu na další posilu. Dostávám bohatou poštu a sice 19
lístků. 15 od dětí i z domů od Pepka Ej, Trojana a Božky z Brna. Potěšily mě nesmírně.
Odcházíme v 5 hod ráno celý reg. Cestou je viděti spoustu ruských patron ba někde i na
hromadách v plechových krabicích. I krásné boudy si zde vystavěli většinou z drnu. Obdivovali
jsme se tomu jejich dosti šikovnému zařízení.
Přicházíme do vesnice Przegonina. Tam
rastujeme na chvíli. Pak jdeme dále
k jakés vesnici, kde již je na kopcích
slyšeti střelbu z pušek. Jdeme na kopec
gesichert a první pozdravy již začínají
lítat do vesnice odkud jsme šli. Ostatní
střely lítají pak stále za nás. Děláme již
švarmlinie. My jsme jako první linie. Pak
jde se opětně v doppel. bukovými lesy.
Nahoře slyšeti je prudkou střelbu
z pušek a praskání granátů. Jest tam 28.
a 7. reg. Na vrchu kopce zůstáváme státi
a pak se stahujeme nahoru, kde je dáno „Aunahme“. Nepřítel před námi měl obsazený kopec.
Levá část byla teď naším vojskem obsazena, pravá je obs. slabým nepřítelem. Je úkolem tuto
druhou stranu dobýti. (13. 14. komp. švarml. my jako reserva na lev. křídle.) Postupujeme ve
tmě roštím, potkáváme raněné, stahujeme se však po chvíli, cloumají s námi ve tmě sem i tam
až konečně asi v ½ 12 hod v noci kopeme dekunky a leháme si do nich ke kratinkému spánku.
Ku podivu jsem dosti spal.
5.5. Ráno vstáváme časně, gotujeme za rachotu děl našich i ruských. Krátce na to zříme
švarmlinie 28 a 7 reg. kteří již forigují. Na to jdeme i my zase jako reserva. Nepřítel ustupuje a
zanechává za sebou různé drobnosti. Tam viděl jsem jednoho Rusa s roztříštěným obličejem.
Kvairer raněn. Kuličky nám občas kol uší zafičí. Stahujeme se opětně a sice celý regim. jelikož
Rus utekl spěšně. Jdeme v marškol. hustým pralesem, močálovitým, plným přírodních krás,
odtud dále po kopcích (vrcholu) utahaní. Po poledni však začínají létat hrnce. Načež se
postupuje ve švarml. proto artilerie (…nečitelné…). Na pravém křídle na kopci však je slyšeti
střelbu z pušek. Narazili na slabší oddíl nepřítele, který patrně zdržuje svůj „Rükcug“. Rozpoutá
se delší boj v němž jsme zase jako reserva. Začíná se stmívati však střelba neustává. Chceme
zasáhnouti též do boje jdeme údolím mezi dvěma stráněmi, však náhle začínají do nás posílati

salvy. Ihned „nieder v lese“ a každý strká hlavu do země. Na to smíchají se všecky kompanie
dohromady ve tmě. Začali jsme spát v noci. Ležím pod smrčkem přikryt dekou, kulky fičí mě
kol hlavy, však spal jsem nedbaje toho až do rána. Ten den byli jsme sedřeni jak psi. Dva dny
bez mináže. Co bude zítra.
6.5. Časně ráno vstávám, vida několik kompanií pod sebou zakopaných. Konečně našel jsem
svou kumpačku, která byla již připravena k odchodu. Hoši se pomalu ze všech koutů scházeli.
Jdeme zase všichni ve švarmlinii místy, kde byl včera boj. Vidím na zeleném poli jednoho
mrtvého, který má přikryt obličej čepicí. Dole pod kopcem stavíme pyramidy, rastujeme. Vařím
čaj, kávu a posléze, když nad vesnicí (Krempna) se staví regiment do kolon, fasujeme věci,
dostáváme dva dny čekanou mináž. Dole na polo spálená ves. Našel se sklep s bramborama,
proto je viděti na mnoha místech vařiti brambory. Vaříme s Šantrůčkem též, přidáváme slaninu
a tak máme výbornou večeři, kterou jsme ještě na vojně neměli. Zapíjíme čajem. Ten den viděl
jsem poprve pravý ruch válečný. Silnice celý den plna jedoucího trénu, kavalerie, artilerie,
pěších trup, krátce tisíce hlav. Nad námi se shromažďují zajatí Rusové, mezi nimiž je mnoho
Kozáků. Hoši jsou veselí.
7.5. Vstávám v půl páté a v 8 hod mašíruje všecko na východ. Hrozně sedřeni přicházíme v 1
hod. odpol. do vísky Olchoviec kdež stavíme opětně stany. Následuje opět blažená chvilka
odpočinku. Po cestě opuštěné od Rusů viděli jsme jejich pece, vyhozený most, jdeme po
kolena vodou, potkáváme polské vystěhovalce, vidíme zcela spálené vesnice, v jedné krásný
pravosl. kostel. Zase jdou kolem 2 ruští jenerálové zajatci, mnoho důst. a mužů. Lagrujeme
v Olchovieci, vaříme si, píši domů a jinam. Na cestě koupil jsem poprve 2 balíčky 32 k. tabáku
po 20 kr. Ten den mám batalionku.
8.5. (sobota) Vycházíme z Olchoviecu směrem východním blíže k Dukle. Máme před sebou
delší marš, jak nám bylo oznámeno. Po 9. hod nastupujeme ve vísce ( ). Na to nastupujeme
další marš po silnici. Cestou potkáváme mnoho vozíků s raněnými, a as 200 zajatců. Jdeme
dále, regiment značně řídne, jelikož následkem dlouhé cesty padá mnoho ztýraných až ve 4
hod dostáváme se do vesnice kde as půldruhé hod rastujeme a dostáváme konservy s kávou.
Na to nastupujeme v ½ 5 další marš po silnici na níž plno děl, vcházíme do míst
civilizovanějších, kde viděti již dosti slušné vily a v 9 hod. večer docházíme do Rymanova,
města, kde je velice hlučno. Samé povozy, auta, děla, kavalerie, train atd. Stavíme celty na
zoraném poli v záři v dálce hořící vsi. Děla příšerně hučí a do nich se mísí tlumený rachot pušek
a mašinkvérů. Usínám tak znaven jako nikdy jindy, nohy necítě a spím jako dub.
9.5. Ráno časně vstáváme a po čaji jenž není již k pití mašírujeme na dolní konec města, kde
chvíli rastujeme. Je dovoleno na chvíli jít do města koupit si čeho potřeba. Koupil jsem si
cigarety ruské s trubičkami jež jsou místo za 6 kopějek za 25 kr, sirky za 6 kr, svíčka 25 kr,
bonbony krab. 2 k, čaj balíček 1 k, buchty jež jsou nejdříve za 15 kr a vzrůstají na 80 kr. I cukr
a černý chléb mládenci koupili, vše však nesmyslně drahé. Náměstí je celé vypálené a
vydrancované, jen v některých opuštěných krámcích prodávají polští židé tyto drobnosti.
Hádky je přitom plno až uši zaléhají a o každou věc přímo rvačka. Hladu máme také již dosti,
neboť se nic nefasuje. Mašírujeme dále s kručícím žaludkem polemi po silnici, kde je již méně
kopečků. Docházíme k vísce kde lítají a praskají ruské šrapnely. Celý regiment dělá „nieder“ a
ležíme tak v nepořádku ačkoliv to praská již nad hlavami. Vedle cizí regiment postupuje a vedle
nás se zakopává. Na to „auf“ a mašírujeme vesnicí a podél klikatým hlubokým údolíčkem jímž
se vine malý potůček. Šrapnely do nás. Potkáváme raněné a náš batail. se odděluje stranou do
hluboké cesty kde se leží. Kulky hvízdají, piští, bzučí, praskají (dum) nad hlavou. Kadet

