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Oproti předchozí verzi z listopadu 2007 byly doplněny další ukázky z deníku
Zápisy ze vzpomínkové knihy zapůjčila paní Libuše Slabochová
Přepis zpracovali Alena Kučerová a Jiří Kučera
Úvod doplnil Jiří Kučera
Stránky jsou upraveny pro zmenšování při tisku na formát A5
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Začátek 1. světové války na srbské frontě
Atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu
28. června 1914 se stal pro Rakousko vhodnou záminkou pro rozpoutání války se
Srbskem, která záhy přerostla v 1. světovou válku.1
Dne 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko válku Srbsku. Již dva dny před
tím mobilizovalo polovinu sborů a 31. července vyhlásilo všeobecnou mobilizaci. Základní
službou v té době procházely ročníky 1890 až 1892, povoláni byli muži náhradní zálohy
těchto ročníků a nováčci ročníku 1893, záložníci a náhradní záložníci ročníků 1882 až 1889
a první výzva domobrany těchže ročníků.
Vojenská operace proti Srbsku začala 12. srpna 1914, zároveň s přípravami války
proti Rusku. Na Srbsko zaútočila 5. a 6. armáda pod velením generála Potiorka ze západu
(z tehdy rakouské Bosny) přes řeky Drinu a Sávu. Do bojů bylo nasazeno 19 pěších divizí,
7 brigád zemské hotovosti (domobrany, landsturmu), 2 jezdecké divize a 996 děl, zatímco
Srbsko se bránilo 12 pěšími a 3 jezdeckými divizemi a 350 děly. Rakouská vojska se
dostala na srbské území, ale srbský protiútok vedený vojvodou Putnikem je vytlačil zpět za
předválečnou hranici.
Novou rakouskou ofenzívu zahájenou 20. září 1914 zpomalil srbský a černohorský
útok do Bosny, na Sarajevo. Teprve v polovině října rakouská vojska vytlačila Srby z Bosny
a pokračovala v útoku na Bělehrad. V polovině listopadu dobila pevnost Valjevo a 2. pro
since 1914 obsadila Bělehrad. Již následující den zahájila srbská vojska protiútok a donu
tila Rakousko urychleně a se značnými ztrátami ustoupit ze Srbska. Tento neúspěch stál
generála Potiorka velitelské místo.
Srbsko bylo poté dobyto až během roku 1915 spojeným útokem rakouské a německé
armády, kterému kladlo Srbsko tvrdošíjný odpor.
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K sestavení této kapitoly byly použity následující prameny:
Vojenské dějiny Československa, II. díl, nakl. Naše vojsko, Praha, 1986
Ottova encyklopedie obecných vědomostí, http://www.ottovaencyklopedie.cz
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O autorovi a jeho deníku
Václav Kapalín se narodil 22. února 1885 v Hostivici čp. 38 jako syn tesaře Josefa
a Magdaleny Kapalínových.2 V roce 1909 si postavil v Hostivici dům čp. 155.3 Dne 6. listo
padu 1911 se v Úhonicích oženil s Annou Petržilkovou z Chýně.4
Hned v první mobilizaci byl 27. července 1914 povolán ke 14. (českému) dragoun
skému pluku Kníže Windischgrätz. Tento jezdecký pluk sídlil v Klatovech, byl doplňován
z Čech, řeč plukovní byla česká a německá a v květnu 1910 mu velel plukovník Felix princ
ze Schwarzenbergů.5
Od počátku srbské ofenzívy byl Kapalín se svým plukem nasazen do bojů. Vedl si
deník, do staršího záznamníku nadepsaného Register si zapisoval tužkou své zážitky
i poznámky o vývoji na frontě. Po druhém ústupu vojsk ze Srbska v prosinci 1914 byla
jeho jednotka odsunuta do Maďarska (Uher) a zde deníkové záznamy na konci roku 1914
končí. Dále si Kapalín do deníku zapsal poznámky ze školení o obecním zřízení, které
nejsou zařazeny do této edice.
Po válce pracoval Václav Kapalín od roku 1918 až 1925 jako strojní zámečník a kovo
soustružník v hostivické továrně na šrouby a nýty Staněk a Ponec.6 Zároveň měl jako
domkář menší zemědělské hospodářství.7 V roce 1919 kandidoval na 3. místě kandidátky
Československé sociálně demokratické strany dělnické8 a stal se za ni členem hostivického
obecního zastupitelstva v letech 1919 až 1923.9
Poznámky k přepisu deníku
Při přepisu deníku byl text upraven podle současných pravidel pravopisu s respek
továním některých charakteristických výrazů či obratů. K tomuto řešení vedla i okolnost, že
Václav Kapalín řadu výrazů nepsal jednotně. Naopak prakticky bez úprav byl kvůli auten
tičnosti zachován slovosled, i když někdy poněkud na úkor srozumitelnosti sdělení.
