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Úvod 

V současné době již nežijí přímí účastníci 1. světové války, jen ti starší občané 

vzpomínají na vyprávění svých dědů a otců o jejich válečných zážitcích. První světová válka 

znamenala ztráty na životech milionů lidí, útrapy a hlad občanů žijících v zázemí. My si 

můžeme přiblížit jejich utrpení pouze z literatury a osobních zápisků přímých účastníků. 

 

Jedním z nich byl i můj otec František  D o b i á š, který si během války zapisoval své 

válečné zážitky. Ty po návratu  války uspořádal a po mnoha letech je využil k napsání 

obsáhlých pamětí. Vznikla tak   kronika o více jak 210 stranách.   K připomenutí událostí let 

1914 až 1918 se začtěte do následujících vzpomínek jednoho z přímých účastníků těchto 

událostí.   

 

1 -  Jak to všechno začalo ? 

Bylo to 26. července 1914, měsíc po osudných výstřelech v Sarajevu, kterými zahynul 

následník trůnu František Ferdinand se svojí chotí Žofií, rozenou hraběnkou Chotkovou. 

V Dalečíně byla poutˇ. Tancovalo se již odpoledne v hospodě „U Hříbků“. Bavili se mladí, 

staří, tančilo se. Přestože celý měsíc se již mluvilo o možnosti války se Srbskem, svět chtěl jít 

raději dále mírovou cestou. O jednoho arcivévodu více nebo méně. Co na tom Čechům 

záleží? Vždyť starý císař neměl následníka trůnu vůbec rád. Tak proč by se mělo válčit? 

 

A přece k tomu došlo! 

 

Do veselé zábavy v Dalečíně, když nikdo nic netušil, jakoby blesk  zčista jasna udeřil. 

„Válka,“ ozvalo se kdesi. – Co se stalo? – Lidé, kteří dlouhá léta měli štěstí žít v míru, slyšeli 

najednou osudné slovo. Válka!  Třem muzikantům z Nedvězí přinesl kdosi povolávací rozkazy 

k okamžitému nástupu do vojenské služby. Nastalo všeobecné vzrušení, muzikanti odhodili 

nástroje, a aby povznesli svoji náladu k udatnosti, šli si na to vypít. A paní hostinská jim nalila 

jednou, dvakrát a potřetí. A za chvíli se hoši drželi kolem krku a zpívali, zpívali samozřejmě 

jenom vojenské. Smutně se sálem nesl zpěv: ….. „přestaňte mi koně sedlat, přestaňte mi 

troubiti, já se musím loučiti“…. Z veselého tance přešlo všechno do jakési zvláštní tklivé 

nálady. Mladší záložníci, kterým mohli každým okamžikem doručit podobnou obsílku, začali 

s nedvězskými chlapci zpívat, zatímco všechny přítomné svíral jakýsi strach z čehosi 

hrozného, čemu se říká: Válka. ….  Hrát se již nešlo, bylo po zábavě.     

Byla částečná mobilizace. Mezi jinými byl narychlo mobilizován III. armádní sbor, který 

zahrnoval severní půlku Čech, k němuž patřil i 98. pěší pluk ve Vysokém Mýtě, kam patřila 

většina záložníků z Jimramova. Čeho se všichni obávali, brzy následovalo. Byla vyhlášena 

všeobecná mobilizace. Na vývěsních tabulích a rozích ulic vyvěsili provolání císaře: „Mým 

národům“, v němž císař burcoval své poddané, aby s odhodláním bránili svoji milovanou 

monarchii, která je milovanou matkou všem v ní žijícím národům. 
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Ihned do války nastupovali záložníci. Velkostatek dal zapřáhnout tři žebřiňáky a na nich 

hoši odjížděli. Celé zástupy místních občanů je vyprovázely. „U kříže“ na Horce nastalo 

loučení, na které se nezapomíná. Ženy vojáků s dětmi v náruči  -  pláč a nářek  - ale nic 

nepomohlo.  Poslední pohled na náš Jimramov, poslední stisky rukou a vozy se hnuly. A dále 

se ozýval jen pláč a tekly slzy. Pro mnohé to bylo loučení poslední. Já jsem měl tehdy  něco 

málo přes šestnáct let. Jak mě mohlo napadnout, že neuplynou ani dva roky a pojedu touto 

cestoU také. Celý svět byl jak ve varu. Jakoby válečná horečka zasáhla celou Evropu. 

Německý císař Vilém II. se dočkal války, jak si dlouho přál. Na jedné straně stálY tedy 

Rakousko-Uhersko s Německem. Proti nim v první řadě Srbsko, Rusko, Francie, Anglie, Belgie 

a Holandsko. Do války se později zapojilo také Rumunsko, Bulharsko, Turecko a Itálie. 

Zatímco muži bojovali na frontě, ženy spolu se starci a dětmi pracovaly na polích a 

staraly se o hospodářství a obživu rodin. Lidé se utěšovali nadějí, že válka bude krátká. – 

Zanedlouho docházely zprávy o prvních padlých. První byl Jenda Cinků, který právě po tříleté 

vojenské službě se měl vrátit domů. Byl svobodníkem u 81. jihlavského pluku. Padl na srbské 

frontě při přechodU přes řeku Drinu. Další padli počátkem září při nezdařeném útoku 

rakouských vojsk z Haliče do Ruska. Tam padlo a v bažinách zahynulo mnoho českých vojáků. 

Těžké ztráty utrpěl 81. jihlavský pluk. Zprávy o tom přinesl do Jimramova desátník František 

Herník. Padli tam Eda Zítků, Vincenc Fajmon, Entner – topič z továrny,  Josef Jelínek z Panské 

ulice a Mořic Svítil. 

A rukovaly další ročníky. Musely nahradit utrpěné ztráty. Postupně nastupovaly další 

ročníky, v březnu 1915 nastoupil ročník 1895, v dubnu také ročník 1896 a v červnu po 

vypovězení války Itálii již ročník 1897, všichni moji spolužáci, tehdy osmnáctiletí. Všeobecně 

se říkalo, že s těmi už to nevyhrají. Vždyť jsou to děti. V zimě roku 1916 byl povoláván ročník 

1898. Odvody byly konány v Novém Městě na Moravě. Z Jimramova nás bylo odvedeno osm. 

Byli to: Odstrčil Josef,  Procházka František,  Dostál Adolf, Kraus Oldřich, Beránek František, 

Juračka Stanislav,  Buchta Eduard a já (Dobiáš František).     

 

 

2 – Nástup na vojnu a italská fronta 

Na vojnu jsme odjížděli 11. května vlakem z Nového Města do Jihlavy. Hned v Novém 

Městě jsme se zasmáli Frantovi Procházkovi. Vídávali jsme ho často s tahací harmonikou, na 

kterou rád hrával. Dnes ji sice neměl, ale místo batohu měl na zádech režný pytel se dvěma 

kusy špagátu místo nosidel. Byl v povznesené náladě a stále si prozpěvoval: „Šup sem, šup 

tam, nám už je to všechno jedno“ ….. Když vlak přijel,  dopravili jsme ho do vagonu a se 

zpěvem se vlak hnul směrem k  Německému Brodu. Za Žďárem se Franta vyvrávoral na 

plošinu, a než se kdo nadál, volá kdosi: „Zastavte, zastavte! – Někdo vypadl z vlaku!“ Kdosi 

popadl za záchrannou brzdu, kola zaskřípěla a vlak zastavil. 

My jsme vyskočili a  běželi jsme k místu, kde Franta vypadl z vlaku. On se koulel po 

příkré, zalesněné stráni, až zůstal viset zaklíněn za jedním smrkem. Ptáme se ho, jestli mu 

něco není, ale on jen zavrčel. Nezbývalo nám nic jiného, než ho odvléci do vlaku. Položili 

jsme ho na lavici a Franta nic, ani se nehýbal, jen blábolil něco jako: …„šup sem, šup tam“… 
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V příští stanici hlásili telefonicky zprávu o úrazu. Průvodčí přišel zase do vozu a vyptával 

se, odkud  je ten branec. Nechtělo se nám s pravdou ven, ale pak jsme museli říci, že je 

z Jimramova. A průvodčí se rozkřikl: „Z Jimramova, to věřím, tam máte pěkný syčáky. Když 

rukovali rekruti před vámi, ti osmnáctiletí, tak nám jeden rozbil všechna okna ve vagonu“. 

Později jsme se dověděli, že to byl Jindra Nedopilů. Když jsme dojeli do Havlíčkova Brodu, 

čekali tam již  saniťáci s nosítky. Frantu jsme chtěli popadnout a odnést ho, ale on jen 

zakřičel: „Pryč, kluci, já tam dojdu sám!“ Pytel si hodil přes rameno a hasil si to k nosítkům. 

Pytel si dal pod hlavu,  natáhnul se a dal saniťákům povel: „Tak jedem!“ Ti svou důležitou 

službu vážně provedli a my jsme se museli dát do smíchu, jak Franta zahajuje svou vojenskou 

službu na nosítkách. Za námi do Jihlavy dojel až druhý den. Musím připomenout, že tento 

náš jimramovský ročník byl nějak šťastný, nikdo z nás nepadl ani nebyl vážně zraněn. Všichni 

jsme se po válce shledali. V Jihlavě jsme byli rozděleni k jednotlivým plukům a zbraním. Já, 

vyučený strojní zámečník, jsem byl přidělen k 25. pluku polního dělostřelectva do 

Vídeňského Nového Města. Tam probíhal náš velmi tvrdý a náročný výcvik. Po ukončení 

výcviku jsme měli slíbenou dovolenou. To pro nás bylo velkou pobídkou a povzbuzením. Na 

dovolenou jsem odjížděl za dobré výsledky při výcviku mezi prvními. Před odjezdem jsme 

dostali lepší uniformy, abychom nedělali armádě ostudu.  Dovolenka byla na čtyři dny a dva 

dny na cestování. Doma jsem se trochu osvěžil, obešel známé, poptal se po kamarádech, vzal 

si na ně adresy, a než jsem se nadál, musel jsem se vracet zpět s nevyslovenou otázkou: „Jak 

bude dál, kdy nás vyženou na frontu?“        

      

Zanedlouho, bylo to 29. srpna, nás rychle odvolali ze cvičiště do kasáren a při nástupu 

nám velitel ohlásil, že vzhledem k tomu, že jsme prodělali dostatečný výcvik,  tak prvních 

patnáct mužů odjede na frontu. A ptal se, kdo se hlásí dobrovolně. Nikdo se nehlásil, a tak 

prohlásil: „Dobrá, když se nikdo nehlásí, tak si vybereme.“ A pokročil k šiku.  V patách za ním 

službu konající poddůstojník s nutným zápisníkem a tužkou v ruce, připraven zapsat jména 

oněch patnácti. A již to začalo: „První - vystoupit z řady!“ Výběr dále pokračoval.  Když došel 

ke mně, tak již bylo rozhodnuto  o osudu asi deseti kamarádů. – „Co jste v civilu?“ ptá se mě 

velitel. „Strojní zámečník“, odpovídám. – „Vystoupit!“ zavelel a bylo rozhodnuto. Odjíždím na 

frontu. Ale kam to bude? Bylo několik možností. Přesně jsme to nevěděli, nikdo nám to 

neřekl. Poznáme to, až budeme odjíždět. 