Knobloch raněn do nohy. Na to jdeme pár kroků dále a zakopáváme se na poli. Spousta
regimentů.
10.5. Spal jsem v hrobečku jako zabitý. Ráno dovoleno uvařit kafe a zahřát tak žaludek, který
již zpívá. Naše 2 bat. jsou již v ohni a dovídám se že kad. Kaiser je zabit. Prší. Ruksaky bereme
na záda a čekáme na další rozkazy, půjdeme dle všeho asi do toho. Na to přijíždí kuchyně a ku
podivu dostáváme opětně mináž a sice polévku, maso a černou kávu. Chleba se fasuje jen 9
bochníčků pro 52 lidí. Tedy čím dále, tím méně. Potěš nás pánbůh. Ležíme v dekunku, na to
rozkaz jít kupředu. Jdeme nahoru do lesa, kde je plno vojska od různých regimentů. Hned na
to vlézáme do dekunků před lesem. Před námi je rozvinutá celá bitva. Na holém kopci pod
námi je hustě mrtvol, pokosených omylem od našich mašinkvérů. O něco výše jsou Moskali,
kteří do nás stále pouští dum dum. Za to však naše artilerie řeže do nich nemilosrdně a husté
sloupy dýmu a kusy země létají do výše. Krásná podívaná, při níž je malá dušička, však začínám
zvykati tomu. Vlevo od nás se foriguje což dokazuje příšerná rychlostřelba, jež se podobá
hukotu vichřice. Je slyšeti „hurá“. Na to lze viděti zajímavý obraz. Na pravém křídle vedle hořící
vsi postupují naše švarmlinie a blíží se k ruským zákopům. V tom vybíhá z děr spousta Rusů se
vzdávajících jichž počet vzrůstá as na batailon. Utíkají až za naše švarmlinie, kde se již začínají
řaditi. Ti to vyhráli. Horší je, že budeme mít zase méně chleba. Naši postupují dále do vrchu a
pronásledují prchající Moskaly již po několika prchají na zad. Ležíme stále v dekunku ačkoliv
máme frontu kolmo k Feuerlinii. Je slyšeti ojedinělé výstřely a praskaní dum dum, jež zalétají
do krásného bukového lesa za námi. I ruská artilerie sem posílá tupláky, čehož prve nebylo.
Zatím na pravém křídle naši rychle postupují a pronásledují prchajícího nepřítele. Na levo
v lese však se střílí dále, neboť nepřítel nechce ustoupiti. Jdeme fasovat chleba k pilfsplacu,
však kde nic tu nic. Vaříme tedy kafe, kolem nosí sanyťáci plno raněných. Jdeme nahoru a
ubíráme se ku spánku. V noci vstáváme fasovat 25 bochníků, tabák, cigarety, špek. Dostávám
2 balíčky z domu a 9 lístků. Nevýslovná radost. Suchary výborné, cukrovinky a na salám se
teprv těším. Ráno časně vstáváme.
11.5. Dostáváme kafe a polévku s masem. Při tom i třetí balíček s houskou, jež hned přikusuji
ke kafi. Delikátní pochoutka zde v poli. Jdeme nahoru však nemůžeme nalézti regiment.
Čekáme tak chvíli až konečně jdeme lesem k místům kde včera se nejvíce bojovalo. Důkazem
toho je plno mrtvol, jež jsou místy hustě u sebe. O něco stranou na pravo jsou téměř na sobě.
Tam se také střílelo na 15 kroků. Zelfel, kad. asp. tam padl. Jdeme z lesa, všude se válí
odhozené zbraně deky atd., země samá jáma, mrtvých Rusů nevidět. Jdeme dále přes louku
na krásnou silnici, kde již je vidět plno němec. vojska. Dále naskytuje se nám hrozný pohled.
Městečko Zarszyn při dráze úplně zpustošeno, země rozervána, jámy až 2 m. hluboké samý
popel, trčící komíny, opuštěna rozbitá ruská děla a muniční vozy, tam kus nohu onde kus těla
visícího na stromě, tam mrtvola Rusa bez nohou. I kostel rozbitý a zničený. Obyvatelé této
obce musili mít soudný den. A to je vše dílem německé artilerie jež svými motor. bateriemi
příšerně řádila. Postupujeme chvíli, vařím kafe, jdeme dále po silnici přes Novosielce kde viděti
mnoho polaček jež nám rozdávají vodu. Kol silnice samé zákopy a kupy ruských zbraní a střeliva
jež sbírají polští kluci. Měli zde asi Rusové na spěch. Dále jdeme směrem k Sanoku, mosty přes
silnici zbořené neb spálené, telegr. spoj. zničené, nádraží vypálená. Zastavujeme konečně ve
vesnici (u Sanoku), kde menažírujeme a stavíme celty. Náš zug je přidělen k 6. komp. Zase bude
tu pošta popletená. Vstáváme ráno a čekáme na další rozkazy.
12.5. V půl desáté ráno staví se regiment do kolon a dekorují se 4 (…nečitelné…) 4mi bronz.
medailemi za statečnost. Na to mašírujeme mraky prachu Sanokem, pěkným městem as jako
Hradec Kr., však dosti vypleněným, přes San, kde je na polo spálený most, chvíli rastujeme a

jdeme dále údolím mezi lesy s častými přestávkami. Na to vystupujeme do příkrého vysokého
kopce kamž trvá cesta as 2 hod. S vrcholu pak po 9 hod. jdeme dolů strmou cestou (necestou)
a docházíme as v 11 hod v noci do vsi, kde ihned vaříme, abychom se po té trýzni aspoň trochu
občerstvili. Usínám pod celtou as v ½ 1 hod v noci, však ve 3 hod již je slyšeti protivné slovo
auf.
13.5. Dostáváme vodu teplou v níž je rozvařeno pár zrnek čaje a říkáme tomu čaj. Fuj. S touto
snídaní jdeme na další cestu po příšerných kopcích, na nichž je viděti zaházenou ruskou munici
z děl. Není divu, že do takových kopečků to na spěch nemohli vytáhnouti. Jdeme dále hladoví
jako psi, bez chleba, beze všeho, utrmácení. Člověk se musí podivit, co vše se vydrží.
Docházíme do městečka (asi) Bircza, kde chvilku rastujeme. Jsou již 4 hod odpol. máme před
sebou ještě dalekou cestu, však kuchyně jsou za horama. Pěkně se o nás tady starají. Jdeme
(…nečitelné…) až do vsi kde spíme na kopečku. Smažíme 2 vejce.
14.5. Mašírujeme dále směrem k Přemyšlu po kopcích. Dole viděti řeku San. Místy lezeme do
kopců jako mouchy. Dorazili jsme do míst, kde již začínají padati (…nečitelné…) střepy. Jdeme
dále kolem Sanu podle vody a na kopci se zahrabáváme. Nepřítel před námi. Hladoví jako psi.
Trpíme. V noci konečně někteří, kteří si pospíšili, dostali trochu polévky od cizí kuchyně.
15.5. Nemohu toho moc psát, jelikož není chvilka času. Jde dolů do vypál. vesnice, odkud
forigujeme, náš zug první. Kulky lítají kolem uší, postupujeme až ke kraji, kdež na nás hustě
lítají šrapnely a granáty. Kytler pár kroků ode mne těžce raněn, večer zemřel. Ztratili jsme
kompanii. Jdeme dále do míst, kde byli před tím kozáci, kteří stříleli olověnými kulemi jako
z vindlovek. Kupuji v malé vísce chleba a pouštím se do něj jako drak. K radosti setkávám se se
Šantrůčkem a Komárkem. Jdeme dále po silnici však po chvíli déšť šrapnelů a granátů z těžkých
děl nás vítá. Vidím Karla Bureše v lese, tam se na noc zakopáváme. Lidé jsou jako mouchy od
hladu. I v noci na nás střílejí z děl.
16.5. Ráno forigujeme lesem. Setkáváme se se svou komp., postupujeme však v lese do nás
hromové rány. Kolik raněných. Jdeme dále na stráň, kde se skrčím za borovici. Nade mnou prší
olovo a ocel. Četní ranění utíkají dolů s kopce volajíce táhlým hlasem „sanitätspatrol“. Hrozné
okamžiky. Dole u potůčku padl kus ocele přede mnou. Nejsme si jisti ni vteřinu svými životy.
Myslím, že to teď vypijeme. Co je divného že při té příšerné bouři? Zpěv ptactva neumlká.
Mládě shání staré. Chudinka. Vzpomínám na domov, na tatínka, jemuž nebylo mi popřáno
dnes ústně blahopřáti, vzpomínám na všechny dobré známé, na krásnou domovinu. Těžko se
tam asi ještě podívám. Vždyť zde je to samá a samá smrt kolem. Není citu na světě, není Boha,
vždyť je to nemožno aby se na to mohl dívati. Světíme pěkně ten svátek, na nějž je tak hlučno
v Praze, milé matičce. Co dělá asi moje maminka, ta o mne má jistě starost, vždyť ode mne teď
nedostane ani řádku, na něž se vždy tolik těšila. Psal jsem do (…nečitelné…) každý den, však
překazili nám to. (…nečitelné…) však pomoci, máme slabé ruce. Ležím pod stromem očekávaje
další věci, snad i konec života. Přestanu raději již teď psát, neb je mi při tom tak trpko a jestli
se vrátím však na to nikdy nezapomenu. Ne, není možno na ty krásy zapomenouti.
(…nečitelné…) tatínku ten svátek klidně (…nečitelné…). Jsem přidělen večer od třetího zugu,
kde jsem měl pana Jirouška zugskomdt., k prvnímu zugu kde je p. fähnsich Procházka. Bylo to
na moje přání, neboť tu vojnu, to bití lidu jsem u 3ho zugu nemohl vidět. Lehám si v dekunku
s mládenci a spím klidně celou noc ačkoliv to i v noci bouchá. Reflektory z Přemyšlu si na nás
krásně svítí a pozdravy posílají. I k mináži dnes večer v ½ 9 jdeme. Je kroupová polévka.
17.5. Vstávám as v 5 hod a zase bouřka. Setkávám se s Fuksou od 12. komp. který mi ustrašeně
sděluje, že celý jeho švarm to odnesl (6 mrtvých ostat. ran.) jen on sám zůstal zdráv. Dovídám