Místní názvy byly sjednoceny podle nejčastějšího způsobu psaní a v poznámkovém
aparátu doplněny současným názvem, pokud ho bylo možné zjistit.
Do poznámkového aparátu byly dále zařazeny vysvětlivky či doplňující údaje. Data
o jednotlivých vojenských jednotkách jsou převzata z Batovcova almanachu na rok 1913
a zachycují stav ke květnu 1910.
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SOA Praha, Sbírka matrik, kniha Hostivice 15 (matrika narozených 1883–1894), fol. 46 (digitalizovaná
verze na internetu http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5631/49#)
SOkA Praha západ, fond Berní správa Bubeneč, karton 27
SOA Praha, Sbírka matrik, kniha Hostivice 15 (matrika narozených 1883–1894), fol. 46 (digitalizovaná
verze na internetu http://ebadatelna.soapraha.cz/d/5631/49#); SOkA Praha západ, fond Archiv obce
Hostivice, kniha evidence obyvatel
Batovcův almanach – politický kalendář a adresář, schematismus a statistika zemí koruny české na rok
1913, str. 225
Potvrzení vystavené továrnou Staněk a Ponec 15. září 1925, zapůjčila Libuše Slabochová
Seznam přednostů domácností a osob výdělečně činných. Rok 1927. Obec Hostivice, č.j. 1643,
19. srpna 1927. Součást archivu obce Hostivice
Kopie Kandidátní listiny členů obecního zastupitelstva v obci Hostivici navržená Československou
sociálně demokratickou stranou dělnickou s potvrzením obecního úřadu o doručení dne 27. května
1919 zapůjčené J. Perglem, v archivu autora
SOkA Praha západ, Archiv obce Hostivice, pozvánky na zasedání zastupitelstva z let 1919–1923
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27.
Opustil jsem svůj milý domov a nastoupil jsem cestu do Klatov, kde nás připravovali na
poslední cestu z české vlasti. Velkých a trudných vzpomínek zažil jsem každým dnem na
svůj drahý domov, ale vše při malém cvičení uběhlo ku dni, kdy měl jsem postoupit
okamžik k válečnému životu.
4/8
Ráno byli jsme vzati znovu pod přísahu a připravili jsme si vše k odjezdu. Odpoledne jsme
opustili kasární budovu a jeli jsme k nádraží. Hleděli jsme na lid, kterak se s námi se
smutným zrakem loučí. Několik četníků s vojáky udržovalo pořádek v lidu při smutné cestě
k nádraží. O třetí hodině odpoledne jsme vše naložili do vozů železničních a strávili celou
noc při posledních vzpomínkách na své drahé ještě ve své vlasti. Druhého dne ráno
očekávali jsme okamžik odjezdu z drahé naší vlasti.
5/8
O půl šesté ráno přišli nám dáti důstojníci s vojíny a občanským lidem poslední pozdrav.
A hned nato nám jej dal i strojvůdce písknutím, na něž vlak se začal ubírat kupředu. Se
slzami v očích, v té drutné chvíli, zpívali jsme smutné písně a loučili se s bolným srdcem se
svými drahými. Byly to poslední snad vzdechy na dobu prožití svého věku, kdy člověk neví,
jestli ještě uzří někdy svou vlast se svými drahými.
Po cestě ve vlaku se nám dařilo všelijak, v Čechách lid nad námi plakal, ale ve Vídni
a Stajer jsme měli nadšené ovace, dostávali jsme vše možné, tak jako když má člověk den
před smrtí. V Uhrách již nadšení nebylo tak velké, ale přece ledacos nám dali. Při stálých
vzpomínkách cesta nám uběhla, za 5 dní a 4 noci byli jsme ve Slavonii, v městečku
Vinkovce jsme vysedali a po krátké prohlídce jeli jsme až do 4 hodin do rána, kde jsme na
mokré trávě odpočívali. Noc byla dosti studená. Však z rána začalo slunce tak mocně
pražit, že nebylo možno pokračovati. Museli jsme si mokré šátky dávati na hlavu neb jsme
nebyli onomu děsnému vedru navyklí. Jeden dragoun byl zachycen úpalem slunečním,
vypálil 2 rány, ale na štěstí žádného nechytla. Kvůli velkému vedru nastoupili jsme cestu
až k večeru z Trbance. Cesta nám za hovoru ubíhala dosti rychle, o půl noci přijeli jsme do
městečka Radinkovic, kdež jsme byli poděleni špatnou polévkou. Nebylo nám to vhod, tak
se šlo několik vojínů hlásiti skrze špatnou stravu. Ale náš důstojník se špatně vůči nám
zachoval, nadal nám všelikých hrubých jmen a naposled dokončil nám jeho úsudek, nazval
nás bandou socijaliskou.10
Zbytek noci strávili jsme pod širým nebem a ráno nastoupili jsme cestu k řece Sávě, kdež
jsme byli o 11. hodině po parníku převezeni a jeli jsme do města Bělina,11 kdež jsme při
nočním pochodu slyšeli prvé rány z děl. Po přejetí městem zavedli nás o 1 hodině noční na
cvičiště, kdež jsme strávili do rána.