 

Dne 30. srpna se s námi rozloučil velitel baterie. My jsme s těžkým srdcem spěchali na 

nádraží a nastoupili do vlaku. Když jsme vyjeli z nádraží, pozorovali jsme, že hlavní 

dvojkolejná trať na Semmering zůstává vpravo a my jedeme pobočnou tratí do 

jihovýchodního kouta Dolních Rakous. Naším cílem bylo město Aspang.  
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Aspang – Dolní Rakousy – (506 m) 

 

Za městem byly dřevěné baráky. Nad branou tábora byla velká cedule s nápisem: 

Feldhaubitz Reg. 8 Freiheer von Krobatin(Pluk polních houfnic č. 8)  

 

Od dvou jiných dělostřeleckých pluků přišly také slabé houfečky a náš počet vzrostl asi 

na šedesát. Většině z nás dali ještě před odjezdem do pole dva dny dovolené. S dovolenkou 

v kapse jsme spěchali na nádraží. Byl nás houfeček Moraváků. Jeli jsme tedy pohromadě. 

Cestou jsme se seznamovali a našel jsem si nového kamaráda, Tondu Zítku z Líšně. Jeho otec 

pocházel z Roženeckých Pasek. V Jimramově měl dvě tety: paní Baštovou a její sestru 

Anežku,  paní Mrštíkovou. Pobyt doma utekl jako voda. Znovu loučení. Pro mě bylo obzvláště 

smutné. Tentokrát šlo do tuhého.   

 

Se strachem mi matka vypočítávala, kolik jimramovských již padlo, kolik je nezvěstných 

za ty dva roky.  Ti všichni odcházeli s nadějí, že se vrátí domů. Již 4. září jsme pochodovali  

k nádraží a po naložení jsme odjížděli zpět do Vídeňského Nového Města. Tam jsme přesedli 

na rychlík obsazený většinou vojáky a jeli jsme směrem k italské frontě. Po přenocování 

v Grazu jsme pokračovali směrem na Maribor do Lublaně, kde jsme se měli dovědět přesné 

umístění našich baterií. Brzy jsme pokračovali v jízdě do Opčiny, obce vzdálené asi 3 

kilometry od Terstu. Nedali jsme si ujít krásnou vyhlídku na Terst. Zde jsem poprvé uviděl 

moře. 
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Terst – město a přístav 

 

 Město i přístav byly jako bez života, fronta byla v bezprostřední blízkosti u města 

Monfalcone.      

 

Pozdě večer jsme nastoupili do neosvětleného vlaku, taženého lokomotivou na jeho 

konci. Blížili jsme se frontě. Byla to smutná jízda. Když jsme minuli jednu zatáčku, zpozorovali 

jsme první  znaky fronty. Na kopcích před námi jsme spatřili světelné kužely světlometů, 

bloudící sem a tam po obzoru. Světlomety, tyto oči fronty, pátrají po přítomnosti nepřítele. 

Při jakémkoli podezřelém pohybu zazní štěkot kulometů se snahou zasáhnout nepřítele, 

který využívá noční tmu k přesunům a doplňování svých jednotek technikou, lidmi a jejich 

zásobování. Hledají tak dlouho, až najdou a osvětlí dělostřelectvu cíl. Pak se tato noční jízda 

stane karavanou smrti. Tato hrůza se každou noc opakuje bez ohledu na počasí, nepohodu a 

nebezpečí. Musí jít znovu a znovu kupředu, neboť  v prvních liniích jsou tisíce lidí, kteří 

potřebují potravu pro sebe i pro své smrtonosné zbraně. Mnoho a mnoho obětí vyžaduje si 

fronta! 

 

Světlomety jsou oči fronty, které celé noci zvědavě bloudí po celém obzoru a vytrvale 

hledají. A běda, když svým bdělým okem spatří jakýkoli pohyb na straně nepřítele. Stává se 

to často, neboť krajina poblíž fronty, ve dne zdánlivě liduprázdná, s příchodem noci oživne. 

Po všech přístupových cestách jedou kolony vozidel se svým nákladem.  Na zpáteční cestu 

jim na krytých stanovištích naloží  na polních obvazištích většinou těžce raněné vojáky. Když 

vozy poskakují po nerovných kamenitých cestách, ozývá se bolestný nářek ubožáků. Pro 

mnohé z nich je to cesta poslední. Smutné karavany bolesti a nářků, mnohdy  i smrti. – 
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Nejsmutnější jevy však bývají, když bdělé oči světlometů zpozorují tyto pohyby, najdou a 

osvětlí pro dělostřelce vhodný cíl. Pak zazní vražedná palba smrtonosných zbraní. 

Když jsme došli do postavení  jednotky, kterou jsme měli doplnit, nedaleká fronta 

jakoby ožívala. V nepravidelných přestávkách se ozývaly temné rány děl. Nedaleko od nás 

vybuchovaly  exploze těžkých granátů. Nad blízkou vesničkou Mohorini stál na návrší malý 

kostelík. Pojednou nedaleko od něj, jakoby se z útrob země vyvalil do výše příval kamení a 

hlíny, který se s rachotem  řítil skalnatou strání. A hned druhý výbuch, třetí a po krátké 

přestávce zas a zas. Tak nás vítala fronta. Zůstali jsme jako omráčení hrozným tím pohledem. 

Fronta nám poprvé ukázala kousek svého vražedného umění. A když jsem si pomyslel, že zde 

budeme pobývat, tak pohled na tu hrůzu mi vháněl slzy do očí….. 

 V příštích dnech jsme dostali za úkol vyhloubit náhradní zákopy druhé linie pro případ 

nutného ústupu. Rozdělili jsme se do dvojic a začali kopat. Zanedlouho se ozval ostrý hvizd 

píšťalek a povely: „Krýt se!“ Bez dlouhého uvažování jsme se skrčili v nejhlubším místě 

zákopu. Vzápětí jsme uslyšeli tu hudbu. Hukot a svist ohlašoval blížící se střelu.  Zvuk ve stále 

vyšším tónu se k nám přibližoval. Zdálo se, že se ta zhouba žene přímo na nás. Granát 

naštěstí explodoval nedaleko. Rachot kamení a potom klid. Ve chvilce druhá rána a pak 

následovaly další. Ostřelování se opakovalo několik dní…. 

 

Byli jsme velmi rádi, když nám za krátký čas desátník Zajíček, velitel naší skupiny 

oznámil, že byl dán rozkaz vrátit se k naší jednotce. Rychle jsme popadli své tlumoky a 

karabiny a pěšky jsme se vydali pryč z tohoto pekla. V Mohorini jsme již naši jednotku 

nezastihli. Nechali nám vzkaz, že máme  pokračovat v cestě k velitelství divize, tam že 

dostaneme nové pokyny. Tam jsme byli informováni, že naše baterie byly narychlo 

přesunuty na jinou frontu. Náš oddíl dostal rozkaz pokračovat za nimi.….. 

 

3 – Na rumunské frontě 

Vojáci této skupiny pokračovali pěšky až do Opčiny. Tam nastoupili na vlak a jeli přes 

Lublaň severovýchodním směrem kolem Balatonu do Budapešti. Dále pokračovali na Szolnok. 

Cílem jejich cesty byla Kluž. To již bylo jasné, že se přesouvají na rumunskou frontu. Velitelství 

jejich brigády bylo v městě Petrozsény.  
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         Železniční most v Petrozseny – kresba ze 7.10.1916 

 

Paměti dále pokračují: 

Když jsme vystoupili z vlaku ve stanici Puyi, byli jsme velice překvapeni. Na vedlejší 

koleji stál celý vlak Červeného kříže, do něhož rychle ukládali raněné vojáky, doposud 

provizorně uložené v budově železniční stanice, ve skladech  a na peronu. Fronta tedy není 

daleko. Dále vlak nejezdil. Vydali jsme se na cestu pěšky. Zde již byly patrny stopy bojů. 

Prázdné náboje, krátery od dělostřeleckých granátů a pak najednou čerstvé hroby padlých. 

Na nich narychlo sbité křížky se jmény, na některých hrobech i přilby padlých. Podle zbytků 

zbraní a uniforem jsme poznali, že zde padli němečtí vojáci. Tady někde byli zastaveni 

Rumuni po svém vpádu na území Sedmihradska.  Postupovali jsme dále. Když jsme ušli asi 

dvacet kilometrů, zmizely nám koleje v tunelu  a my jsme začali stoupat k vrcholu horského 

hřebene. Pod ním byla přikrčena malá vesnička. Byla celá prázdná, obyvatelé ji opustili. Ve 

stráni nad vesničkou jsme učinili vzácný nález – několik brázd brambor. Nahrabali jsme si jich 

a v železném kotli, který jsme v jedné chalupě našli jsme si je uvařili. Měli jsme tak po dlouhé 

době něco k jídlu. Po jídle jsme se vydali na další cestu. Po přechodu horského hřebene za 

stmívání jsme hledali možnost, kde bychom přenocovali. Přespali jsme v budově malého 

nádraží. Spali jsme zmoženi únavou docela dobře. Ráno nás překvapil nějaký ruch. V pohybu 

byly velké kolony německých  zásobovacích vozů a mezi nimi i oddíly německé pěchoty. 

V tom shluku byly i skupiny civilistů. Všechno se hrnulo tam, odkud jsme včera přišli. Co to? 

Že by naši ustupovali? – Ve válce je všechno možné.  

Sebrali jsme své věci a šli k silnici. Dozvěděli jsme se, že naši baterii najdeme na silnici 

od Petrozsény. Nemýlili jsme se. Byl to ústup.  

Jediným naším přáním bylo spojit se s naší jednotkou. Na našem dvanáctidenním 

putování jsme byli zásobeni a stravováni pouze ve stravovacích stanicích velmi uboze. 

Netrvalo dlouho a spatřili jsme muniční kolonu a vozy dělostřelců. Skutečně, byla to část naší 



 

9 
 

6. baterie. Za chvíli přijely i naše 100mm houfnice. Hlásili jsme se u velitele kolony. Byl to 

nadporučík Cerhák - Vídeňák. Znal ještě částečně česky. Dal pokyn, abychom se připojili 

baterii. Stále pokračoval ústup kolon povozů, oddílů pěchoty a mezi nimi se pohybovaly 

skupiny uprchlíků, hlavně žen, dětí a starců. Nesli s sebou jen to nejnutnější, co bylo 

každému nejdražší. Mladá svobodná děvčata nesla nějaký uzel na zádech, patrně část 

výbavy. Jeden mladík zachránil jen kolo a tahací harmoniku. Politováníhodné byly mladé 

maminky. Uzel na zádech, jedno děcko v náručí, jedno i nebo dvě se jí držely za sukně. 

Ubohé děti! Tedy i ty musí trpět a strádat tou nesmyslnou válkou? Byl to smutný průvod. 