se dnes že třetí zug byl v ohni a těžce to odnesl. Pan kap. Rheinstein, s kterým jsem včera celé
odpoledne mluvil, velice hodný intel. člověk, padl, byv granátem roztrhán. Za ten den z toho
zugu as 28 padlých a raněných. Bylo to snad moje štěstí, že jsem byl přeložen. Dále dovídám
se že padl kad. Knott, kad. Tobiš a mnoho jiných. Těžce ranění mají rány od dum dum většinou
však od šrapnelů a granátů. Je to hrozné, nepopsatelné. To se máme nač těšit. Stále to s těmi
Rusy ušlo, dokud neměli těch děl, ale zde to mají nashromážděno, tak je to tu jako v horoucím
pekle. A tím nás teď budou jistě stále krmit. Na večer začíná to opětně v hrozném tempu. Však
naši skoro nestřílejí. As v 10 hod jde první zug nahoru zesílit 5 komp. Jsem připraven jít s nimi
však p. obrleut. Jedlička na mě volá, abych tu zůstal, že budu přidělen zítra jako
zukskomandant ke 3mu zugu na místo po Jirouškovi feld. Zůstávám tedy a ležím vedle p. ob.
K ránu na nás pěkně prší. Ten den dostal jsem z domů bonbony.
18.5. Vstávám dosti pozdě, zaspal jsem dobré kafe s rumem, škoda. Fasují se pak různé věci,
mezi jiným dostávám i tabulku výb. čokolády z liebesgabe pro důstojníky. Vařím skrytě kafe
setkávám se s Typlem ze Světlé, jenž se u nás učil. Odpoledne hraji karty v 5 zugu. Večer jsem
volán k p. hejtm. Bergovi, který se mě vyptává na divné věci a sděluje, že budu povýšen. No,
potěš mě pánbůh. Ten den se skoro nestřílí, rovněž i v noci. Mám službu od 2 do rána, však
spím klidně dále až do sedmi. Dovídám se že náš reg. má velké ztráty (as 250 mrtvých, 500
raněno) a že bude snad vyměněn a dán do reservy. Bylo by to dobré však nevěřím již ničemu.
Němci dobyli Jaroslav a Sambyr.
19.5. Dnes krásná středa. Sluníčko až pálí, v poledne padá májový deštíček. Jest slyšeti jen
kanonádu a praskání dum. Krásný den, jenže ta krása vůbec neupoutá byť by v ní žil i velký
milovník přírody. Vždyť tu jde každou chvilku o krk a ty neumírající vzpomínky na domov
zapudí všecky jiné poutavé krásy. Ach, jak bych užíval toho máje doma, jak bych chodíval
s barvami a plátnem po všech krásách okolí, a těšil se z vytvořeného obrázku. Vrátím-li se, snad
už ten štětec ani nebudu umět vzít do ruky. Ty nervy aby zde každý měl jak provazy a není
divu, že mnohého ta hrůza šílenstvím ranila. Sanyťáci nosí na nosítkách chladné, žlutě voskové
mrtvoly, jež zakopávají opodál. Jest jim nakázáno aby sem nosily těla celá, ty kusy, že se
zakopou na místě. Byloť na jednom místě as 15 jich zabito granátem, a sice tak příšerně, že
nevěděli ke kterému tělu ty údy přináleží. Hrůza. Na to se však nekouká a jde se do toho zase,
vždyť oni se zase lidé seženou. A kde je spravedlnost, cit, kde je ta svobodná vůle člověka o níž
se v katechismu papouškuje. Pro jsme se jen narodili, vždyť jsme si to utrpení nikdo
nezasloužil. A o žádném (…nečitelné…) ani slechu, máť to snad trvat do vyčerpání sil. Zase
čekají vzadu děla as (…nečitelné…), jež mají Přemyšl srovnati se zemí. Bude to zase pěkné
divadlo hrůzy. (…nečitelné…) se celé odpoledne, k večeru je mináž, a fasuje se chléb, špek a
výborný ementálský sýr (as za 30 kr) Na to as v 10 hod jdeme celý regiment pryč, vyhýbajíce
se ostrým paprskům nepřátelských reflektorů. Docházíme do vísky Slivnice, kdež
přenocujeme.
20.5. Krásné májové jitro, kolem sad pln zpěvu pěnkavek. Jsme již dále z těch krajů hrůzy však
děla jest krásně slyšeti. Leč přece jakási tíha s nás spadla a dýchá se nám volněji. Včera poslal
jsem první dopis rodičům. Dnes píši opětně pak (Kalina, Žídek, Vilém Pask, Mařík, Viluška).
Někteří mládenci posílají i peníze domů. Naše děla jsou před vesnicí a střílejí na velkou dálku
do Rusů. Odpočívám si na zeleném trávníčku na zahradě, usínám v myšlenkách na domov až
jsem probuzen ke kafi. Dnes chutná obzvlášť výborně. Škoda že půjdeme za chvíli opětně do
štelunku, tedy zde nebudeme 3 dny jak se říkalo. Inu těžko nějakým slibům věřiti. Chtěl jsem
se také oholit, však ani k tomu jsem se nedostal. Majíť břitvy jak jitrnice. V pět hodin
odpoledne jdeme celý batail. na pravou stranu do kopců, kdež se nám otvírá překrásná krajina