13/8
O 6. hodině ranní postoupili jsme cestu na válečné území, kdež jsme potkávali první
raněné, hrůza pojímala nás při pohledu na ubohé vojíny, kteří smutným zrakem dávali
najevo svoji palčivou bolest. Do poledne překročili jsme řeku Drinu a stáli jsme na bojišti
v srbském území. Bylo to smutné setkání s vojíny, kteří první zde překročili hranice.
10
11

Socialistickou
Bijeljina, nyní v Bosně a Hercegovině
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Chrabří vojíni, kteří zde dokončili život svůj, připomínali nám tuhý boj přes hranice. Mnoho
vojínů od 11. + 91. + 102. pěšího pluku12 složili údy své hned na přivítanou vzdálené
cizině. Odpoledne jsme dostávali první pozdrav ze srbských pušek. Srbské vojsko střílelo
při ústupu, a zvané komitáči nás napadali zase zezadu. Několik jich zajato a před očima
našima oběšeno a zastřeleno. Ten den jsme byli na (patrole) hlídce, kde bylo na nás
stříleno ze stromu od komitáčů. Naše vojsko stále za krutého boje postupuje kupředu.
Večer hoří na všech stranách domky (zvané kůči). Hrozný to pohled na čáru bitevní za
noci.
14/8
Dopoledne přijeli jsme do vesnice Novo selo, kdež nám připomínal pohled hrůzy
představení tohoto sela. Hodiv pumu mezi naše vojsko byl hned chycen a oběšen. Den
strávili jsme v dosti velkém klidu až do rána.
15/8
Ráno jeli jsme do města Lešnica, kdež bylo mnoho vojínů padlých a raněných. Mezi
padlými byl též plukovník a podplukovník v 11. pluku. Tam nám byla dána strava, načež
jsme jeli dále, až jsme dojeli do sela Kamenica. Zde se čekalo na rozkaz, načež jsme byli
zachyceni velkým krupobitím, celí promoklí oddali jsme se nočnímu spánku. Noc minula za
hřmění děl a pušek dost klidně při našem úspěchu.
16/8
Naše vojsko bylo srbským zadrženo, takže se utkal tuhý boj na obojích stranách. Prudká
palba z děl a strojních pušek donutila srbské vojsko k ústupu. Boj trval celé 3 dni a noce,
s velkými ztrátami naše vojsko stále postupuje. Hladovíce byli jsme nuceni okusovati kuku
řičné klasy. Den za dnem míjel s velkými ztrátami.
19/8
Bylo přinuceno levé křídlo ustoupit, což mělo zlé následky. Hlavní srbská armáda udeřila
vší silou na zesláblou 8. armádu – sbor, který tvořil střed bitevní čáry, k večeru byl celý
střed nucen za strašného zmatku ustoupiti a též pravé křídlo naší bitevní čáry zatlačeno
zpátky. Ku všemu strhl se nad námi hrozný mrak, jenž v malé chvíli doprovázen krutou
bouří s velkým krupobitím, takže jsme byli celí promoklí, koně se nám utrhali jako by cítili
v brzku zmatek. Ve velkém dešti a krupobití obsazuje srbské vojsko naše opustilé pozice
dělostřelstvem a začíná strašná palba do našich řad a zásobovacích sborů. Nastal velký
zmatek a všeobecný útěk z bojiště, kde zůstaly velké zásoby střeliva a různých věcí pro
výživu vojínů, pušek i kanonů a Bohu žel mnoho našich vojínů od 7., 8. 28. p., 28. z., 11.,
102., 73. pěšího pluku.13 Z našeho pluku zůstalo tam též několik vojínů. Smutný byl
pohled, který si nemůže člověk, který něco podobného neprodělal, představit. Ve zmatku
každý zahazoval vše, co na sobě měl, a hledí si svůj život zachrániti. Veliká panika vznikla
v našem vojsku, k tomu nás stále doprovádějí srbské granáty a šrapnely. Srbové nešetří
ani polních nemocnic a červeného kříže. Onu noc strávili jsme blízko srbských vojínů ve
velkém nebezpečí.