Po shromáždění baterie byl dán rozkaz zaujmout palebné postavení. Na táhlém svahu 

nad silnicí ve vysokém křoví byla děla kryta velmi dobře. Bylo provedeno obsazení děl a 

v dalších dnech od 26. září do 9. října jsme i my zasáhli do bojů opakovanou střelbou. Cílem 

bylo projít průsmykem Vulkán přes západní výběžek Transylvánských Alp. V noci na 10. října 

jsme měnili své postavení. Jeli jsme proti toku říčky za krásné měsíční noci. Na stráni nad 

městečkem jsme zřídili palebné postavení a ostřelovali jsme předpokládané pozice nepřítele, 

který má obsazeny vrcholky hor. Některé exploze vidíme docela zřetelně. Ráno 11. října se 

připravoval kadet Salač ke zřízení pozorovatelny. Spolu s ním šel jeho sluha a dva telefonisti. 

Já jsem dostal pokyn jít také a nést několik kotoučů telefonních drátů. Naším cílem byl 

vysoký kopec Murgile. Postupovali jsme údolím horského potoka. Telefonisté vedli linku od 

baterie ke hledané pozorovatelně. V místě, kde se údolí rozdělovalo, pustili jsme se lesní 

cestou přímo hřebenem, který dělil obě údolí. Dlouho jsme stoupali příkrým svahem, až 

náhle les řídnul. Dále do vrchu se táhly pastviny s roztroušenými keři jalovců. Celé 

prostranství bylo poseto balvany. Hřeben byl asi 300 m před námi. 

Kadet se rozhodl, že půjde hledat příhodné místo pro pozorovatelnu. Měli jsme počkat, 

až zavolá. Bylo nám divné, že jsme cestou nenarazili na bojovou linii pěchoty. Ani hlídky 

nikde nebyly.  Jen kdesi níže vpravo se ozývaly výstřely horských děl. Chvíli jsme odpočívali 

po namáhavém výstupu, když náhle kadet zavolal: „Kupředu!“ Následovali jsme jej. Vtom se 

stalo něco nečekaného. Jako když vosy podráždí, začalo to  kolem nás bzučet na všech 

stranách. Bez rozmýšlení každý hledal nejbezpečnější kryt za balvany. Když jsme zmizeli, 

střelba slábla, až ustala. - Co to bylo? – Potichu jsme se dorozumívali. Telefonisti mínili, že 

jsme narazili na rumunskou bojovou linii. – Co dělat? -  Po chvíli jsme se znovu pokusili jít 

vpřed. Jen jsme pokročili několik  kroků, začalo to znovu, tentokrát silněji. Dva kulomety 

kropily celý svah smrtonosnými střelami. Bzučelo to kolem nás, pleskalo po kamení, takže o 

cestě vpřed  se nadalo uvažovat. Telefonisti na nic nečekali a svezli se rychle do rokle, mimo 

dosah střelby. Střelba znovu utichla. Po kadetovi nebylo ani památky. Za jedním kamenem 

jsem našel jeho sluhu. Byl to Slovinec Dovjak. Ležel, ani se nehnul. Lekl jsem se, že je 

zastřelen. Zatřepal jsem s ním. Zvedl hlavu. Byl jsem rád, že žije. „Co budeme dělat?“ ptám 

se. „Nic, počkáme na pana kadeta.“ „A když nepřijde, nebo je zajat? Pojď, utečeme.“ On stále 

odmítal jít. Trval na tom, že počká na kadeta. Vtom  zase něco nepřítel spatřil a palba začala 

znovu. On se ani nehnul. Nechal jsem ho tedy a hleděl jsem se zachránit. Spustil jsem se také 

do té rokle pod námi a klopýtaje přes balvany, rychle jsem  spěchal k lesu. Hlavou se mi 

honily různé myšlenky: „Co je s kadetem? Co provede jeho sluha Dovjak? Co kdyby vyslali 
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průzkumné hlídky?“ Uznal jsem, že se nemohu déle zdržovat a spěchal jsem dolů k salaši. 

Tam mě čekali telefonisti, zavolali mě jménem a ptali se: „Kde máš sluhu?“  „Nechtěl jít, čeká 

na kadeta.“ „Osel jeden, ten se již určitě nevrátí, vždyť vlezl přímo do jejich linie.“ V tom jsme 

se shodovali. Rozhodli jsme se zavolat telefonem na velitelství. Spojili se okamžitě. Po 

prověření situace jsme dostali rozkaz telefonní vedení svinout a vrátit se k jednotce. 

Poznámka k případu: Kadet Salač byl raněn do pravé ruky a zajat. Když byla v prosinci 

dobyta Bukurešť, ležel tam v nemocnici. Sluha Dovjak byl také zajat a společně s kadetem 

byli odvedeni do zajetí. 

V dalších dnech postupovali k vrcholu vulkánského průsmyku a nahoře po předchozím 

namáhavém postupu čekali na další rozkazy. Ve volnu si prohlíželi opuštěné rumunské 

zákopy. Zásahy dělostřelecké palby způsobily Rumunům hrozné ztráty. Padlí byli ponecháni 

v zákopech. Neměli čas je pohřbít. Někteří ubožáci byli hrozně zohaveni, části těl byly 

rozházeny daleko kolem. Hrozná podívaná. Po odpočinku sjížděli po dobré cestě serpentinami 

dolů průsmykem. Karpaty měli za sebou, ale postup se zastavil. 27. října se rozpoutala po celé 

délce fronty prudká palba. Rumuni přešli do protiútoku. Ústup přinesl velké útrapy. Stoupala 

únava lidí i koní. Paměti dále pokračují: 

Cestu ztěžoval déšť, který přecházel ve sněžení. 28. října začalo  nepříjemně pršet a 

začala nás ostřelovat rumunská dělostřelba. Ustupovali jsme dále hlubokými lesy. 

Nepřátelské šrapnely ostřelovaly silnici. Podle nás ustupovala německá pěchota. V prudkých 

stoupáních jsme k tažení děl zapřahali až 6 párů koní do děla. Nebylo divu. Koně nedostali 

ani to nejnutnější krmení, nedalo se pro ně nic sehnat. Tehdy jsme se přesvědčili, že kůň 

nevydrží zdaleka tolik co člověk. Před týdnem zdolávali koně v plné síle výstup na průsmyk 

Vulkán, ale dnes se sotva vlekli. My jsme také těžce zdolávali únavu, usínali jsme ve stoje, 

když koně dále nemohli a zůstali stát. Několik koní padlo. Zbylí koně tím zkoušeli ještě více, 

museli se vracet pro další děla a vozy. Když jsme dojeli do blízkosti rumunské celnice, bylo 

rozhodnuto na pasece stranou zřídit palebné postavení.  

Dalo se očekávat, že zde dojde k boji, neboť kolona vozů nám přivezla spoustu beden 

s municí. Náboje sice dovezli, ale pro nás a pro koně bohužel nic. Situace se stávala zoufalou. 

Již mnoho lidí bylo hladem a zimou tak zmořeno, že potřebovali odpočinek. Někteří i 

lékařskou pomoc.  

Pomoc však nebyla nikde. Během dne jely po silnici k frontě zásobovací oddíly. Parta, 

kterou vedl náš Bína, se rozhodla za každou cenu zmocnit se něčeho k jídlu. Když kolem 

projížděl jeden z posledních vozů, zpozorovali, že veze nějaké pytle. Bína vyskočil do krytého 

vozu, zjistil, že v pytlích jsou suchary a shodil čtyři pytle. Ostatní se na ně vrhli jako dravci a 

dotáhli je k baterii. Bína se ujal dělení. Byly to tak zvané důstojnické suchary. Každý dostal 

dva šálky, a když přijela kuchyně s černou kávou, trochu jsme se zahřáli a vzkřísili. 

Nepřáli jsme si nic jiného, než abychom nemuseli dál. Přišel rozkaz k dalšímu´ústupu. 

Zase v plískanici, dešti se sněhem. Utrpení ústupu znovu pokračovalo…... Po dlouhé době 
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jsme uviděli, že jdou dopředu oddíly pěchoty. Bilance tohoto šest dní trvajícího „výletu“ na 

kraj Rumunska byla smutná. Chybělo 14 koní, 4 muniční a několik zásobovacích vozů. A my 

lidi? Pohled na nás byl žalostný. Promoklí, hladoví ubožáci. Když se k baterii vrátil náš velitel 

nadporučík Cerhák, oznámil nám, že půjdeme na odpočinek do obce Vulkánu. 

1. až 7. listopadu 1917 jsme si užívali zasloužilého odpočinku po obtížném ústupu 

z průsmyku Vulkán. Zašli jsme si i do blízké obce Lupenje, kde jsme si prohlédli uhelné doly. 

Lupenje i Vulkán byly velké hornické obce, nyní úplně vystěhované, a provoz v dolech byl 

zastaven. Většina hornických domků byla nových, pěkně upravených. V míru se tu jistě žilo 

dobře.  

Během našeho odpočinku jsme byli vybaveni nutnou „železnou“ zásobou potravin. Byly 

to 4 masové konzervy, 4 tabulky sucharů a několik kostek kávy. To patřilo k nouzové zásobě 

potravin, která mohla být použita pouze dle příkazu velení.   

8. listopadu v ranních  hodinách jsme se s plnou výstrojí vydali na cestu k našim 

bateriím. Šlo se nám dobře, přestože jsme v posledním měsíci zažili velmi zlé dny. Poznali 

jsme, že voják je ochoten a schopen válčit s plným žaludkem a za dobrého počasí…..To, co 

jsme prožívali za ústupu, to přesahovalo všechny meze. Bez spánku, bez jídla, za  dešťových a 

sněhových  plískanic,  den za dnem ve vysokých horách, to byla zkouška pro lidi i koně. 

 Ale přesvědčili jsme se, že člověk za stejných obtíží vydrží více než kůň. Snad je to síla 

vůle, která ho nutí vydržet. Bez obtíží jen, jak se u dělostřelectva říká „na lehko“, to je bez 

děl,  jsme došli na průsmyk. Byli jsme nemálo překvapeni, když místo, kde jsme nechali naše 

děla, bylo prázdné. Šli jsme dále serpentinami dolů až k bývalé rumunské celnici, kde jsme 

odbočili lesní cestou do karpatských lesů.Tam jsme zanedlouho našli naši baterii na velké 

pasece, uprostřed bukového lesa. 9. listopadu došlo k zastřelování naší baterie. Mnoho 

granátů explodovalo ve vrcholcích staletých buků. Museli jsme se krýt, protože střepiny 

létaly zpět na zem.  V dalších dnech se připravovala bojová akce, přemísťovala a zastřelovala 

se děla v nových pozicích. Nastal den útoku naší pěchoty. Po prudké střelbě, hlavně 

z kulometů, začali naši útočit. Útok se zdařil. Postup jsme podporovali i naší střelbou nejprve 

na 4000m a pak na 7200 m. 

 13. listopadu jsme se měli přemístit. Cesta, kterou jsme sem zajeli, zde končila. 

Napravo od nás byl starý, ale řídký bukový les, bylo nutné si proklestit cestu do údolí, kde 

důstojníci našli další cestu. Pomocí všech dostupných sil se nám podařilo pokácet několik 

stromů a vytvořit průsek. Začali jsme postupně sjíždět z příkré stráně přes balvany a pařezy. 