podobná Skuhrovské, žel že je znetvořena zákopy, ostnatými překážkami a záseky. Vidíme
baterie našich děl se spoustou munice, již mají připravenou na Přemyšl. Po stráních je vidět
roztroušeny překrásné baráčky, stvořené pro oko malířovo. Jen vzít barvy a malovat. Stmívá
se a jdeme po silnici do předních posic. Můj zug jde jako reserva do lesíka na pravo. Kolem
plno mrtvol, vzduch těžký, odporně páchnoucí, takže jsme rádi když nám oznamují, že máme
jít nazpět nahoru do lesa. Cestou leháme stále na břicha, jelikož nepřát. reflektory na nás svítí.
Docházíme konečně celí mokří a znavení nahoru, když uléháme ke kratinkému spánku.
21.5. Časně ráno jdeme zase nazpět, sotva nohy za sebou táhneme do vypálené vesnice, kde
doháníme, co jsme nedospali. Přišla pošta, však já zase nic. Mládenci chytají ryby v Sanu jenž
teče těsně pod námi. Těžko ovšem na špendlík něco chytit, ačkoliv ryb je tu plno. Dostáváme
kávu, mináž horší či spíše hanebné je že fasujeme načisto shnilý chléb, kterým máme zaplašit
hlad. Surovost bezmezná těm lidem to dát. Na to odpoledne jdeme celý batailon do městečka
Slivnice nazpět, zde stavíme stany. Zde je také ubytován celý regiment. Dovídám se od
Černého z Rašovic, že Svoboda (sklenář) z Tyniště je mrtev. Chudák, ještě před několika dny
jsem s ním mluvil; to bude jistě pro jeho rodiče velká rána, neb doma byl pomocnou rukou
svého otce. Budiž mu země lehkou. Večer uléhám pod stan na slámu a těším se zase jednou
na ten božský spánek. Ten den jsem se poprve holil.
22.5. Ráno se vše čistí, někteří shazují ze sebe špínu, která už kolik dní toužila po čisté vodě.
Od každé komp. jdou dva zugy do kostela. Připadá vše tak sváteční, tak neobvyklé zde ve válce.
Doma jest teď lépe. Pekou se koláče, ačkoliv letos jich moc nebude a ne tak bílé shánějí šaty
na zítřek, neděli svatodušní. Vzpomínky opět letí k domovu. Kupuji po dlouhé době cukr
(ruský) půl kila za 80 kr., procházíme se Šantrůčkem městečkem Kraszycinem, jež poutá
přírodními krásami. I hezké dívky jsou zde k vidění. Na večer v 6 hod jdeme na kopec nad námi
do dekunků, které prokopáváme a v nichž pak spíme. Jsme Schützbedekung. Z večera viděti as
nad Přemyšlem spoustu raket vypálených najednou do výše a padajících v houfu dolů. Zjev ten
si nemůžem vysvětlit. Z večera ostřeluje naše art. ruskou ves, kamž posílá granáty. Odpovědí
žádné.
23.5. Svatodušní svátky. (Neděle) V půl páté ráno jdeme z dekunků, v nichž jsem ještě dosti
dobře spal, dolů do vesnice, kdež po kafi celý den odpočíváme. Po mináži jež nestojí ani za
fajfku komisního tabáku, jdu nahoru vystřídat šik. Gregora, však po chvíli přichází pro mne
ordonanc od obrleut., abych šel nazpět. Proklínám ty kopce na všecky časy; škoda že tu nemá
každý ještě reservní nohy aby to mohl vyměňovati. V půl sedmé jdeme opětně nahoru nad
městečko Kraszycin do dubového lesíku, kdež budujeme Stützpunkt. K večeři mám láhev
zvařeného výborného mléka jež jsem koupil za 40 hal. Lidé kopají celou noc zákopy. Jest viděti
krásně na Přemyšl jenž je osvětlen a zdá se býti velmi blízko před námi. Kolem příkré kopce,
přírodní pevnosti.
24.5. Časně za svítání stahují se lidé nazpět do lesíka, kdež dávají odpočinku znaveným údům.
Po kávě hovím si na pokraji lesa. V korunách stromů bzučí chrousti a hejna kavek létají se
stromů na stromy. Zdá se že těm ranám dosud nezvykly, neboť při každém bouchnutí létají
zděšeně na jiné místo. Možná že jsou to přistěhovalci. Přichází pošta, balíčky, však já zase nic.
Už mám na to zlost. Po polední mináži, dobré polévce dostávám od p. füh. Rokösze víno (2
sklenky) a rum. Pokuřuji si přitom mirjamku. Cítím že se mi trochu motá hlava, neb na to
nejsem již zvyklý. Vevnitř to však dělá dobře. Po kávě a po mléce jdu zase večer pracovat s lidmi
nové dekunky dole u silnice. Dovídáme se od p. obrleut. že máme novou válku s Italií. Zase
něco. Po celonoční práci jdeme zase spat do dubového lesíka.

25.5. (Úterý) Ráno po kávě jdu se projít dolů do vesnice a potkávám se k nemalé radosti
s Ejemem a Strakou, kteří přijeli s novým maršbat. To byly pusy. A ta radost. Vždyť jsem tu
neměl téměř nikoho, komu bych si postejskal až teď přišel milený Pepek. Budeme-li blíž sebe,
bude ta vojančina veselejší. Dostal jsem dnes z domů dva lístky v němž maminka píše, že od
27.4. do 17.5. ode mne nic nedostali. Prokletá pošta; píši přec každodenně.
26.5. Ráno se zase spí. K poledni přivádím Pepka a Straku k našemu Stützpunktu, však dole
praskají šrapnely. Jeden zrovna blízko nás, jehož se Straka lekl, však Pepík jde dále se mnou
ačkoliv mu kulička kol hlavy zafičela. Viděl za to Přemyšl. Odpoledne sedím u nich na chvíli,
setkávám se se Šponarem a Mynářem. V noci zase děláme v zemi.
27.5. Celé dopoledne spím. Odpoledne však jdeme dolů do vesnice a večer v 5 hod jdem celý
batailon do Olszan. Straka a Ejem jsou přiděleni spolu. Jsem u Georgového zugu. To bude zase
lepší vojančina. Přichází pošta; mnoho balíčků však já opětně nic. Proklatě. Spím na kraji lesa
s Georgem. Krásná noc měsíčná. Ticho. Dostávám od Pepka cigarety. Mládek mě dal pár
českých memfisek. Zase po dlouhé době lepší kouření.
28.5. Děláme ráno opětně dekunky a držíme školu. Dostávám z domů lístky, však data hrozně
přeházená. Zpožděná pošta. Píši též domů dvě dlouhá psaní jež posílám po fraitru Pecháčkovi
ze Sloupnice, jenž jde do Mýta k hudbě, domů. To budou mít jistě doma radost. Večer
přehlídka konserv, z čehož soudím, že se něco zase připravuje. Též motor. děla 36 cm se dole
stavějí.
29.5. Časně ráno mašírujeme nazpět ku Přemyšlu v pravo stranou. Jde celý regiment. Cítíme
opětně, že se něco připravuje a že to nebude jistě nic pěkného. Setkáváme se s polským
regimentem z něhož jde právě batailon do štelunku. Vcházíme do habrového lesíka, když
jdeme do boud. Mináž (od Straky kus koroptve, vepř. maso, dort) Večer jsem dostal lístek od
Bohuše. Dovídáme se že naše 26 divise půjde do Italie, náš reg. tady má však zůstat. Škoda.
Večer se fasuje moc věcí, z čehož nic dobrého nekouká. I jazyk na omáčce jsem od Straky
okusil.
30.5. (Neděle) Zase ta neděle, na kterou máme vždycky smůlu. Děla začínají hned ráno
bouchati a zdá se jako by ten Přemyšl chtěly rozbít na cucky. Však my ležíme stále klidně dále.
Chvilkami scházíme se všichni dohromady (Ejem, Straka, Šantrůček, Komárek) vzpomínáme,
nadáváme. K večeru přišla zpráva že za dnešního boje o němž jsme vůbec nevěděli, dobyt byl
verk Pralkovce o něž si náš reg. zlámal zuby. Zásluze 9 a 45. regimentu provoláno u každé
komp. hromové „hurá“, až se slabé stromečky habrové otřásaly. Večer zpíváme v boudě p.
obrleut. Jehličky známé písničky, až nám to přeruší p. Lejtman. V 10 hod jdeme spat však
z dálky slyšeti rachot pušek a děl.
31.V. (Poslední máj) Tak dnes se loučíme s tím májem, jenž přináší tolik radosti, tolik lásky.
Napíši jak to řekl Šantrůček. „Celý květen byl pro nás nešťastně šťastný“. Myslel to docela
dobře. Tím půvabem vlastně o něj a o tu krásu o to cítění té poesie májové byli jsme oloupeni,
byli jsme nešťastni, však ku podivu celí přežili všecky ty letošní májové útrapy. Na letošní máj
nezapomenu nikdy, letošním májem začne můj nový obrat v životě, vrátím-li se. Ráno sedíme
opětně společně a dovídáme se že verk Retkovce, který byl včera našimi dobyt, opětně byl
Rusy obsazen. Naši nechali tam totiž pouze 2 zugy s (…nečitelné…). Ostatní poslali k Lipniku.
To bude prazatracené dobývání Přemyšlu. V 11 hod „auf“ a jdeme o něco výše na kraj lesíka,
kdež se zakopáváme (jsme corpsreserve) (K obědu po mináži od Straky jazyk a mozeček, víno.)
Ležíme právě vedle baterie polních děl, která spustila na večer příšerný oheň. Šrapnely