12

13

Všechny uvedené pluky se doplňovaly mužstvem z Čech, 11. z okresu Písek, 91. z okresu České Budě
jovice a 102. z Benešovska
Všechny uvedené pluky se doplňovaly mužstvem z Čech, 28. pěší z Prahy, 28. zeměbranecký z okresu
Písek a 73. pěší z okresu Cheb
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20/8
Stálý ústup naší armády, děsný jest zápach z mrtvol, který kol nás se vyvíjí, večer jest
přiveden velký zástup žen a dítek. Jest to smutný obraz před očima. S každým dosti
otužilým vojínem pojala úzkost nad nimi. Osudný byl okamžik při zpátečním vjezdu do
Lešnice. Byl jsem přidělen k rozdělení vojínů ku svým plukům, každý sotva dech popadaje,
pídí se po svém pluku. Celou noc trval velký nával vojínů, kteří poztráceli svých pluků,
v životě nepředložitelno jest onen zpáteční ústup, zásobovací vozy, které se zachránily,
byly poslány stále kupředu do naší říše, kdežto pěší pluky s námi čekaly až do rána ve
městečku, připraveny, kdyby nepřítel udeřil na nás v noci. O třetí hodině ráno přišel
rozkaz, že srbské vojsko stále doráží v blízkosti na naše, takže jest nemožno jej déle
zadržeti, a v tomže okamžiku začaly již nad námi praskati šrapnely. Ihned jsme se vydali
na zpáteční cestu do své říše, když jsme opustili řeku Drinu, začali jsme odpočívati v naší
říši. Jdoucím vojínům nechal náš zbrojmistr zahráti Hradeckého pochod,14 nikdo z nás však
nejevil žádné slasti, nýbrž každý jsme želeli svých známých, kteří již dřímou věčný spánek
pod tmavou hlínou. Asi po čtvrthodinovém odpočinku, začaly nad námi zase praskati
šrapnely, takže jsme museli ustoupiti až do města Běliny. K večeru bylo přivedeno mnoho
zajatého srbského vojska a našich raněných.
21–22/8
Nás uvedli do kasární zahrady, kdež jsme se měli zdržeti. Od rána přivážejí stále raněné
neb z celých kasáren byla udělána nemocnice, večer přivedeno 280 zajatců. Po 9. hodině
večer vracejí se naše hlídky, které vyprávějí, že spatřily hrozné věci. Například spatřily
naše vojíny, již měli uřezané uši, nos, vypíchané oči, rozpárané břicho a v těchto
smrtelných ranách měli nasypáno soli. Takto trýznějí komitačí naše vojíny, když je chytnou
za živa. V polní nemocnici v městě Pinjava leželi naši ranění vojíni, na něž vtrhli a bez
branné probodali a dobili. Takovýmto způsobem skončili naši vojíni život svůj. Ovšemže
nejsou všickni stejní, našli se naši vojíni, kteří byli řádně od Srbů obvázáni. A dosti potravy
jim zanecháno.
23/8
Od rána až do večera jest slyšet prudká palba z děl z obojích stran. V poledne jest
přivedeno zase mnoho zajatců. Odpoledne jsme byli ubytováni po domech, neboť vypukly
zde nakažlivé nemoci.
24/8
Jsme slyšeli, že Rakousko vyjednává se Srbskem, palba byla zastavena, takže jsme
mysleli, že to vezme nějaký konec. Odpoledne bylo postaveno 28 mužů15 před soud
válečný a k večeru salvou odstřeleno. Takovým to způsobem bere lidský život hromadně
za své. Každý může sobě představiti, kterak pracuje cit v člověku mírné povahy.
25/8
Přijela hlídka, která zjistila, že komitači užívají náboje tak zvané „dum dum,“ které trhají
lidské tělo a otravují krev. Bylo celkem zjištěno 18 případů. Jinak na bojišti jest zachován
dosti klid. Odpoledne byla přivedena zase tlupa zajatců.

14
15

Nejspíše Radeckého pochod od Johanna Strausse st.
Originál nejasný, přepis slova nemusí být správný
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26/8
Ráno jeli jsme na cvičiště, kdež jsme prodělávali vše tak, jak bychom byli v kasární
budově. Jenom, že se též jeden důstojník dovolil jednoho dragouna stlouci, což nám
nebylo nikomu vhod. Špatný to úkaz k lidu, když přijde do bezpečnějšího místa. Hned mu
ukazují jejich moc.