Bylo to obtížné, ale na vojně musí jít všechno. Museli jsme nadlehčovat kolům přes pařez 

nebo balvan, jinde bylo nutné děla pomocí lan zadržovat. Dopravu řídil štábní důstojník, 

který co chvíli zuřil jako bůh pomsty. On totiž, co mu chybělo na mužném vzhledu, to si 

vynahrazoval sprostými nadávkami. Bylo až směšné ho pozorovat. Postavou byl 

podprůměrně maličký, nožky slabé, mírně do „O“, v utažených rajtkách a uzoučkých 

holinkách. Vždycky s rákoskou v ruce, mimo to  na jeho jezdeckém sedle visel po straně i 
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nutný karabáč. Pod nosem měl několik světlých vousků několika řadami. Ale přes všechnu 

karikaturní směšnost byl postrachem všech jízdních dělostřelců. 

Když jsme s námahou dostali naše děla na otevřenou paseku k opuštěným zákopům 

naší pěchoty, našli jsme i cestu, odkud se odsud dostaneme. Asi za hodinu jsme spatřili dole 

v údolí vesnici, ale cesta, po níž jsme jeli, vedla kamsi dále. Svah k vesnici byl dosti prudký, 

sjet tudy se zdálo nemožné. Ale náš štábní si umínil, že to půjde i tady. Od prvního děla 

rozkázal odpřáhnout dva páry koní. Zůstal jen třetí pár u oje.  Na nápravy děla zaháknuta 

lana a celá obsluha bude zadržovat. Dělostřelec Fuksa dostal rozkaz nasednou do sedla. On 

však tvrdil, že bude lepší vést koně opatrně pěšky. „Aufsitzen!“ (Nasedat), zařval štábní, a 

když Fuksa zase odmítl, dostal rákoskou přes záda. To ovšem nepomohlo. Štábní řval, zuřil, 

že ho nechá uvázat, ale nebylo to nic platné. Zavolal tedy druhého jízdního dělostřelce, ale 

ten také odmítl a odlehčil si s vědomím, že štábní nezná česky: „Ty troubo, jeď si sám!“ 

Ten, jako by mu rozuměl, vytrhl mu z rukou opratě, vyskočil do sedla, ostruhami pobídl 

koně, ale ti se vůbec nehnuli. Neudělali ani krok vpřed. Štábního dohřálo, že neposlechnou, 

ale to bylo trochu moc. Bil je a řval vztekle, ale koně stáli dále. Na toto řádění se nemohl už 

dívat náš ohněstrůjce Wagner, v civilu sedlák. Poplácal koně, uklidnil je, vzal koně za uzdu a 

štábnímu radil sesednout. Když se tak stalo, koně  beze všeho popojeli. Když zjistili, že váha 

děla je někým zadržována, dali si říct a v malé chvíli jsme byli dole. Pak se šestkrát první 

pokus opakoval a baterie byla dole. Dělostřelci, kteří odmítli rozkaz slíbenému trestu 

neunikli. Když jsme se kladli k odpočinku, oni byli půlhodiny uvázáni ke stromům v zahradě. 

Byl to poslední trest toho druhu u naší baterie. Když koncem tohoto roku nastoupil nový 

císař Karel, byl tento druh trestu v armádě zrušen.  

Postup vojsk  probíhal dále bez většího odporu. Dne 16. listopadu jsme dojeli do 

městečka Torbu–Jiu, kde jsme přenocovali. V kostele uprostřed městečka byli ubytováni 

němečtí dělostřelci. Ve středu kostela zapálili  oheň a rozbitými lavicemi přikládali. Aby  kouř 

mohl vycházet  ven, rozbili okna.. Toto jsme za celý postup Rumunskem neudělali. Jediné, co 

bylo dovoleno, vzít si svíčky, které dle zvyku východních církví byly obětovány za zemřelé a 

byly napíchány na zvlášť k tomu určených stojanech.  

Od 17. listopadu sněžilo, začínala zima. Spávali jsme venku ve stanech. Pod sebe na 

zem jsme nastýlali kukuřičnou slámu. 23. listopadu jsme předjeli před pěchotu a spolu s námi 

postupujícími husarskými oddíly  jsme rychle postupovali za občasné střelby za ustupujícími 

Rumuny. Při těchto rychlých postupech jsme se sami museli starat o zásobování. Maso se 

sehnalo snadno. Pochytali jsme drůbež, a jelikož nebyl čas, tak jsme ji stahovali z kůže a vařili 

v kotlích, které jsme vozili sebou. Horší to bylo s chlebem nebo brambory. Na vesnicích jsme 

mouku přesívali z jakéhosi kukuřičného šrotu, z ní pak vařili cosi, co mělo být knedlíkem. Zelí 

zde skladovali jinak než u nás. Celé hlávky měli naložené ve velkých  kádích. Hlávky jsme 

dobývali  někdy z hloubky kádě pomocí bodla nasazeného na karabině.  
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Zastavili jsme se až v městě Dragasani u mostu přes velkou řeku Oltu, kde těsně před 

našim příjezdem byl most vyhozen do povětří. Rychle jsme odbočili do postranních ulic a 

zahájili palbu šrapnely za řeku, kde se usadil nepřítel. Palbu naší baterie řídil sám velitel. 

Znamení k palbě dával jen rákoskou. Právě, když jsem uviděl povel k další salvě, ucítil jsem 

ránu do hlavy a v bezvědomí jsem padl. Později mně kamarádi řekli, že jsem ani salvu 

nezkazil, ještě v pravý okamžik jsem padaje zatáhl za šňůru a dělo vypálilo. Probudil jsem se  

nedaleko baterie za zahradní zdí, s hlavou jako cent těžkou a již obvazem ovázanou. 

Ošetřující četař sanity se zaradoval, když jsem se probral z mdloby. První můj pohled byl na 

ruce a nohy, jestli jsem celý. – Měl jsem tedy důkladné štěstí.-  Ptal jsem se četaře, jak jsem 

to chytil. „Máš  z pekla štěstí. Pouze tři velké škrábance, ale kost není celkem  zasažena.“ 

Navrhl mi, abych počkal na příjezd obvaziště na ošetření lékařem. Proti lékařskému ošetření 

jsem nic nenamítal, ale řekl jsem, že zatím půjdu ke své jednotce. Po návratu jsem  veliteli 

hlásil způsob zranění a že chci zůstat u baterie. Ten mě pochválil, a tak s hlavou ovázanou 

jsem se vrátil k oddílu. Zničení mostu přes řeku Oltu, která je zde již velmi široká, nás na delší 

dobu zastavilo. 

 27. listopadu kdosi přinesl zprávu, že kdesi v blízkém zámku je sklep plný vína. Vzali 

jsme kbelíky, polní láhve, jídelní šálky a hnali jsme se útokem na zámek. Vchod do sklepa 

jsme našli, vedla k němu stopa rozlévaného červeného vína. Širokým schodištěm vešli jsme 

do sklepa. Překvapil nás svou rozlohou a velikými sudy na víno. Dno sklepa bylo celé zalito 

vínem. Jak jsme tam bez rozmýšlení vpadli, nabírali jsme si vína i do bot. Zkoušeli jsme sudy 

jeden za druhým, ale byly prázdné. Až na jeden jsme padli – byl plný a  u něj hadice. V malé 

chvíli jsme měli nádoby plné a řádně jsme se napili. Když jsme se vínem brodili nazpět, o 

něco kdosi zakopl. Bylo k neuvěření, ale byl to jeden utopený voják od maďarského pluku. 

Holdoval dobrému vínu  tak dlouho, až  se v něm utopil.  – Také hrdinská smrt:  – „Za vlast – 

za císaře!“  Zanedlouho jsme se přesunuli asi 12 km proti proudu řeky , kde mezitím naši 

ženisté postavili pontonový most, po něm  jsme přejeli a pokračovali  v dalším postupu. 

Postup vojsk se nezastavil. Odpor nepřítele byl velmi slabý. Naši postupovali severně od 

Bukurešti severovýchodním směrem.  21. prosince narazili na prudký odpor ruských jednotek, 

blížili se již k ruské hranici. Tuhý boj probíhal přes celé vánoční svátky .   

24. prosince na Štědrý den přinesli naši hoši od koní: Vavříček, Fuksa a Beránek 

přilepšení k naší štědrovečerní večeři. Sami ve vesnici připravili vepřovou, knedlík a zelí. 

Mimo to donesli i plný kbelík dobrého vína.  26. prosince vyvrcholily boje útokem našich 

jednotek, který jsme podporovali prudkou dělostřelbou. Spolu s nimi útočily i jednotky 

turecké a bulharské. Za stálých bojů jsme si ani neuvědomili, že jsme se dočkali Nového roku 

1917. Co nám přinese?  

6. ledna podnikli Rusové nenadálý prudký útok. Rychlou palbou jsme se je snažili 

zastavit. Přiblížili se na vzdálenost asi 300m, tak jsme stříleli šrapnely načasovanými 

k výbuchu u ústí hlavně. Nepřítel se stále blížil. Vtom se za námi ozvala prudká dělostřelba a 

přes naše hlavy padaly šrapnely na útočící Rusy. Účinek byl strašný. Padali jako mouchy. 
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Nepřítel zakolísal a po chvíli se trosky útočníků daly na ústup.  Po bitvě pomáhali jsme snášet 

raněné. Nejprve naše padlé  vojáky.  Ale to nebylo nic proti počtu padlých Rusů. 

 Pomáhali jsme i jejich raněným. Děkovali nám za to, že s nimi dobře zacházíme. Byli to 

samí starší vousatí tatíci.  

Dne 13.  ledna postoupili jsme do vesnice Vulturu a zastavili jsme se ve vyschlém 

rameni řeky Putny. To byl nejzazší bod našeho postupu. Zde jsme budovali naše postavení, 

v němž jsme museli přečkat zimu.   Nejprve byla udělána a řádně zamaskována postavení pro 

děla a munici. Pak si jednotlivé obsluhy děl stavěly  kryty, které je měly zabezpečit před 

útoky nepřítele, a v nich měli přečkat zimu. K jejich stavbě sháněli materiál především 

v blízkých opuštěných vesnicích. Kryty vyhloubené ve vysokých březích vyschlého říčního 

koryta byly zastřešeny klusy plechů a zamaskovány kameny a hlínou. K většímu pohodlí jsme 

v krytech zhotovili pryčny ke spaní. V kamínkách jsme spalovali dostupné dřevo a odpady. 

Chtěli jsme si po dlouhém trmácení Rumunskem při  rychlém postupu zpříjemnit co nejvíc 

náš zimní pobyt, jak to v dané situaci bylo možné.  Zde jsem se jednoho dne potkal 

s Bohoušem Semelkou z Benátek. Sloužil u telefonistů a kolem našeho postavení zřizovali 

telefonní spojeni mezi jednotkami. Ještě jsme se několikrát setkali.  