nestačily se do těch rour podávati a naše bouda se tak otřásala, že nám stále hlína padala na
hlavu. Bolela mi již z toho hlava. Po chvíli kanonáda ustala a v tichu jsme šli spát.
1.VI. (Červen) Dnes jsme opětně celý den na tomtéž místě. Celý den slyšeti kanonádu jež je
s protivné strany jen slabě opakována. Ráno viděti jest kolik raněných od polsk. reg. K obědu
rýž. polévka a konserva. Dovídáme se že Přemyšl je obklopen a od Němců kteří obsadili Stryj
9 tisíc Moskalů zabráno. Mluví se cosi o zítřejším celkovém angrifu na Přem. Večer as v 10 hod.
brblání kvérů před námi a asi 10 salv z baterie děl, která jsou nám u hlavy. Však mi z toho bolí
hlava. V noci slabý fasuňk.
2.VI. Zase celý den na tomtéž místě. Nic zvláštního. Odpoledne hrajeme karty za velkého deště
(Täh. Rokos, já, Straka a Šant.) Večer rozkaz vše připravit. Jeť po dešti velká mlha a p. major
Winkelmayer čeká snad angrif z ruské strany. Rusové také k večeru začínají blízko nás pouštět
šrapnely, ne však na dlouho. V noci úplný klid ani rána nepadla.
3. června. Božího těla. Ráno opětně úplný klid a jakési stěhování do předu. Dovídáme se nejisté
zprávy že snad Moskali utekli a Przemysl má být volný. Po chvíli auf a mašírujeme celý batailon
směrem k verkům. Cestou pokácené lesy dekunky kam se jen podíváme, ostnité dráty, kusy
prádla. Docházíme k verku „Lipniku“, který je chráněn ostnitým plotem as 15 m širokým a
hustě propleteným. Nemožnost skrz to se někam proškrábati. Na některých místech však tato
překážka pobořena našimi granáty jež místy vyrvaly ohromné jámy. Zákopy zde jsou silné,
spojovací zákopy kryty jak tunely, někde i zabetonovány. Vedle silnice po níž jde úzká dráha je
viděti kusy starých děl, muničáky, reflektor. Háj na pravo je celý téměř provrtán kulkami.
Jdeme dále krásnou akátovou alejí. Po dlouhé době cítíme zase jednou opojnou vůni, která
vybavuje krásné vzpomínky. Přicházíme k posledním hradbám kol Přemyšlu a branou
vcházíme na silnici jež vede serpentinou do města. Kol cesty viděti je spousty rozbitých vozů
jež leží na hromadách. Opodál hřbitůvky padlých, kde již jsou připraveny prosté dřevěné rakve.
Přicházíme na dolní konec města, kde nás již vítají ošetřovatelky od červ. kříže, jež sbírají
feldpostlery. Mezi nimi i Češky. Vypravují jak na nás již čekaly až je ze zajetí vysvobodíme.
Míjíme město a jdeme dále as 3 km na sev. vých, kde se na polích připravujeme k lagrování.
Po chvilce však „alarm“ a ležíme okamžitě připraveni ke všemu. Ukázalo se však že to byla
blbost a vracíme se opětně na svá místa kde stavíme celty a spíme. Bouchání ruských šrapnelů
je tu zřetelně slyšeti. Nad hlavami nám lítají stále aeroplány (něm) jež krouží nad Přemyšlem
velmi nízko.
4. června. Vstáváme časně ráno a odcházíme k svému největšímu údivu nazpět odkud jsme
přišli. Je jedna řeč, že půjdeme na pomeranče, čemuž každý plně věří. Spolu stěhuje se též i
artilerie (terezínská) a celý corps. Jdeme do Přemyšlu města, kolem dráhy do široké ulice, kde
sedíme na chodníku as 2 hod. a čekáme až se to hne neboť před námi na silnici se to hrne
plnou parou. Jdeme pak dále městem, když jsem si koupil lahvičku „Hofm. kapek“ (1 k) ke
zbořeným mostům. Zajímavá podívaná a div co ekrasit dovede. Přecházíme po dřev. mostě
z pontonů, potkáváme něm. (bavoráky) vojsko jež zpívá. Hoši si kupují velké uzené ryby po 25
kr jichž tu je nevyčerpatelná zásoba. Na vršku nad Přemyšlem zříme padlé koně ve verkách
nahoře spoustu ruské munice (olov. koulí). Jdeme dále silnicí prachem vesnicemi, zříme krásná
pole a kraje připomínající české nivy a docházíme po úmorném pochodu do vísky Tuliglovy,
kde stavíme celty. Večer za tmy však velký liják, takže jsme byli rádi že nás voda neodnesla.
Večer výborné kafe.
5. června 1915. Ráno ve 2 hod auf. Jdeme přes městečko Prachnik, kde zříti samé polské židy
s kudrlinkami u uší; sem tam i hezké děvy a přicházíme do Kanzugy, kde je nádraží

s úzkokolejnou drahou. Po krátkém odpočinku přicházíme do vesnice Sietez, kde rastujeme na
zahradě. Jsem sedřen tak, že nemohu hnout údem. Odpoledne hráme chvilku karty, myji se,
sedím s Pepíkem a po kafi s buchtou ulehám k blahému spánku.
6. června. Ráno opět ve 2 hod. auf. Čekáme však do půl šesté a jedeme „automobily“ přes
Lańcut do vesnice Rakszava. Cestou viděti v Lanc krásný zámek s parkem silnicí k Jaroslavi dále
dvoukolejnou dráhu k Řešovu, potkáváme něm. vojsko, trainy a poznáváme hned že už
nejedem na Italii, zvláště když kol nás jednou vozíky s raněnými. Vystupujeme z aut celí
zaprášení a mašírujeme po krátkém odpočinku pískem (který jsme dosud ve válce neviděli) as
15 km s jedním kratinkým oddechem do vsi „Wola Sokolovska“ kde rastujeme. Cestou bylo lze
koupiti vejce, máslo, tvaroh a všeho plno namnoze dosti lacino (vejce 20 k). Kraj je tu dosti
krásný, rovina, obilí pěkné, vesnice čisté, nespálené, baráky dřevěné s doškovými střechami
na vnějších stěnách obrázky. Městečko Sokolov poutá svými dvěma kostelíky. Z dálky duní
děla. Nemáme do toho daleko, ačkoliv jsme šli napříč Haličí a urazili pěknou cestu. Snad to zde
asi na této frontě smrdí. Ital. král má být snad mrtev. K večeři vaříme vejce na měkko a po
večerní černé hodince s Pepkem jdeme spat k Strakovi který již má kolik veršů přespáno.
Usínám ve vzpomínkách na domov, na rodiče sestru. Jistě na mne též myslí, vždyť zítra mám
svátek, mám narozeniny (druhý svátek na bojišti) bude mi 24. jar. Dožiju se toho 25. roku? Ve
hvězdách.
7. měs června * (Mé narozeniny.) (1891). Vstávám ráno v 6 hod. Dělá se to tak. Když je uvařena
ta brynda tedy je ihned tagvach a proto vstane každý bez pobízení aby o to kafe nepřišel.
Slavím dnes druhý svátek na bojišti, nebude však o nic lepší než ten první. Něco lepšího sníst
se však budu snažit. Mašírujeme ráno v 8 hod z vesnice krásnými polemi, místy kopávají
Polačky brambory, jdeme dvěma krásnými alejemi mohutných bříz a zbytečnou oklikou
přicházíme do místa Königsberg kde budeme dnes rastovati. Pojídám chléb s ement. sýrem,
dvě vajíčka a krajíčky s máslem a tvarohem. Výtečná přesnídávka. Po dlouhé době přišli jsme
zase na výtečnou vodu. Stahujeme se se Strakou do baráku naproti kde bydlí polští židi.
K obědu mám polévku, vepř. pečeni s bramb a salátem, připíjím víno a zakusuji dortem. Při
dýmu vonných cigaret hrajeme s (…nečitelné…) karty a tak užívám dosud ten svátek báječně.
K svačině mám dva šálky kakaa s dvěma buchtičkami, večer chléb s máslem a bílé kafíčko. Do
dvanácti pak hrajeme karty a holdujeme koňaku, který jsme před tím od žida vymámili (lahev
8 k s dlouhými řečmi). Straka (…nečitelné…) bere do (…nečitelné…) a chce stále spát na posteli,
spíme však v celtstanu na zahradě. Psal jsem dnes dva lístky domů a 1 Trojanovi. Večer jsme
si zase pěkně zapěli.
8. června. Ráno v 6 hod po bílé kávě mašírujeme z Königsbergu (neradi) pískem, přes potok po
polích, vesnicí, kde execíruje (štram) německé vojsko. Přicházíme do borového lesíka, kde
máme mináž (konservy s bramb) a rastujeme. Chýlí se již k večeru a dosud nevíme co s námi
dnes bude. Sedíme v kroužku s oberl. (který podal návrh k mému beferd) a bavíme se, kdežto
8. komp. execíruje statně pod komand oberl. Veselého na poli. Div – večer nic zvláštního.
„Do zákopů“
9. června. Ráno do 9. hod celý bat. execíruje kvér a ládegrify. Pak odpočinek a jdeme pískem,
bor. lesy, kde je brigáde Verband plac, potkáváme raněné, zahýbáme do lesíka kde máme
mináž a rastujeme až do 4 hod. Po té jdeme přes Léžajsk, Siedlanku přes dráhu do Star. Miesta
v mracích prachu do zákopů. Cestou viděli jsme v Léžajsku na návsi děla 24 cm zakopaná
v zemi, plno vojska a od silnice ve Star. Městě jsme šli laufgrabny až na břehy Sanu, kde
vyměňujeme Feldjágry. Bat. No 24. Dekunky jsou tu pěkné, aby se nesesypával písek, jsou