27/8
Jest slyšeti klid, v Srbsku řádí silně cholera a tyfus. Od 8. pěšího pluku16 se zbláznil
důstojník a vojín, oba onemocněli hrůzou, co kolem sebe viděli.
28/8
K 9. hodině z rána jest slyšeti prudká palba z děl, která utichla až po poledni, večer byli
přiveženi ranění, kteří byli děsně zohaveni, každý trne hrůzou na ně hleděti. Večer byl
konán pohřeb 2 vojínů, kteří podlehli svému zranění. Jest to smutný průvod na poslední
cestu. Těla jsou zaobalená do kusu plátna a pak naposled knězem požehnána do jámy
společné k věčnému spánku uložena.
29/8
Časně zrána zase začíná prudká střelba z děl, která trvá asi až do 2. hodiny odpoledne.
Palba, která utichla, začíná se znovu k 5. hodině ve větším obsahu rozvíjeti a trvá celou
noc. Smutná to noční bouře ze smrtících děl. Večer přijela hlídka, která vypravuje, že
zápach z mrtvol a koňských zdechlin vyhání i srbský lid za jejich hranice. Kteří se bojí
cholery, jež mocným proudem se rozvíjí, kvaltem utíká do naší říše, kdežto naše vojsko má
rozkaz nikoho nepustiti a vše zastřeliti, by se nepřinesla i k nám nákaza.
30/8
Jdou opět zástupy a žádají o vpuštění, ale vše bylo marné, museli skončit život u hranic.
Odehrává se strašná scéna na ubohém lidu. Dopoledne vyšli jsme o 9. hodině 2 čety na
pohřeb 1 důstojníku hraběti Lažanskému, jenž podlehl tyfusu. Byl to smutný průvod ze
2 čet pěchoty, z naší čety na koních důstojníci a naše četa uzavírala průvod bez koní,
hrabě byl Čech – Pražan. Při pohřbu zahrála vojenská hudba ubohému na poslední cestu.
31/8
Zase střelba do lidu, který chtěl přes hranice.

16

8. pěší pluk byl moravský, doplňoval se mužstvem z Brna
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Září
1/9
Prvního, když jsme vyjeli na cvičiště, přeletěl poblíž nás šrapnel, ihned jsme opustili
cvičiště a jeli po svých bytech. Nato okamžitě byly vyslány hlídky, však nebyl vypátrán
nepřítel až za hranicí. Ten den mezi námi vypukla vzpoura, pročež šli čtyři vojíni hlásiti, že
nemůžeme dostati žádnou vojenskou mzdu, ale špatně u našeho důstojníka pochodili, bylo
jim řečeno, že v času válečném se nemá vojín ani o nic ucházeti. Proto byli řádně poctěni
vojenskou květomluvou a měli býti uvázáni, k čemuž však nedošlo.
2/9
Jsme opustili město Bělinu a jeli jsme do Brodače, kdež jsme se ubytovali v zahradě. Jest
slyšeti zase velké hřmění děl a pušek, zase začíná pokus o překročení hranice. Jsou v nás
vzpomínky, že snad se již nevrátíme více do své milé vlasti, neboť boj na hranicích jest
vždy nejukrutnější. Nato jsme již odděleni od 8. velitelství.
3/9
O 12. hodině dopolední přišel k nám telegram, že Rusko jest na celé čáře poraženo, každý
z nás přijal onu zprávu s povděkem, že bude to snad již vésti ku konci, bylo všude mezi
vojskem voláno „hurá,“ přičemž zahrála kapela 11. pěšího pluku. Místy bylo slyšeti mezi
vojskem hráti na harmoniku. Taktéž jsme byli poděleni vínem a měli jsme dostati 2krát
oběd, k čemuž však nedošlo.
4/9
Bylo nám dáno všem vojínům odpočinek. Každý má radost, že to se bude již schylovat ku
konci, a dělali jsme si již velké naděje. Bohužel že nás však zklamali.
5/9
Jest znovu slyšeti, že srbské vojsko znovu útočí na naše řady, však byli vždy odraženi
a zahnáni. Jest slyšeti krutý boj, který si vyžádal za mnoho lidských obětí.
6/9
Útočí znovu srbské vojsko na naše řady, byli třikrát za sebou odraženi. Děsná palba trvá
celý den. V ten den nás poctili vínem, což jest u nás řídký případ.
7/9
Jeli jsme hlídkou kol řeky Driny, kde se právě odbýval tuhý boj o řeku Drinu, kteráž tvoří
hraniční čáru. Zde ztrácí zase mnoho vojínů život svůj od 102. pluku. Děsný pohled na
ubohé vojíny, kteří zde končí život svůj, v děsných bolestech volají kamarády, by mu
pomohli dříve z tohoto světa.