            

 
            Vojáci v zákopech (lístek Polní pošty) 

 

V tomto postavení přečkali zimu. Boje na frontě prakticky utichly. V jarních měsících  

dostali nezvané návštěvníky.  Do tůní po jarním tání se stáhly tisíce žab a svým skřekem 

nedaly nikomu spát. Počátkem června  bylo rozhodnuto, že část jednotky bude stažena do 

zázemí. Mezi nimi  byl i pisatel těchto pamětí. Na velitelství bylo rozhodnuto, že budou využití 
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k přesunu koní do zázemí. 21. června dorazili do Bukurešti. Odtud  pokračovali již bez koní 

vlakem do Pitesti. V Turn-Severinu  se přiblížili toku Dunaje. Odtud přes Temešvár, Szeged, 

Keczkemet, Budapešť a Vídeň do sídla pluku v Aspangu.      

 

Po všech formalitách při nástupu k rozkazu nám bylo oznámeno, že ti, co přijeli 

z fronty, mají nárok na dovolenou a že v nejbližších dnech pojedou. To bylo radosti – to bylo 

těšení. Když jsem při jakémsi raportu dostal také bronzovou medaili asi za to, že jsem po 

zranění zůstal u baterie, a přečetli seznam těch, co pojedou na dovolenou, začal jsem tomu 

věřit. Pojedu domů! Jeden ze starých mazáků to odhadl: „Víte, proč nás pouštějí? Nemají co 

žrát! Tak je to!“ Po pravém důvodu jsme nepátrali a prvním vlakem jsme odjížděli domů.  

 

Po příjezdu byla matka velmi ráda, že jí pomohu při dělání dřeva. Prý má „Pod 

javorskou“  několik pařezů, že je potřebuje vydobýt. Velmi rád jsem slíbil, měl jsem 6 týdnů 

dovolené. Druhý den jsem shledal nářadí, naostřil je a spolu se starým Wallerem z Tridentu, 

který s dalšími vystěhovalci byl ubytován v č. 41,  jsme pilně pracovali. Čtvrtý den v poledne 

přišla matka s pláčem a ukazovala mně došlý telegram. Krátký. Bylo tam: „Ihned se vrátit!“ 

Co naplat, musel jsem. Již druhý den jsem se znovu vracel  na posádku do Aspangu. 

V posádce jsme se podrobili  lékařské prohlídce, a kdo byl uznán, byl určen  k sestavení nové 

jednotky do pole.  

 

4 - Na italské frontě podruhé 

Podle výsledků lékařské prohlídky dlouho vybírali, přebírali a pak nás asi 60 přeložili 

k pevnostnímu dělostřeleckému praporu do Komárna. Zase začalo seznamování s lidmi, 

kterým byl určen stejný osud jako mně.  Prostředí zde bylo pro mě ještě cizejší než u  

dřívějších útvarů. Velikou většinu tvořili Rakušané, velitelem byl nadporučík Endres 

z Bregenzu v Tyrolsku. Výcvik vedl ohněstrůjce Schiller, vysoký chlapík, blondýn 

s nakrouceným knírkem. Jeho způsob vyjadřování byl jakýsi jízlivý. I jeho slovník obsahoval 

dosti šťavnatá slova, jimiž častoval každého, kdo mu,  jak se říká, nešel pod nos. 

Byl jsem zařazen k četě ohněstrůjce Breuera,  krajana velitele. Býval pohraničním 

finančním strážníkem. Když si nás postavil do řady se snahou nás blíže poznat,  asi si myslel: 

„Tak s těmito ubožáky to mám vyhrát?“ Musím přiznat, že nikdo z nás nevypadal tak, jak by  

měl udatný voják vypadat. Uniformy ubohé, vždyť moje například prodělala celé tažení 

Rumunskem. Slíbili nám, že budeme oblečeni do nových polních uniforem.  Den za dnem 

ubíhal při jakémsi neúčelném cvičení „kvergrifů“.   

Až počátkem srpna mám řekli, že pojedeme k novému vyzbrojení minomety.  Vše 

nasvědčovalo tomu, že znovu pojedeme na italskou frontu. Ta se mnoho nezměnila, přestože 

obě strany se pokoušely  několika ofenzívami na Soči, v jižním Tyrolsku, na pověstném 

Pasubiu vyhnat nepřítele z jeho pozic. Postavení armád pracně vybudované často na 

nepřístupných místech, v hlubokých údolích řek, jinde na vysokých skalních stěnách, i 



 

16 
 

v nedostupných ledovcích znemožňovalo  snahy velitelství obou stran docílit významnějšího 

úspěchu. Byly sváděny krvavé poziční boje o každé výhodnější postavení. Bylo to 5. srpna, 

když byl dán povel k odjezdu. Na nádraží přistavili několik dobytčích vozů, do každého 

nacpali 40 mužů a po připojení k jakémusi vlaku jsme se dali do pohybu. 

Dále podrobně popisuje cestu vlakem napříč Rakouskem až do jižního Tyrolska do 

města Levico.                 

                                     

      Levico - Valsugana 

Tam prodělali výcvik s minomety  ráže 120, 140 a 220mm. Po ostrých střelbách výcvik skončil. 

Způsob střelby minomety je poněkud překvapil. O tom píše: 

Po výstřelu jsme viděli minu vyletět do výše asi 300 – 400m. V mrtvém bodě se její let 

zastavil a začala padat volným pádem k zemi. Po dopadu se ozval velký výbuch. Dostřel byl 

asi 500 m, takže se dalo čekat, že umístění minometů  na frontě bude  těsně za zákopy 

pěchoty, ne-li přímo v nich.   Výcvik s novými zbraněmi byl ukončen. Byli jsme rozděleni  do 

čet. Já jsem byl přidělen k četě čtyř minometů ráže 140 mm.  Velitelem naší čety byl již 

zmíněný Breuer. Byl se mnou při výcviku spokojen, takže mě určil  velitelem 2. minometu, 

přestože jsem byl jediným Čechem u baterie. Z dlouhé chvíle jsem  kreslíval na růžových 

lístcích polní pošty drobné kresbičky. Důstojníci si jich všimli a líbily se jim. Často pak ve 

volném čase mě zvali k sobě a kreslíval jsem jim lístky, které posílali domů svým rodinám. 

Tato maličkost moje postavení u baterie velice polepšila, až mně to Němci záviděli.    

Dále v pamětech podrobně popisuje situaci na italské frontě, jak se vyvíjela od počátku 

války. Zde  se odehrávaly krvavé boje, proběhlo několik ofenziv, které neměly valný úspěch. 

Fronta se ustálila v pevně vybudovaných postaveních, odkud byly prováděny občasné výpady 

bez většího úspěchu. Posilováním vojsk  jednotkami, k nimž patřila i jednotka, v níž sloužil 
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otec, se dalo usuzovat, že se připravuje nová ofenzíva. Dne 4. října začal jejich přesun 

k frontě. Tentokrát jeli východním směrem do Vilachu a odtud do konečné stanice cesty do 

města Tarvisu. Zde je vyložili z vagonů. Dále Paměti pokračují: 

Z Tarvisu jsme se po krátkém odpočinku vydali silnicí pěkným horským údolím. 

Dnešním cílem byla vesnice Raibl. Obec leží v hlubokém údolí, uzavřeném jezerem, nad nímž 

se tyčila mohutná hora Seekopf (2122m).  

 

 
Raibl – hora Seekopf (2122 ,) 

 

Na opačné straně se tyčila hora Fünfspitz. Celý příští den jsme strávili v Raiblu, 

abychom si odpočinuli před dalším postupem.  

 Třetího dne jsme se vydali na pochod. Postupovali jsme značným stoupáním příkrou 

strání nad jezerem. Místy jsme museli pomáhat tlačit našim koníkům, kteří těžce zdolávali 

dlouhé stoupání do Predilského průsmyku ve výši 1156 m. Pohled z nejvyššího bodu byl 

překrásný. Na jedné straně se v hloubce ztrácela hladina jezera, nad nímž se tyčil masiv 

Seekopfu. Na druhé straně  byla silnice zaříznutá do svahu, procházející mezi skalami, jakoby 

velkými kamennými vraty. Z průsmyku klesala silnice mnoha serpentinami, až  v hloubce 

dosáhla vesnice Horního Brethu….. 

 Při dalším postupu nám bylo sděleno,  že postupujeme k lanové dráze na svahu hory  

Rombonu  (2208 m), na kterou budou naše minomety dopraveny.  Obsluhy postupovaly  

s plnou výstrojí v noci pěšky k vrcholu Rombonu. Byl to nejtěžší výstup, jaký jsem zažil.  Se 
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tmou jsme vyšli ještě kus cesty podél říčky Soči, odbočili jsme vpravo a stoupali jsme nocí po 

špatné cestě mnoha serpentinami vzhůru do příkré stráně. Ohněstrůjce Breuer nás vybízel 

k vytrvalosti, sliboval, že nahoře jsou již pozice pro minomety připraveny, takže nám zbývá 

jen doprava od lanové dráhy  ke stanovišti baterie. Řetěz chodců, zpočátku semknutý, se čím 

dál více roztahoval, slabší jednotlivci zůstávali pozadu. Já, jako obyčejně, jsem byl mezi 

prvními. Šli jsme pomalu, ale vytrvale. – Několik hodin úmorné cesty bylo konečně zdoláno. 

Došli jsme na pokraj lesa na jakési rovnější prostranství s roztroušenými dřevěnými baráky. 

V jednom z nich byla stanice lanové dráhy.  Zbytek noci jsme strávili  porůznu v blízkosti 

lanovky. Polehávali jsme, abychom si alespoň chvíli zdřímli. Až za bílého dne došli opozdilci, 

někteří byli úplně vyčerpaní.  Ráno přišli důstojníci a informovali nás, že další doprava bude 

provedena až v noci. Během dne byla dopravena zásoba jídla a potřebné náboje.  

Během dne jsme si vyzkoušeli jak budeme minomety přenášet. Čtyři chlapi ho unesli. 

Obtížné  bylo nesení po nerovné, kamenité cestě, s níž jsme zápasili v tmavé noci. Šlo to 

pomalu, ale krok za krokem, jsme se blížili k našemu stanovišti, vzdálenému asi 1,5 km. 

Přestože se noční přesuny konaly bez hluku, vyšlehl najednou z protějšího kopce ostrý kužel 

prudkého světla světlometu. Šlehl svým kuželem vysoko na stoupající stráň kopce nad námi a 

hledal a hledal. Posouval se níž a níž, až najednou jsme byli v oslnivém světle reflektoru. 

Přikrčili jsme se ke kamenité cestě a zůstali jsme nehybně ležet, dokud zvědavé oko 

světlometu bloudilo okolo nás.  Dopoledne jsme uložili minomety do palebného postavení a 

navečer nás zase čekala doprava nábojů. Miny byly uloženy po dvou v dřevěných bednách. 

Nosili jsme je na hladké dřevěné tyči, kterou nesli dva nosiči. Každá parta udělala dvě cesty 

tam a zpět. Další noc jsme pokračovali…. 