opleteny proutím však za řekou jsou Moskali, kteří na naše stále střílejí dumkami. Našel jsem
si světničku za švarml. jejíž stěny jsou proutěné. I postel tady je a malý stoleček. Vše ovšem
primitivní. Budeme tu jako myši v zemi. Naše kompanie je rozložena na frontě as 1500x tedy
jeden od druhého na slušnou vzdálenost. Je nařízeno aby stáli posti zvláště v noci, kdy je
možný angrif od Rusů. Řeka San nemá ani moc vody tak se zdá že by po kolena mohl přejít.
K večeru začíná to silněji bouchati, zvláště v noci, kdy se pucá neustále. Spal jsem as od půlnoci.
10. června. Za noc se nic nepřihodilo, jen jeden od naší komp. raněn do kolen (večer zemřel).
Vylezl si až na dekunk a dostal ji. Jsem na návštěvě u Straky, který má světničku s prken a se
dveřmi. V poledne jsme u mináže na kraji vesnice, kde však kuličky sem tam zahvízdnou.
Odpoledne píši domů, pan četař Lejkanec vaří kafe (na 120 x před nepř.) k němuž mám
práškovou buchtu (2 k kousek). Večer guláš (mizerný) z prasete, jež se koupilo za 70 zlatých.
Usínám za rachotu pušek (na posteli).
11. června 1915. Přes noc opětně od naší komp. tři ranění. Stalo se to u všech jejich
nešikovností. Celý den nepřihodilo se nic zvláštního. Spal jsem před polednem a téměř celé
odpoledne. Chvilkami pozoroval jsem myšky v mém boudoiru, jak prolézají stěnami a na
vrbových prutech dělají krkolomné kousky. Nájemníků tedy je zde mimo nás dosti, jen aby po
nás v noci nelezly. Čekal jsem že dnes přijde nějaká pošta, však zase nic, žádné zprávy z domů,
tak jsem z toho již celý rozmrzelý. Čert má ty poštovní úřady vzít. K večeru začíná to opětně
bouchat, zvláště ty dumky, jakoby chtěly ten ušní bubínek protrhnout. Přišel rozkaz, aby lidé
zbytečně laufgrabny nechodili, že bude naše artilerie přes nás střílet (v noci?). To bude pěkné
nadělení jestli si to tak splete a začne do nás, jak ona to umí. Večer po guláši a mizer. kafi sedím
u Straky a držíme černou hodinku.
12. června. Dnešní den se opětně neobešel beze ztrát. U prvního zugu byli dva a sice Motl
(který se mnou přijel z Mýta) a Cibulka jedinou ranou zastřelen u šísčartny když stříleli na Rusy.
Nešťastná neopatrnost. Ráno byl jsem opětně u Straky na návštěvě rovněž i po obědě,
k němuž jsme dnes měli uher. dlouhé konservy (guláš ze zelím). U Straky čokoláda. Odpoledne
byl jsem na vycházce u Pepka Ejemového ve Ville „Naděje“. Má to tam dosti slušně zařízeno:
opravdový stůl a židli v altánku a ložnici zvláště. Stěžuje si jak 8. komp. vedle v noci bouchá (za
noc 27 feršlágů patron). Rusové totiž chtějí zbudovat most přes San a naši jim to stále
znesnadňují. Napsal jsem u něj lístky domů a Maříčkovi k svátku. Vracím se k večeru a jdu sdělit
Georgovi, že Ejem je dosud živ a zdráv a zde. Večer držíme opětně černou hodinku. (Nakreslím
si tu stručný plánek naší cesty z Přemyšla na San. (……cesta)
13. června (neděle). Zase jedna krásná neděle, kterou jsem však užíval docela fádně. V noci na
dnešek se ani moc nestřílelo jako dosud. Myslím, že už se chtějí na obou stranách trochu
vyspat. Ráno jako obyčejně u Georga a po obědě jsme se šli vykoupat do rybníčka vedle Sanu.
Je tam dosti bahna, však přes to jsme si libovali a lázeň nám dělala báječně dobře. Škoda ještě,
že jsem se nemohl převlíknout; stále musím v tom špinavém triku chodit. Spodky jsem si však
vypral, však měla by je tak vidět maminka, ta by se s chutí mému pradlenskému umění
zasmála. Dostačí to však když není horká voda a soda. Večer po bílém kafi šel jsem na návštěvu
k Pepkovi Ej., pak k Georgovi, kamž nám přišel ordonanc od komp., který sděloval, že 1. bat.
dělá dnes na pravém křídle „angrif“ tak aby zde nikdo nespal a vše bylo připraveno, kdyby
Rusové k nám chtěli. Nespal jsem tedy do půl dvanácté a ležel v laufgrabnu, nic však nebylo
pozorovati.

14. června. Z toho očekávaného angrifu asi sešlo, neboť v noci byl celkem klid. Ráno a po
poledni vařil jsem si čokoládu. Dostal jsem dneska též osm lístků a sice od maminky, Andy
Bršky z Týn, Bršky z Brna, p. Zoubka, Reinsteina, Enšpengr. M. a Žídka. Zase radost. Odpoledne
šel jsem zase na besedu k Pepíkovi. Však na cestě byl jsem překvapen zprávou že Pepík je
raněn do nohy. Zarazilo mě to a spěchal jsem laufgrabny až na Hilfeplac, bohužel Pepka již
s transportem odvezli. Je prý raněn do nohy (paty) střelou dum a ránu prý má ošklivou.
Vojákem už prý nebude, což mu přeji z plna srdce. Jen aby mohl potom dobře chodit. Vrátil
jsem se zarmoucen nazpět, kde jsem to sdělil Strakovi který tomu ani věřit nechtěl. Právě dnes
byl spolu s Georgem beferd na fähmiche. Zase o jednoho dobrého přítele méně. Zprávu tuto
jsem napsal ihned jeho pí. matce. K večeru dovídáme se že nový maršbat. je již blízko.
15. června. Dnes v noci chválil jsem zase po delší době deku, neboť bylo velice chladno rovněž
i teď sluníčko se stydí. Ráno jsem chvíli na besedě u fhr. Resla a pak jdeme společně uvítat
mládence od marš. Našli jsme tu Honzu Vrátila, kad. asp. Zase noví známí. Vrátil přijde ke 3.
zugu místo mne. Hned jsme ho uvedli do našich štelunků aby se s tím trochu seznámil. Po
poledni přišel Honza a přistěhoval se do mého sídla. Večer byl jsem u Šedivého (7 komp), který
mi daroval košili. Převléknu se po 6 nedělích.
16. června. Dostal jsem ráno opětně 9. lístků mezi nimi 2 z domu. V jednom píše tatínek že už
15. VII. půjde k odvodu. Ani tomu nevěřím. Pojmenovali jsme naši boudu „U Fleků“. Načrtnu
ji. Tužkou to jde ovšem těžko. Kdybych tu měl barvy dal bych si na tom více záležet. Po poledni,