8/9
Svátek P. Marie jest utkána hrozná bitvy podél řeky Driny, kdež béře za své mnoho vojínů
v 11., 91., 102. pluku. Od nás vyjelo 11 mužů na hlídku, ale vrátilo se jich jen 7. Byli
zachyceni šrapnelem a 1 hned zabit a 4 raněni, ale všickni těžce. Koně skončili stejně
s vojíny.
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9/9
Září hledí Srbové mocně udeřiti na naše řady, však naši se udatně drží, že jest nemožno
jim k nám se dostati. Boj trvá ve velké rozloze celý den.
10/9
Narazily přední srážky v tuhý boj na sebe, takže jen velkou vytrvalostí naši se jim postavili
na odpor. Srbové přes veškeré úsilí vyhodili do povětří most, takže bylo našim nemožno
pokračovati v dopravě.
11/9
Překročili Srbové naše hranice u Mitrovic a děsně začali pustošit naši zem. My jsme se
vydali o 7. hodině na cestu z Brodače do Kuzmína, přičemž jest slyšeti strašná palba z děl
po celý den.
12/9
Jeli jsme zesíliti čáru bitevní ku městečku Martinci, kdež jsme strávili celý den v dešti stále
připraveni k boji. Na noc nás zavedli do městečka, kdež jsme přenocovali na chodníku celí
promoklí.
13/9
Jeli jsme zpět do Kuzmína, kdež jsme strávili čas až do rána pod širým nebem. Naši
spouštějí balony, by přehlédli naše pozice a srbské.
14/9
Naši překročili řeku Sávu na srbské území, takže nastala nám krutá služba kol hranic, by
Srbové nezaskočili naše zezadu.
15/9
Dostali se Srbové do města Platyčova, Sasince a Jarák, kdež děsně začali řáditi. Vše, co se
jim zalíbilo, pobrali, a co hrozného, že provádí své ukrutenství na ubohých ženách a
dítkách, zde béře mnoho nevinných duší za své ve velkých mukách. Krásná to vzdělanost
ve 20. století.
16/9
Trvá děsná bitva stále. Naše vojsko stále postupuje kupředu, na noc připravuje se rychlý
útok od naší strany. Hrozná to válečná noc za hřmění děl a pušek.
17/9
Z naší strany jest slyšeti stálý postup do Srbska za hřmění děl a pušek. Naši vojáci pěší
stále nabývají úspěchů. Dělostřelci jim pomáhají z rychlopalných děl, která chrlí až 24 ran
za minutu.
18/9
Zase stálý postup naší armády, hrozná střelba nutí nepřítele na ústup.
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19/9
Žádají ze srbské strany o příměří, však jsou odmítnuti, a stále našimi pronásledováni. Praví
se, že nepřítel jest již mnoho zesláblý.
20/9 neděle
Od 3 hodin ráno udeřil na nás mocný déšť, který trvá celý den. O 1 hodině odpolední
vydali jsme se na cestu do Mitrovic z Kuzmína, kdež jsme byli přes noc, kdež jsme strávili
noc do rána na poli, celou noc prší.
21/9
Jsme jeli do čáry bitevní, kdež jsme měli zesíliti pravé křídlo boje, kdyby náhodou jej
nepřítel protrhl. Byli jsme připraveni až do večera, na což jsme jeli do lesa ke Krku
noclehovati, poněvač Srbové povolili.
22/9
Ráno jsme jeli na 2 dvory, kdež jsme měli býti v záloze, ale sotva jsme si vše připravili,
museli jsme se zase sebrat a jeli jsme celou noc až k Mitrovicům, kdež jsme stáli celí
promoklí v poli.
Na to hned
23/9
jsme jeli přes Mitrovice, kdež jsme čekali až nás převezou přes řeku do srbské země a po
2 hodinách nás začali převážeti a již jsme se octli na půdě v Srbsku. Pak jsme jeli kol Sávy
do vesnice Sasavica Dolní, kdež jsme se ubytovali v zahradě kolem stohů. V noci však
přišel rozkaz ihned vše připravit a nasedlat, neboť nepřítel začal nad nás pouštěti granáty.
Noc jsme dodrželi do rána připravení.