Ve dne jsme se opatrně seznamovali s okolím. Naše stanoviště bylo asi 100 metrů od 

hlavní bojové linie na vyvýšeném místě, krytém plochou skalní tabulí před námi. Ta nám 

zacláněla v pohledu vpřed. Vlevo od nás jsme viděli klikatě se vinoucí  hlavní zákop. Bylo 

vidět i přísunové zákopy i spojovací chodby k předním strážím.  Napravo pokračovala bitevní 

linie do vrchu a ztrácela se  v mlze na vrcholu Rombonu ve výšce přes 2000 m. Ve dne byl klid 

rušen  výstřely děl různé ráže. Občas se ozval i kulomet. Kousek od nás  končil přísunový 

zákop pěchoty. Zde jsme viděli vcházet a vycházet jednotlivce i skupiny vojáků. Několik dnů 

jsme se zastřelovali na předpokládané cíle, jinak byl klid.  K lanovce jsme chodili pro  

„menáž“ a jinou potravu.  

S postupem podzimu se ochlazovalo a přicházely první mrazíky. Že by sem přitáhli na 

zimu nás a jiné posily, to se zdálo být nepravděpodobné. Shodli jsme se, že se v nejbližších 

dnech něco semele. A skutečně. Bylo 23. října, kdy k nám přišel velitel baterie v průvodu 

velitele naší čety podporučíka Engela a našeho táty Breuera. Uvědomil nás, že  dojde brzy 

k boji, a vybízel nás ke statečnosti. Večer byla nařízena bojová pohotovost, nevylučovalo se 

použití plynových masek.  Seděli jsme v krytech s připravenými maskami, ale nic se stále 

nedělo. Bylo dvanáct, jedna a stále nic. Podřimovali jsme dále. Po chvíli jsme vyskočili 

leknutím. Ozvala se jakoby jediná ohlušující detonace, jakoby snad měla srovnat některý ten 
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kopec se zemí. Vyskočili jsme jako na povel, vyhlíželi jsme z krytu, co se děje. Výhled na 

protější stranu údolí nás přesvědčil o co jde. Byla to očekávaná ofenzíva. Obzor na jihu byl 

jeden ohňostroj od  záblesků výstřelů tisíců děl. Jako by peklo otevřelo svůj ohnivý jícen a 

chtělo jedním rázem pohltit všechno živoucí. Ohromující divadlo, ale i ohromná tragédie. 

Kolik životů zbytečně končí?  Kolik do smrti zmrzačených lidí bude proklínat tuto chvíli? To 

vše proto, že generálové, zuřící dosavadními neúspěchy  dřívějších ofenziv, sebrali vše, co 

měli v zálohách  a ukázali na jedno místečko na mapě.  

 

Sem! Nedaleko Tolmínu. To bylo místo určení, sem nasadíme všechny síly, soustředíme  

tisíce děl, minometů a vojáků , použijeme i plynu – zničíme vše živé a přes mrtvoly tisíců 

ubožáků  - vyrazíme vpřed do italské roviny. I kořist jaká bude!!  

 

Předzvěstí těchto pokusů byla bubnová palba nebo jak oni říkali „Tromfajr“ . Začala 

přesně ve dvě hodiny. Zuřící peklo hřmělo, vzduch roztřesen tolika detonacemi se až chvěl. 

Chvěl se jako i tisíce zúčastněných diváků na obou stranách fronty. Přemýšlím. Kdo to 

všechno vymyslel? Je možné, že tohoto vražedného běsnění je schopen člověk? Tvor 

vzdělaný a inteligentní? To snad není možné!!!  Každá vteřina znamená smrt mnoha lidí, kteří 

tu stojí se zbraní v ruce, a aniž by se znali, aniž by jeden druhému kdy ublížili. Kdyby se sešli 

v době míru, možná by si  i přátelsky podali ruce a vypili na zdraví sklenku italského vína.  

 

Kdo však ty ubožáky postavil proti sobě?  Kdo je   v i n e n   ?? 

 

Nešťastná válka!  Prokletí její původci! 

 

 

Zatímco fronta za Sočí celé hodiny chrlí oheň, na našem úseku je klid, mrtvolný klid. 

K ránu se stahuje hustá mlha, která nám cloní ve výhledu na zuřící peklo, ale palba neslábne.  

Když k nám přichází velitel Breuer, oznamuje nám, že  rozkaz k palbě bude dán po 

skončení bubnové palby.  Zatím se rozednilo, je sedm hodin. Dán rozkaz k palbě na předem 

zaměřené cíle. Jsou to opěrné body, stanoviště kulometů na nepřátelské straně. 
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      Minomet řáže 120 mm v palebném postavení 

 

Nabito. – Připraveno ke střelbě. -  Rozkaz: „Feuer!“ a salva našich  min i nedalekých 

dvaadvacítek se nese k nepříteli. I za našimi zády se ozývá dělostřelectvo a nízko přes naše 

hlavy se snášejí granáty do italské linie a na přístupové cesty. Kolem desáté se pěchota 

pokusila o průzkum italských zákopů.  Jsou obsazeny. Pokus se nezdařil. Dělostřelba se 

přesunula na přístupové cesty. Asi po půlhodině střelba utichla. Kolem jedenácté se mlha 

počala trhat a sem tam prosvitlo i slunce. Z pozorovatelen hlásili pohyb  na italské straně. 

Dělostřelectvo přesunulo palbu za linii zákopů.  K poledni podnikli naši pěšáci další pokus o 

vniknutí do italské zákopů. Byly prázdné. Jen mrtví zůstali…... Po průzkumu jsme dostali 

rozkaz vypomoci pěšákům přesunout těžké kulomety a zásoby nábojů. Byli jsme rádi, že to 

pro nás dopadlo tak dobře. Kupředu jsme pronikali spojovacími chodbičkami z hlavní linie ke 

stanovištím předních stráží. Zde jsme museli projít prostříhanými průchody v drátěných 

překážkách a viděli jsme pás území mezi oběma obrannými liniemi. Zde nebylo jediného 

místečka, které by nebylo zasaženo granáty nebo minami. Všechno zpřeházeno, kameny, 

zbytky pařezů bývalého lesa. Zkáza – úplná zkáza. Přede mnou si naši rozdělovali náklad. 

Dostal jsem také bedničku nábojů a zavěsil si ji na opasek přes rameno. A šli jsme. Zastavili 

jsme se až u prázdných dřevěných baráků. V jednom jsme našli opuštěnou kuchyni. Oběd byl 

jen napolo uvařený. K jídlu to nebylo. Po návratu jsme snědli chudý oběd a šli jsme pomáhat 

horským bateriím dělostřelců s přesunem jejich kanónů. I s tím jsme si poradili. Zpět do 

našeho postavení jsme přišli až večer.  Po skrovné večeři jsme doufali, že budeme mít volno. 

Střelba se velice vzdalovala a  na noc ustala úplně.  
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Ráno jsme z různých koutů snášeli prázdné bedny od munice k lanovce. Během 

dopoledne přišla zpráva od velitele baterie, že půjdeme zpět. Frontu již nebylo vůbec slyšet. 

Příští dva dny  jsme s radostí a jakoby bez únavy dopravili minomety k lanovce, naložili jsme 

je  a sami známou cestou jsme pochodovali dolů.  Šlo to rychleji a veseleji,  vždyť dostat se se 

zdravou kůží z takového „cirkusu“ bylo opravdové štěstí. Mně se na pravé noze udělal jakýsi 

bolák, právě v místě šněrování boty. Velice to bolelo a byl jsem nucen  jít k „marodvizitě“. 

Doktor ránu ovázal, předepsal nízkou obuv, dal mi  den volno a přikázal přijít druhý den 

k operaci. To ránu rozřízl, vyčistil, přiložil jakousi mast a ránu zavázal.  Bolelo to, ale šlo se mi 

lépe.  

Zase jsme prožívali  několik dnů nejistoty. Co zase pro nás vymyslí? Půjdeme dopředu? 

Zatím se podle zpráv fronta vzdalovala. To bylo pro nás výhodné, neboť minomety jsou 

vhodné jen do stálých pozic. Rozhodnutí konečně došlo. V denním rozkaze nám oznámili, že 

pojedeme do zámezí a někde v Korutanech zůstaneme na zimním odpočinku. A  tak na 

Predealském průsmyku jsme  naposledy  pohlédli na hrůzný Rombon a sestupovali jsme do 

nám známého Raiblu. Zpět jsme jeli přes Tarvis a Villach. Naše cesta skončila v malém 

nádraží Saint Veit a odtud to byl kousek cesty do místa našeho zimování v Althofenu.  

 
Alhofen – místo zimního pobytu 

 

 Na válku jsme v té venkovské idyle úplně zapomněli. Válčí se  vůbec ještě? - Jen 

v novinách jsme se dočítali, že naše vojska postupovala bez boje přes města Udine, Gemona 

a blíží se řece Piavě, u níž se zastavila. 

Tak skončila druhá moje epizoda na italské frontě. 
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5 – Na italské frontě potřetí                             

Zimní pobyt v Althofenu se chýlil ke konci. Dne 19. února 1918 se vlak s jednotkou vydal 

západním směrem k jižní hranici. Jízdu ukončil v Tridentu a dále postupovali do  Caliana. Po 

krátkém odpočinku stoupali serpentinami  do hor. V obci Folgarii dosáhli výšky 1117 m, takže 

v krátké době vystoupali o 1000m. Zde na lanovce na Serradu zahynul jeden z jimramovských 

občanů dr. Chrištof. Od 28. 2. několik dní silně sněžilo, takže napadalo více jak metr sněhu. To 

celý postup  do postavení baterií značně zdrželo. Po pravé straně jejich postupu byly skalnaté 

vrcholy kopců, vlevo spadal terén do údolí řeky Astico. Teprve 12. března se dala jednotka na 

cestu do konečných pozic , na vrchol hory Monte Cimone vysoké přes 1700 m.  Dále píše: 

Monte Cimone (Čimóne) byla pověstná pozice, kterou se při ofenzívě v roce 1916  

snažily dobýt rakouské jednotky. Úporné boje za velkých ztrát byly bezvýsledné. Italové se 

z vrcholu nedali vyhnat. Italská postavení musela být podminována, nálož byla dopravena 

dlouhým tunelem, který vylámali čeští ženisté a do něj uložili nálože. Účinek detonace byl 

strašný a učinil konec italské pozice na vrcholu kopce.  A tam tedy na vrcholu kopce budeme 

působit. 

      

                                                  
Odpočinek v zákopech na Monte Cimone – autor F. Dobiáš – první zleva 
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Dále podrobně popisuje krajinu, přístupové cesty, ubytovny, polohu  polní nemocnice a 

rozložení různých jednotek v této části fronty. Poučná je i úvaha o tom, jaké bylo stravování 

vojáků.Ve čtvrtém roce války bylo velmi obtížné zajistit stravování vojáků na frontě. Píše: 

 Za normálních podmínek byla denně podávána polévka z hovězího masa. V ní obyčejně 

nic, mnohdy jsme měli dojem, že je to jen voda, kterou včera vypláchli od polévky. A maso? 