vlastně k večeru hráli jsme zase po dlouhé době karty u Straky. Večer roztáhla se naše komp.
až na místa, kde byla 7. kom. Vrátil tu noc byl jinde. V noci zdálo se mi jak jsem byl raněn 4
ranami.
17. června. Včera večer dostal
jsem 7 lístků a z domů feldpostky,
které mi přišly velice vhod. Střílení
úplně přestalo, zvláště Moskali
umlkli. Poslána patrola po lodi na
druhou stranu a skutečně po
Rusech ani stopy. Museli dle
všeho na zug, neboť ze stran na ně
bylo tlačeno. Loučíme se s naší
villou „U Fleků“ a shromažďujeme
v dek. zatím co naše patroly jdou
vypátrat Moskaly. Sehnali lodičku
přeplavili se přes San a vskutku po
nepř. ani stopy. Zanechal na místě
jen pušky a prádlo. Zatím někteří
mládenci se v Sanu vykoupali
(mrtvola Maďara). Jdeme vesnicí
před most kdež čekáme a po
poledni mašírujeme Kurylóvkou
na polo spálenou pískem. Po
straně nové silnice viděti je ruské
dekunky a laufgrabny. Dále za
vesnicí potkáváme 10. reg. a
artilerii. Prachu je tolik že ani na
sebe nevidíme; krátce jako
Samum na Sahaře. Ve ¾ 4 hod
překročujeme rak. ruské hranice a
vstupujeme na velkou říši carovu. Krajina jako stůl, vesnice dřevěné s doškovými střechami
(stupňovitě kladená sláma). I lidé zdají se býti jinačího vzezření a jinak (ne tak vlídně) na nás
pohlížejí. Dobytka, jehož v Haliči bylo plno tu není ani k spatření, dle toho bude též i mléko
stěží k dostání. Doprava asi též v tom písku povázne. Docházíme k večeru do vesnice Szyzsków,
kde se rozdělujeme po zahradách. Spíme ve stodole na slámě u jednoho starého moskalského
gazdy. Vypravuje nám že tam před námi spali jenom Rusové. Večer vidím se poprvé
s Preiningrem, jemuž se to jaksi u té 8. komp. nelíbí. Inu nelze se čemu divit. Večer dostal jsem
lístek z domu a od kol. Mihulky.
18. června. Jdeme ráno as v 8 hod z vesnice. Cestou jež jsem tu stručně načrtl a přicházíme do
vesnice Naklik, kde stavíme za humny pyramidy a rastujeme. Ve vesnici všecky baráky jeden
jako druhý, lidí málo mužští a kluci s podivnými čepicemi, které jsme dosud neviděli. Inu v cizí
zemi jiné obyčeje. Odpoledne execírka, čten befél. Večer vař. vepř. za 1 k (notná porce).

19. června. Časně ráno mašírujeme opětně dále většinou borovými lesy podobnými našim ve
kterých jsem tak rád sbíral hříbky s čer. hlavičkami. Teď asi stěží houby porostou, když je deště
pořídku. Vycházíme z lesa, jdeme polemi, v dálce vidíme hořící vsi a přicházíme as v 10 hod do
vesnice Podolozynka kde lagrujeme. Odpoledne a večer u Krzesova držíme besedu u pětky.
Execírka (u 8 komp. abteil, marš atd.) však naše komp má rast. (Sedmý zpyšněl.) K večeři
opětně vepřové (1 k).
20. června (neděle). Dnešní neděle opětně volná ostatní kompanie však kopají zákopy. Spím
do 10 hod. Odpol. jdeme prohlédnout místo kde je 5. komp. a k večeru jdeme do vesnice
Ryazki. Máme být prý blíž, jelikož Rusové dostali posily. Večer opět vepřové maso. Zbytek
batailonu přišel za námi v noci.
21. června. Časně ráno jdeme na práci, však celý den nám do toho prší. Zrobil jsem si malou
střechu v dekunku. Dosti dobrý úkryt, však je chladno i v pláštích; někteří se ohřívají u ohníčku.
Píši domů atd. V poledne bylo mi špatně od žaludku. Večer vracíme se v 5 hod nazpět do
vesnice. Prší stále a v noci to pěkně bubnuje do celty. Večer přišel nám př. Šantrůčků sdělit jak
oslavoval půlleté jubileum svého frajtrovství. Usínám za rachotu pušek a mašinkvérů, jež dnes
zrychlily trochu tempo.
22. června. Dnes jsme opětně na témž místě však počasí se zlepšilo neboť svítí sluníčko. Po
poledni jsem na besedě u Šaldy, který mě vypravuje o aféře s Lukasem. Večer jdeme opětně
nazpět do vesnice (vepř. maso) Pád Lvova ve 4 hod odpol. Zpíváme.
23. června. Opětně na totéž místo. Začíná být pěkné teplíčko až slunce pálí. Modeluji z dlouhé
chvíle hlavičky do písku v dekunku. V poledne sbíráme všecky věci, ničíme počátky

drathintenisů a kolíky odnášíme. Zastavuje nás však kuchyně a po obědě jdeme nazpět
pokračovati v díle jež mělo být zrušeno. Je nám oznámeno že budeme fasovat pivo. Je to
možné? A skutečně večer, když jsme se vrátili nazpět do vesnice fasuji as 1 l piva prostřední
jakosti. Za stmívání zpíváme u naší komp.
24. června. Ráno bylo mi oznámeno reg. befelem že jsem kadetem. Dal jsem si to tedy našít,
aby se jako neřeklo. Hned tento den měl jsem již ofic. mináž a fasuňg. Zvláště ty egyptky bodly.
Dnes máme celý den rast a nic neděláme. Dostal jsem z domů 3 lístky, však moc mě nepotěšily
jelikož tatínek má jít k odvodu, čemuž jsem nechtěl ani věřit.
25. června. Jdeme opětně pokračovat na předešlé místo. Dnes je příšerné vedro po poledni
však prší. Bolí mě celý den hlava (na oku ječné zrno). Večer máme zase pivo, tentokrát však
piji ze džbánku. Večer beseda u nás. Domů 600 k.
26. června. Na starém místě. Sedím celý den v dek. jež je pokryt střechou a v němž jsem zrobil
2 stolky. Po obědě sedíme všichni zugs. pohromadě a mluvíme o děvčatech, což jsme dosud
na programu neměli. Hlava mě dnes nebolí tak jsem veselejší. Večer se fasuje víno pro
manšaft. Jsem namazán neboť jsem vypil přes litr vína.
27. června. Ráno mě bolí hlava po té včerejší opici přestala mě však. V dekunku jsem zrobil dva
stolky aby se nám lépe jedlo. Odpoledne jdem již o ½ 4 hod domů. Fasuje se opětně víno. Dnes
však jsem si dal pozor. Večer hráme karty.
28. června. Dnes celý den rast. Dal jsem si vyprat košili atd. tak jsem se opětně čistě oblékl.
29. června. Má být opětně celý den rast však po chvíli přijde rozkaz „všecko maršbereit“.
Mašírujeme skutečně přes Hucisko po špatné silnici písečné na sever. Přecházíme řeku Tanev
kde je viděti na obou březích dekunky, jdeme dále samými borovými lesy, v nichž jsou zhusta
ohromné močály porostlé vysokou travou a žízniví přicházíme do vesnice Grozca Momoty
opuštěnou od obyvatel jako všechny vesnice před tím. Cestou viděli jsme dřevěné kapličky se
sochami svatých ze dřeva pak hřbitůvek na kopečku v lese, kde bylo hustě křížků. Ve vesnici
do níž jsme přišli se nedostává vody. Večer k večeři jen čaj (teplá voda).
30. června. Celé dopoledne a odpoledne do 3 hod rast. Dostávám dnes z domova psaní od
Ejema 2 a p. říd. Kout. lístek. Po poledni beru též plat a sice 75 k ostatek 600 k poslal jsem
domů (celkem 675 k). Ve 3 hod jdeme po silnici z kmenů borových nekonečným lesem a
přicházíme v 8 hod do Janova městečka, kde lagrujeme na polích za opuštěnými ruskými
baráky pro nemocné. Cestou viděti ruské civilní obyvatelstvo vracící se do svých vesnic. Večer
hádáme se se Strakou o jeho vestu přičemž Georg ukazuje své advokátské umění. Usínáme za
zvuků houslí, jež zaznívá od 1. batailonu.
1. července. Ráno před 2. hod (…nečitelné…) Ve 3 hod mašírujeme dále širokou kamennou
silnicí přes Modliborcze kde je plno polských židů u nichž obyčejně dostati buchty, cukroví a
třešně jež jsem zde poprvé letos viděl a jedl. Po kratinkém odpočinku jdeme kolem dřevěného
mlýna v němž se právě mele. Čtyři kola, vody dosti. Po široké silnici přes pahorky přicházíme
do vesnice Polychna kde rastujeme na chvíli. Dostáváme kávu a oběd však ani dojísti
nemůžeme a jdeme spěšně dále. (…nečitelné… decim. nachgigl.) Kol silnice viděti jest mnoho
křížků dřevěných z předešlých bitev. Též novou ruskou dráhu širokokolejnou jest viděti.
Přicházíme dále k lesu, na pravé straně je slyšeti praskat ruské šrapnely. Jdeme do lesa na levo
kdež ležíme as 2 hod. Mezitím přicházejí ještě 2 regimenty polské které rovněž čekají.
Najednou auf a jdeme v pravo do lesa. Děláme švarmlinie, postupujeme do předu. Vycházíme
z lesa, jdeme přes žitné pole, přede mnou Vrátil a Straka. Najednou je slyšet v pravo již náš