Na to hned ráno
25/9
naše četa vydala se na cestu s dělostřelectvem do městečka Nočaj. Odtud jsem jel se
třemi rajtry do vesnice Nočaj Salaš na polní poštu a obstarati veškeré rozkazy. Zde se nám
dařilo dosti dobře. Čas zde utíkal dosti rychle. Škoda však, že jsme se museli v brzku
rozloučiti, a jel jsem
29/9
ráno do Srbských Mitrovic, kdež jsme strávili noc do rána, kdežto v 10 hodin
30/9
jsme opustili Mitrovice a jeli jsme do Dolní Sasavice, kdež jsme byli přidělení zase ku
svému pluku.
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Říjen
1/10
Z rána jest slyšeti děsná palba z děl. Srbové se stále drží s udatnou silou, takže našim jest
nemožno jíti kupředu. Jsme roztálováni vždy po 6 jezdcích na výzvědy, naštěstí však nebyl
z nás nikdo raněn, ač jsme museli úprkem opustiti své rozkázané místo.
2/10
Tuhý boj jest stále na obojích stranách. Jsme rozesláni po bitevní čáře k urychlení rozkazu.
Prudký boj jest v les dubčí, jenž naši po dvakráte chtěli domoci se jej útokem, ale museli
vždy povoliti, až potřetí vypudili nepřítele a obsadili jeho pozice. Děsná střelba stále nutí
nepřítele k ústupu
Do noční hodiny
3/10
začínají zase proti sobě tuhé boje, které si vyžádaly mnoho obětí. Na levém křídle.
4/10 neděle
Jest slyšeti velké hřmění děl, které trvá až do 5/10 do 12. hodiny noční.
6/10
Z rána jsou jen malé přestřelky, které trvají až do 4 hodin odpoledne, nato vznikl na celé
čáře bitevní krutý boj, který byl doprovázen silným hřměním děl, který trval až do noci.
7/10
Jest z rána skorem klid a o 11. hodině začíná krutá palba, která trvá do 9. hodiny. Noc
nato minula klidně.
8/10
Z rána počala krutá palba na pravém křídle, která za hrozného hřmění trvá celý den.
K večeru opustili jsme Dolní Sasavici a jeli jsme do Sasavice Horní, která je vzdálena
1½ km od bitevní čáry, levého křídla. Zde jsme se ubytovali pod střechu a postavili silné
stráže proti nepříteli. Boj zde se odehrávaná v menším obsahu. Noc minula až na pár
výstřelů dosti klidně.
9/10
Z rána vyvíjí se krutý boj vprostřed bitevní čáry. Srbové chtěli uříznouti nás, bychom
neměli spojení s Mitrovicemi. Však za tuhého boje museli zůstati ve dřívějším postavení,
načež noc minula dosti klidně.
10/10
Z rána pokouší se znovu nepřítel o překážku, by nám udělal cestu neschopnou, však za
krutého boje a velkého deště musela se nepřátelská linie utišiti.
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11/10
Celý den stále velký déšť, takže boj byl v slabé míře rozložen, až k večeru začal tuhý boj,
který byl doprovázen silnou střelbou z děl. Boj trval celé 3 hodiny, načež byla palba
ukončena. O půl 11. hodině noční začíná krutá palba z děl a pušek, která trvá až do rána.
12/10
Trvá boj stále, takže není možno žádné straně kupředu. Stále pokouší se Srbové zmoci
našich pozic. Naši chrabří vojíni drží se vší silou, takže boj byl stále rozvinut ve velkém
boji, který trval až do 14. ve stejných pozicích.
14/10
Přijelo 6 velkých 15cm děl, která mají vyhnati nepřítele, jenž jest schován za velkými
močály.
15/10
Táhne 8. armádní sbor od Bosny a Hercegoviny.
16/10
Začal zase krutý boj mezi oběma stranami. V boji tomto bylo mnoho raněných, kteří chtěli
útokem zmocniti se srbských pozic.
17/10
Celý den i za noci tuhý boj, který zanechává mnoho upomínek za sebou.
18/10
O půl 8. hodině začíná střelba z těžkých obléhajících děl 30cm průměru a z těžkých
houfnic, která drtí nepříteli jeho pozice. Boj trvá až do 3 hodin do rána, načež palba
utichla.
19/10
Ráno započala krutá palba, která trvá celý den. Na Havelském posvícení to byla veselá
hudba, která složila mnoho vojínů ku věčnému spánku. A leckterý byl v ten den zmrzačen,
jenž ponese s sebou upomínku až do smrti.
20/10
Stále ze stran jest slyšeti hrozná kanonáda, které jsme přivykli tak jako domácnosti.
21/10
Z rána jest ticho, které trvá až do odpoledne, na to pak začíná boj, který trvá až do
druhého dne do svítání.