Tak tvrdé, že naše dobré zuby je nemohly rozkousat. Za příkrm bývala sušená zelenina, které 

Němci přezdívali: „Dratverhaus“ (drátěné překážky). Její původ byl nejistý. Mohly to být 

odřezky různých druhů zelenin, řípy, luštěnin, jakýchsi tvrdých stonků neznámých rostlin, 

nejspíše kopřiv. K tomu jeden - dva brambory a oběd byl hotov. Jindy jsme dostali 3 až 4 

nevelké noky polité gulášovou polevou s dvěma či třemi kousky masa. Jindy nám nevelké 

noky polili ovocnou šťávou. Dušená rýže s trochou masa, to bylo již sváteční jídlo. Dále jsme 

mívali hrášek, který mohl být dobrý, ale byl prolezlý malými černými broučky, kteří při vaření 

hrachu vylezli a nedodávali chuti k jídlu. To jsme zahazovali. A chleba? V zázemí bylo 1/4 

veky na den, na frontě 1/2 veky. A k tomu šálek kávy. Večeře bývaly slabší než oběd. 

Dostávali jsme někdy na přilepšenou 10 deka salámu a plátek sýra. - Konečně někdy i trochu 

kořalky do polní láhve. Spát jsme chodívali s prázdným žaludkem. Když na to vzpomínám, 

divím se, že miliony lidí snášely tak dlouho takové příkoří. Konec války v říjnu 1918 přivodil 

jen a jen hlad a nespokojenost v armádě. 

 S hladovým žaludkem vláčeli tolik lidí po všech evropských bojištích. V nepohodě 

způsobené zimou, v horku, zimě, za deště, ve sněhu a za všech možných nesnází. Honili je 

blátem, močály, přes řeky, po horách, po nedostupných skalách i  ledovcích. Nechávali je 

spát za každého počasí  pod širým nebem. Každou vteřinu v nebezpečí ztráty života, často 

bez možnost ošetření, a byl-li zraněn, musel podstoupit  strašnou kalvárii útrap při převozu 

do nejbližší polní nemocnice. A to všechno snášely miliony lidí po více jak čtyři léta pro 

nesmyslnou rozpínavost jednoho národa. Žádný Švejk, ani tisíce Švejků nepoložily Rakousko, 

ale byli to hladoví vojáci, kteří v roce 1918 najednou řekli: „Dost, dál se honit nedáme!“       

 Konečně se dostali do místa, kde budou jejich palebná postavení. V Pamětech 

podrobně popisuje tento úsek rakouské a italské fronty. Cestu, kudy chodili pro vodu, ke 

kuchyni pro jídlo a k velitelství baterie pro pokyny a korespondenci. Mužstvo bylo umístěno 

v kaverně, vylámané ve skále. Uvnitř byly po obou stranách dřevěné poschoďové pryčny asi 

pro 25 mužů. To bylo nečekaně pohodlné místo frontového ubytování. Bylo zde poměrně 

bezpečno, přesto byla povinným vybavením přilba a plynová maska. Mnoho dní zabrala 

přeprava minometů a munice, konaná jen v noci, neboť přístupové cesty byly pod palbou 

nepřítele. V jednotce převažovali Rakušané, byli zde jen tři Češi. Dva,  Novák a Jarolímek, 

tvořili spolu s mým  otcem obsluhu 2. minometu Popisuje svoje cesty s velitelem Breuerem do 

přední linie na pozorovatelnu. Tam zakreslovali pozice  postavení kulometů a děl. To pak bylo 

využito při zastřelování. Za spolupráci na této akci byl pochválen. Když předávali výsledek 

průzkumu veliteli, byla mu přislíbena dovolená. Dále píše: 
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A když jsem šel s dovolenkou na velitelství úseku pro potvrzení,  nikdy jsem nespěchal   

tak rychle. Odevzdal jsem dovolenku pobočníkovi, když vtom z vedlejší jizby vyšel plukovník. 

Srazil jsem „kufry“ a hlásím, co chci. Obrst pohlédl na dovolenku a k mému podivení se ptá 

česky: „A kam, jedeš?“  „Jimramov, okres Nové Město na Vysočině.“ „Znám to tam, v osmém 

roku jsem tudy projížděl  na cvičení k Velkému Meziříčí. To jsme skoro krajani. Já su z Opavy 

ve Slezsku.“ Kdo to nezakusil, nedovede si představit, jak na obyčejného dvacetiletého 

vojáčka zapůsobilo, když v tom válečném Babylonu , kde se jeden s druhým těžko domlouval, 

uslyší najednou z úst vysokého důstojníka pár vlídných českých slov. „Těšíš se domů?“ „Ano. 

Bude to již rok, co jsem byl doma u rodiny.“ Dobrácky mě poplácal po rameni a povídá: 

„Těšíš se na mámu, viď? Až pojedeš domů, tak se tu zastav!.“ Když jsem se vrátil do našeho 

postavení, zpřesňovali jsme s Breuerem nepřátelská postavení zakreslená na pozorovatelně 

do  mapy. Za provedení jsem byl pochválen  poručíkem Engelem. V těchto dnech byla naše 

postavení několikrát ostřelována a byly způsobeny značné škody na spojovacích chodbách a 

krytech. 

 18. dubna jsem dostal rozkaz dostavit se s plnou výstrojí na velitelství baterie k 

odjezdu na dovolenou. Jako jediný od baterie. Nadporučík Nohejl mi předal stříbrnou medaili 

a dopis, abych ho podal doporučeně na naší poště.  K mému překvapení mi podobný dopis 

k doručení doma  dal tajně, aby to nikdo neviděl, i plukovník. Tímto způsobem se chtěli 

vyhnout vojenské cenzuře. Odevzdal jsem  výstroj, vyfasoval stravu na cestu a spolu s dalšími 

šťastlivci jsme se vydali pěšky na padesátikilometrovou cestu do Tridentu. 

Tam se všichni příchozí museli hlásit na tak zvaném „Personalsammellstele“, takové 

shromažďovací stanici, sloužící k organizaci dopravy vlaky do jednotlivých směrů.  Dovolenky 

byly všem odebrány, podrobili se prohlídce a nastalo dlouhé čekání na nástup k vlakům. 

Přístup k vlakům byl střežen silnou stráží. Asi tak hodinu před odjezdem vystoupilo několik 

poddůstojníků na zvláštní tribunu. Když se vojáci shromáždili, oznámili, v kolik hodin 

přistavený vlak odjíždí  a rozdali dovolenky odjíždějícím.  Tak asi třikrát za odpoledne bylo 

odbavování. Konečně znovu komise přišla a oznámila několika jazyky, že bude vypraven vlak 

směrem na Vídeň. Vyvolávali většinou maďarská jména a konečně na závěr i česká. Mezi 

nimi jsem uslyšel i svoje jméno. Dostal jsem dovolenku s razítkem        „U Zug.“ 

 Prošli jsme úzkým koridorem a vešli do velké kůlny. Po celé délce byly ve výšce asi 50 

cm kůly, které jsme museli překračovat.  Směrem ke kolejím byla velká posuvná vrata, nyní 

uzavřená.  Celá místnost se naplnila a bylo to jako u babylonské věže. Ve všech možných 

řečech se ten hlučící dav domlouval a hádal o co nejvýhodnější místo.  My Češi jsme se 

shromáždili asi uprostřed kůlny. Už chvíli bylo slyšet posunování vlaků. Najednou se ozvalo 

odmykání zámku vrat. To byl povel k náporu. Vrata povolila a do vzniklé mezery vnikli 

s hrozným řevem ti  první.  Naše parta zahájila nápor heslem: „Vojno povol, hej rup!“    

Kdyby se podobný nápor provedl na taliánské zákopy, byla by to výhra na celé čáře.Celý 

nápor se hnal přes ty první, kteří se pod jejich tlakem ocitli na zemi. Nastoupili jsme do vlaku 

mezi prvními. Já jsem získal místo u okna.  Pohromadě nás bylo několik Moraváků, takže 
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cestou bude veselo. Cesta dlouho pokračovala. Do Brna jsme přijeli třetí den večer. Dále 

jsem pokračoval do Svitav, kam jsme dorazili již v noci. Co teď? Vláček na Poličku prý jede až 

ráno. Byl jsem na rozpacích. Jít pěšky? Bylo to daleko. …  

 Váhal jsem, váhal, ale nakonec jsem se pustil  k domovu pěšky. Pomyslil jsem si: „Když 

jsme šli do Tridentu celou noc a vydrželi jsme to, vydržím i toto.“ K ránu jsem došel k osadě 

zvaná „Borová krčma“ u Květné. V jedné chalupě se již svítilo. Chvíli jsem uvažoval a zaklepal 

jsem na dveře. 

Otec  poprosil, zda by nemohl dostat něco k jídlu. Hostinská mu připravila snídani. 

Posilněn pokračoval na cestě domů. Zanedlouho zde byla Polička a pak již jen přes dva vrchy 

byl Jimramov. Na „Hranicích“ nad Korouhví se rozhlédl po jemu známé krajině a byl znovu 

okouzlen jejími krásami. Tam v daleké cizině  se  těšíval na tuto šťastnou chvíli, snil o ní ve 

dne i v noci na stráži a hledal tu malou hvězdu Severku. Ta mu vždy ukázala směr, kde je jeho 

milovaná vlast……  Po chvíli se v hloubce údolí objevily věže obou kostelů. To byl již jen skok 

domů na Panskou ulici. Doma strávil několik šťastných dní, zastavil se u svých známých, 

poptával se po kamarádech, kde slouží, a vyslechl  řadu smutných zpráv o jejich osudech . 

Někteří byli zraněni, jiní nezvěstní. Několik jich i padlo, žádné povzbudivé zprávy. Lidé, kteří 

zde zbyli, ženy, děti a starci  trpěli nouzi a bídu. I zde v zázemí byl nedostatek potravin. Vše, 

co bylo možné bylo odváděno do války.  Jak dlouho to potrvá?? Taková byla hlavní otázka…… 

 10. května dopoledne dala se na cestu do Poličky skupina jimramováků, vojáků, 

v doprovodu matek. Byla to smutná cesta. Bylo nás 6 vojáků. Jaký bude náš osud? Snad je to 

na světě dobře zařízeno, že neznáme svůj osud. Vždyť z těchto šesti se dva domů nevrátili. 

Padli před samým koncem války. Byli to Jenda Dufků a Pepík Honků, jejichž jména jsou mezi 

38 jimramovskými padlými….. Za stálých smutných úvah jsme došli do Poličky, kde chvíle 

loučení zkrátil vlak, který nás odvážel ke Svitavům. 

Cesta ubíhala a dne 15. května jsem dorazil do kanceláře baterie. Zde jsem znovu 

vyfasoval svoji výstroj a k večeru jsem dorazil k baterii.…. V dalších dnech jsem pozoroval, že 

se stupňuje střelba z italské strany. Zvyšoval se i počet raněných. Dne 22. května jsme dostali 

právě při podávání stravy plný zásah do skladu min u třetího minometu. Na štěstí nebyl 

nikdo raněn. Zásah dostal i hlavní sklad munice u Tonezzy. Co neexplodovalo, jsme pak 

v dalších dnech uklízeli.  Byla to nebezpečná práce….  Z celé činnosti na frontě byla patrna 

jakási nervozita. Čeká se  italská ofenzíva?... Každou cestu za frontu jsem věnoval hledání 

oddílu, kde měl sloužit pan Vorlíček . Rád bych se sešel  s krajanem z Jimramova. Jednou 

jsem se sešel s Čechy a poptával jsem se na něho. Je prý asi u lanové dráhy a obstarávají 

dopravu na lanovce. Vypravil jsem se tam. Na cestě jsem se zeptal jednoho poddůstojníka, 

zda-li není u lanovky nějaký Vorlíček. Poradil mi, a dokonce ukázal na jednoho vojáka. 