mašinkvér a pušky. Straka přichází na kopeček kde hned začínají střílet. Přede mnou je Vrátil,
za ním já, s Rokošem jako reserva kompanie. Kuličky nám lítají přes hlavy a zarývají se do pole
za námi. Forigujeme dále za hukotu naší artilerie, která posílá náramně tepla do ruských
dekunků. Nastává večer, měsíc krásně svítí, vesnice hoří, forigujeme, jsem raněn. Belhám se
nazpět kus cesty, lítají mě nad hlavami dost a dost. Zastavuji se ve švarmlinii od 3 kompanie.
Setkávám se s Šepsem a se Šmídem z Albrechtic. Na to mě sanyťáci odnášejí na hilfsplac, kde
ležím až do rána mezi ostatními raněnými mezi nimiž mnozí naříkají.
2. července. Jedu na kozlíku
vozu od san. div. aust. až do
vesnice Polychna kde nás
skládají v san. Div. Austaltě. Po
obvazu ležím na zahradě a po
mináži jedeme dále po vozech
s (…nečitelné…) a s rozhrkaným
tělem přijíždíme do Janova,
kdež po čaji přenocujeme ve
vozech.
3. července. Jedeme dále na
týchž vozech až do vesnice
Harasiuki na Tanevu. Vykládají
nás ve feldšpitálu, kde ležím na
dvoře pak v kůlně, kdež jsme na
noc. Mináž mizerná, cigar nic.
Není co kouřit. Samý čaj.
4. července. Čekáme do
poledne a po poledni jedeme
ve vozech na polní dráhu, po
níž pak jedeme do Rudnika,
kamž jsme dospěli až k večeru.
Zajatí Rusové. Ranění. Vyložili
nás u nádraží kde nás
sortýrujou. Ležíme pak chvilku
vedle dřevěného baráku na
dekách
s führ.
Benešem,
Hanušem. Dostáváme jen čaj a
kousek chleba, na to auf a
jdeme na dráhu, kdež sedáme
po dlouhé době do vlaku (my
do II. tř.) a jedeme tmavou nocí
k Ležajsku a dále.

5. července. Ráno v 10 hod přijeli jsme do
Řešova. Nádraží zde jako v Převorsku
vypálené. Vystupujeme a jedeme
kočárem, městem do Landwehr špitálu.
Tam nás v kanceláři zapsali a pak do
světnic zavedli. Máme zde 4 lůžka já spím
v pravém rohu u okna. Ostatní jsou zde
fhr. Beneš Hanuš a Lang od 30. inf. reg.
který je nemocen. Umyl jsem se a shodil
ze sebe asi půl kila špíny. Dostali jsme též
bílé prádlo. Po obědě se válíme dlouhou
chvílí na postelích. Poslal jsem si do
města pro buchtu, kořalku, čokol,
brambory, pohlednice. Cigarety ani tabák
nejsou k dostání v celém městě.
K neuvěření. K večeru píši domů 2
pohled. a 1 Bohušovi do Brna. Doma mají
o mne jistě starost že jim nepíši. Teď
budou aspoň trochu uklidněni. Usínám za
bzukotu much, kterých je tu jako
v konírně.

V nemocnicích.
5. července. Tmavou nocí jeli jsme z Rudnika přes Ležajsko a Převorsk do Řešova. Byl jsem ve
voze II. tř. V přestávkách jsem spal na stočeném mantlu nohu maje na protějším sedadle aby
mě nebolela. Ráno po 9. hod přijeli jsme na vypálené nádraží pšovské a odtud kočárem
městem do Landwehršpitálu. Po zápisu v kanceláři ubytovali nás v bílé světnici s jedním
oknem, 4 postelemi. Ležím v pravo u okna a pro věci mám vedle noční stolek. Jsem tu společně
s fühnricly Benešem Hanušem a Klappem od 30. I.R. Umyl jsem se a shodil se sebe částečně
špínu která mě takřka obtěžkávala. Pak jsem se oblékl do bílého prádla. Po obědě se válíme
na postelích a vyprávíme o nespravedlnosti na světě a hrůzách války. Poslal jsem si do města
pro buchtu, kmínku, čokol, bonbony pohlednice. Cigarety nejsou v celém městě k dostání. Píši
domů, Bohušovi. Usínám za bzukotu tisíce much.
6. července. Setkáváme se po poledni s Neugebauerem, lt. Procházkou a j. Vypravují jak to
špatně s naším reg. dopadlo, jak dělali šturm, jak artilerie do našich střílela. Lt. Špale, Špulák,
fhr. Knöl, Tischer jsou mrtvi, Jurka Mynářů těžce raněn do krku. Oblt. Jedlička snad zajat. To
jsou zprávy. Ten den dostal jsem ke koupi škat. memfisek. Večer jsem byl obvázán.
7. července. Celý den nic zvláštního. Někteří fasují nový mundur však já nic. K večeru též mnozí
zejména důstojníci odjeli. My snad zítra.
8. července. Celý den čekáme na odjezd však marně. Hrozná nuda. Jsem z toho již nervosní.
9. července. K zbláznění
10. července. Po poledni jdeme pěšky na nádraží a odjíždíme s celým transportem k západu.
V noci jedeme přes Tarnov.
11. Dále přes Bohnici, Krakov, Bohumín, Mor. Ostravu. Cestou pozdravujeme krásné děvy.
12. července. Vstávám vida před sebou stanici Hulín. Jedeme dále jednokol. tratí do Kroměříže
6 hod ráno, kde na nás na nádraží čekají hasiči. Vezou nás na voze do blázince, kde se koupeme
a pak jsme ubytováni do skvostných pokojů. Jsem společně s poručíkem Prunarem, fhr.
Kolaříkem a Lábem. Večer hráme karty a pijeme mnichovské pivo (22 kr půl l). I. dieta.
13. července. Časně ráno budí mě sestra s teploměrem v ruce. Proklatě. Celý den mám I. dietu
což je tak pro kojence a ne pro hladového vojáka. Však jsme si večer poslali pro salám a pivo

(2 k) Je to sice drahá večeře však co naplat. Hlad se musí ukojit. Večer přichází (11 hod) opětně
sestra se svěc. vodou a nutí nás abychom se pokřižovali (chtěl jsem vodu pít). Neuvěřitelné.
14. července. K poledni poslali jsme si do města pro cukroví, které se dobře po tom slabém
obědě hodilo. I noviny pohl. a čokoládu sem donesou. Peníze tedy ubývají.
15. července. Dostávám první pohled od Jarky Trojana, kdež mi sděluje že maminka jela do
Hradce. Dnes mám III. dietu proto je to již lepší. Ráno jsem znovu obvázán a napařuji si nohu,
snaže se pohybovat prsty. Jde to těžko, jinak však bolesti už nepociťuji. Zdá se mi, jako bych
už zase měl jít na marš. Raději ne. Odpol. dostávám lístek od maminky. P. lt. Pruner nás opustil.
Má mít snad tyfus.
Dne 18. července v neděli rozloučil jsem se s blázincem Kroměřížským a jel jsem přes Kojetín
Brno a Choceň do Týniště. Doma jsem se ovšem stavil a všechny překvapil. Celý večer doma.
Dne 19. červce ráno před polednem v Hradci v res. nemocnici. Spím nejdříve nahoře pak dole
s Faltou Bittnerem Prausem a Weisbauerem. V nemocnici to uchází, strava dobrá, obsluha
vzorná, prohlídky lékařské příjemné. Setkávám se (…nečitelné…) Gabr. a chodívám denně v 8
hod (…nečitelné…) Tak žijeme do 31. července.
31. července. Loučíme se s Weisbauerem s nemocnicí res. a jdeme se stěhovat do nemocnice
červeného kříže v zámečnické škole. Jsme nejdříve na čís. 18. kde máme pěkné „vis á vis“, pak
se stěhujeme na čís. 21. Tam prožíváme mnoho veselých chvilek. Nepřipadá to tam snad ani
jako v nemocnici. Strava ucházející, na visitu chodí Dr. Tvrzský a p. primář Honzák. Jezdívám
v neděli domů. 1. září stěhujeme se na čís. 25. později na dvanáctku. Stále nás ubývá a tím i ta
nálada je čím dále smutnější. Chodívám do Malšovic k Lípě a tak si ty večery oslazujeme. 22.
září přišlo mě vyřízení na dovolenou. Stěhuji se tedy 23. září domů.
***

Ukázka rukopisu deníku.