Skutečně, již z dálky jsem ho poznal. On byl tenkrát již 43 letý, ale statný voják. Když jsem 

došel až k němu, pozdravil jsem a on na mě udiveně pohlédl. Poznal mě, vždyť jsem u něj 

v obchodě byl skoro denně. Pohovořili jsme. Řekl jsem mu o novinkách z dovolené a  

v příštích  dnech  jsme se ještě několikrát  setkali. Další dny byly na našem úseku fronty velmi 



 

26 
 

rušné, byli jsme pod stálou palbou. Přibývalo raněných. Dne 26. přišel k naší baterii 

nadporučík Nohejl a slavnostně předal několika vojákům vyznamenání . Také já jsem obdržel 

Karlův válečný kříž. Snad tím chtěli zvýšit bojovou morálku?...  V příštích dnech jsem zase 

pracoval v kovárně na opravách. Naproti byly stáje pro koně. Ke dveřím stáje přišel 

vyšňořený mladý poručík a volal:  „Kocanda, Kocanda.“ Nikdo se neozýval. Poručík  cosi 

zlostně vrčel a švihal se vztekle do holínek. Pojednou zavolal ještě jednou. Vtom se odkudsi 

vyvrbil kanonýr Kocanda , staví se do pozoru a hlásí: „Zum befehl, herr Leutnant!“ Poručík 

huláká, kde se toulá, jeho místo že je ve stáji a nikde jinde. Dal mu rozkaz osedlat koně. 

Dívám se upřeně na plísněného Kocandu. Je to on? Nebyl jsem si jistý, ale když po chvíli 

přivedl osedlaného koně, pomohl poručíkovi do sedla a s vojenským pozdravem odstoupil, 

vyšel jsem z kovárny. A když poručík odjel, šel jsem již s jistotou za ním a ptám se, jestli mě 

zná?  Dívá se na mě upřeně a povídá: „Neznám, a ty mě znáš?“ „Znám, dobře znám, vy jste 

Kocanda z Benátek, hrával jste nám v cihelně na harmoniku, já jsem Dobiáš z Panské ulice“. 

(Poznámka: Otec zde bydlel ve  dnes již zbouraném dvojdomku č. 126, 219). Rozpomíná se a 

pak praví: „Ty seš Dobiáš, cestáře syn!“ Popovídali jsme si o té zlořečené vojně, o domově, 

řekl jsem mu o Vorlíčkovi, kde slouží a slíbil jsem , že ještě přijdu.  

Dále paměti pokračují popisem událostí, kdy byl po zásahu raněn, další stupňovaná 

napadání jejich postavení dělostřelbou protivníka, akci, kdy po přemístění jejich minometu 

zneškodnili pracoviště italských ženistů , kteří budovali tunel ve skále pod jejich postavením, 

které chtěli vyhodit do povětří. Ve dnech prudké palby, kdy zůstávali v krytu, byl u 

ohňostrůjce Breuera a zde mu uspořádával jakousi kartotéku příslušníků baterie a přepisoval 

kroniku osudů útvaru.  

1. září přišel k útvaru sám „óbrst“ Schreiner, předával vyznamenání, mně malou 

stříbrnou medaili. Já ji dostal ve třech měsících již podruhé, což bylo důvodem, že mě obrst  

zopakoval příslib o dovolené. To mě potěšilo více než to vyznamenání. Poděkoval nám za 

statečné chování.  

13. září dopoledne jsem zpozoroval, že dojeli Bosňáci s obědem, vyhlédl jsem z krytu. 

Vtom mě náhodou zahlédl starý Bosňák a volal mě: „Dobiáš, Dobiáš, máš paket!“ Ihned jsem 

porozuměl a rychle jsem běžel, abych ten drahocenný, vždy očekávaný balíček od maminky 

měl co nejdříve ... Ještě jsem zápasil s balíkem, abych ho rozdělal, když se ozvala rána, že se 

kaverna otřásla. Všichni se  rázem cpali dovnitř. Chvilku jsme čekali, když vtom kdosi 

přivrávoral ke vchodu a německy volal : „Běžte tam, Dobiáš tam leží!“ Byl to hlas Prahera, 

který krvácel v obličeji i na rukou a zůstal sedět u vchodu.  Vyskočil jsem, běžel ke vchodu a 

volám: „Já ne, Novák to bude!“ Bez rozmýšlení jsem se hnal ven ke krytu, kde jsem celé 

dopoledne trávil s Toníkem Novákem. – A žasl jsem.- Kryt, který byl považován za úplně 

bezpečný, byl zcela zdemolován  a pod troskami, rozbitými bednami a kamením ležel Toník. 

Ihned jsme se ho jali vyprošťovat. Když jsme ho odvlekli o kus dále, ozval se další výstřel asi 

20 metrů dále. Přilepili jsme se k zemi vedle raněného, a až ustal příval kamení, rychle jsme 

ho nesli ke kaverně. Položili jsme ho na nosítka. Když ho odnášeli na obvaziště, šel jsem za 
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smutným průvodem  až na konec zákopu. Nepřežil. Po návratu, když mě spatřil Breuer, řekl: 

„Ty jsi šťastný kluk.“ „ A víte, co mě zachránilo? Balík od matky,“ odpovídám.     

Takové  náhody a maličkosti  rozhodovaly o osudu člověka- o  životě nebo smrti. 

 

12. října, když přibyly k útvaru nové posily, zavolal mě poručík Nohejl a řekl mi, že  

podává návrh na moji dovolenou. A již 25. mně byla dovolená udělena. To pro mě byla 

nejradostnější zpráva. Rychle jsem se rozloučil s kamarády a spěchal na velitelství. Když jsem 

odevzdával výstroj, tak mně skladník řekl, ať si to nechám. Odmítl jsem, že nejsem blázen, že 

to sem zpět při návratu nepovleču. On se ke mně naklonil a řekl: „Ty blázne, ty se sem 

nevrátíš!“ Rychle jsem spěchal do Tridentu. Po obvyklých procedurách jsem nastoupil do 

vlaku a těšil jsem se z návratu. V Brně nastoupil do vlaku pan Vlček z Jimramova, který se 

také vracel z fronty. A než jsme si  vyříkali svízele z fronty, byla tu  Polička. Na nádraží ho již 

čekala jeho manželka, které z Brna telegrafoval, že se vrací.  Před nádražím stál kočár, 

opravdový panský kočár. Kočí marně někoho očekával. Čekal na jednoho úředníka ze zámku, 

ale nikdo nepřijel. Ženská vynalézavost paní Vlčkové nám dopomohla k tomu, že jsme v malé 

chvilce seděli v kočáře a ujížděli k Jimramovu. Neodolal ženské výmluvnosti a dal se 

přemluvit k zajížďce přes Korouhev. Tam jsme chtěli vystoupit, ale když jsem sáhl do tlumoku 

a podaroval ho hrstí cigaret, rozhodl se jet dále až k rozcestí nad vápenkou, kde teprve 

odbočil na Trhonice k Bystrému. Odtud jsme lehce seběhli z Kabačky a byli jsme doma. Bylo 

již pozdě večer a naši spali. Stačilo jen zatlouct na okno a po mém zavolání se dveře otevřely. 

V první chvíli matka nechtěla uvěřit, že jsem opravdu přijel na dovolenou. Myslela, že jsem 

utekl. Povídá se, že se po lesích ukrývá mnoho vojáků „Zelených kádrů“ a čekají trpělivě na 

nějaký zázrak, který by je zachránil před frontou.  Já jsem však byl jeden z těch šťastných, 

které zastihl konec války doma na dovolené. I když jsme v noci mluvili jen o nejnutnějších 

věcech,  zdrželi jsme se přes půlnoc. Ráno jsem vůbec nepozoroval, že naši odešli. Nebylo 

divu, že jsem po únavě posledních dnů spal. Kdo by si také nepovažoval spánku doma, v klidu 

s vědomím, že tady nebude žádný alarm.  

 

A přece byl. V jakémsi podvědomí jsem zaslechl skřípot zámku u domovních dveří. To 

mě ale neprobudilo, až když matka nebývale hlučně vpadla do světnice  a volá: „Vstávej, už 

je po válce!“ Tímto náhlým probuzením jsem byl tak zmaten, že jsem nebyl schopen 

pochopit  matčinu zprávu. Ona  také ihned zpozorovala, že jí to nevěřím, nebo nerozumím. 

Proto s radostí opakovala: „No, vstávej a pojď na náměstí. Právě to Koza – strážník -  

ohlašuje.“Tedy žádný sen, je to skutečnost.  A zase mi hlavou probleskla poznámka skladníka 

Protivínského: „Vždyť se sem už nevrátíš!“ Rychle jsem se přistrojil, všechny metály jsem  

hodil do stolku a spěchal jsem s matkou na náměstí.  
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Tenkrát nebyl žádný rozhlas, jediný způsob vyhlašování zpráv bylo vybubnování. Na 

náměstí byl shluk lidí, všem radostí zářily oči a poslouchali, jak strážník Koza s náležitou  

vážností a důkladností hlásil: „Prohlášení samostatnosti Československého státu dle 

úředního hlášení z Prahy, kde samostatnost byla vyhlášena dne 28. října 1918!“  

Tak skončila první světová válka, která přinesla utrpení a strádání milionům lidí celého 

světa.  

 

 

Poznámka na závěr 

Otec prožil na frontách 1. světové války více jak dva roky. Všude, kam ho válečná vřava 

zavála, si zapisoval do malých sešitků své zážitky, kreslil obrázky míst , které ho zaujaly. Kudy 

projížděli a kde to bylo možné, kupoval barevné pohlednice měst a zajímavých míst a  měst 

zvláště v alpské oblasti, (celkem jich pamětí obsahují 41 kusů). Kreslil si také velmi přesné 

mapy míst, kudy probíhala fronta. Před cenzurou utajil a dovezl domů  i několik fotografií 

munice, zbraní a vojáků pří odpočinku v zákopech. Své původní zápisky využil po létech ke 

zpracování obsáhlých Pamětí, které obsahují 206 stran rukopisu. Z nich jsem vybral popis 

nejzajímavějších událostí, které ho potkaly během  jeho působení na rumunské frontě a třech 

pobytech na italské frontě.  Uvádím  také  několik nečekaných setkání s krajany přímo na 

frontě.    

 

 V letošním roce, kdy si připomínáme 100. výročí vypuknutí 1. světové války, jsem pro 

čtenáře Zpravodaje připravil velmi stručný výtah z otcových Pamětí. Přál bych si, aby 

čtenářům připomínal, jaké útrapy zažívali nejen naši otcové a dědové na frontách 1. světové 

války, ale i jejich rodiny v zámezí. Vzpomeňme také na naše padlé rodáky.  Přejme si,  aby 

naši potomci prožívali své životy v míru a  již  nikdy nepoznali útrapy válek.     

 

Z Pamětí   Františka    D o b i á š e   vybral a zpracoval  

                                                                                               Josef D o b i á š 
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