22/10
Jest opět ticho, které ruší jen chvilková střelba. Přestřelky trvají až do 23/10 do večerní
hodiny. Na to se rozvinul kolem 8. hodiny tuhý boj, který trval celou noc. Srbové pouštěli
rakety, které jim oznamovaly naše skrýše. 2 vojíni od nás byli zde na hlídce, takže bylo po
nich mnoho stříleno, žádného však nezasáhli. Smutná to noc, když jest stále nebezpečí.
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Pohlednice, kterou poslal Bohuslav Horák Václavu Kapalínovi snad v říjnu 1914. Zapůjčila Libuše Slabochová
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24/10
Jsou slyšeti malé přestřelky, které se pak vyvinuly v tuhý boj. Z naší strany jest podniknut
útok, jenž za velkého křiku hurá vypudil nepřítele z vesnice Ravnji. Načež se rozvíjí boj na
celé čáře v náš prospěch. Zajato bylo 120 srbských vojáků, kteří vypráví, že srbské vojsko
má hlad. Naši útočí vší silou na nepřítele. Palba trvá celou noc.
25/10
Krásný teplý den, boj na pravém křídle jest ve velkém rozsahu, našemu křídlu přišla posila
od 102. pluku p. 91. pl., 7. a 75. pěš. Pluky ony jsou již doplněny nováčky, poněvač přes
hranice jim ubylo mnoho mužů, kteří našli hrob svůj ve vlnách řeky Sávy.
26/10
Z rána klid, který trvá dopoledne, po poledni začíná opět prudká dělostřelba, která trvá až
do noční hodiny. V noci jest slyšeti tuhý boj 8. armádního sboru, který táhne od Bosny.
27/10
Z rána jsou malé srážky, které se vyvíjejí na západní straně v tuhý boj, kdež náš sbor
postoupil blíže pevnosti Valjeva, jenž počal bombardovati těžkými děly. Večer o 8. hodině
počalo srbské vojsko útočiti na naše. S velkými ztrátami odrazilo srbské vojsko náš 102 91.
pluk, který musel se ztrátou opustiti své pozice.
28/10
Se v boji pokračuje, vprostřed čáry podniká se útok od naší strany, jenž jest doprovázen
silnou kanonádou.
29/10
Celý den krutý boj na celé bitevní čáře 5. armádního sboru, večer za velkého deště začíná
bitva na levém křídle. V tento den padlo mnoho vojínů v krutém boji. K večeru hřmí silně
těžká děla 15cm houfnic.
30/10
Krásný den, jsou jen malé přestřelky slyšeti. Jel jsem na post k řece Sávě, kdež byl krásný
pohled.
31/10
Začal tuhý boj, ve kterém muselo srbské vojsko ustoupiti až do hor.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 1
KAPALÍN Václav: Upomínka na válečné tažení, které jsem probděl v Srbsku

20

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 1
KAPALÍN Václav: Upomínka na válečné tažení, které jsem probděl v Srbsku

21

Listopad
1/11 neděle
Vyjeli jsme z Nočaje. Jedem do vesnice Dublanče, kam jsme přijeli o ½ 12. hodině
dopolední. O jedné hodině odpoledne dobili naši město Šabac.
2/11
Jsou rozeslány hlídky kupředu, by našli jsme nepřítele, který utekl do hor.
3/11
Ráno opět postup u Dublanče do Šlapkovič a Boka Sávič. Není slyšeti jen hřmění děl.
4/11
U vesnice Boga Savač17 opřelo se srbské vojsko, takže naše muselo se skrýti v zákopech.
Z obojích stran bylo na sebe posláno mnoho ran děl, které nadělaly mnoho mrzáků
a nebožtíků.
5/11
Trvá děsný boj na celé čáře i v noční dobu, který nepřestává a
6/11
celý den jen lesy jen hučí od děsného rachotu z děl.
7/11
se v boji stále pokračuje, však začínají více odpadávati pušky chrabrých vojínů.
8/11
Stálá střelba.
9/11
Z rána slabá střelba, po 9. hodině nastal klid. Večer prší. Do rána odešli Srbové ze svých
pozic beze všeho hluku.
10/11
Z rána postup našeho vojska za nepřítelem. Při ústupu jest zajato několik set
nepřátelského vojska, 1 plukovník a 1 těžké dělo úderné.
11/11
Byl rychlý ústup Srbů až ku městečku Varna, kde se utkal tuhý boj o městečko Varno. Po
tuhém boji byl nucený nepřítel opustiti městečko, načež jsme jeli až do 12. hodiny noční,
kdež jsme prospali zbytek noci na oraném poli při hezkém mrazíku.

17

Název je psán v deníku odlišně od předchozího dne, současný název vesnice se nepodařilo zjistit
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12/11
Pokračovali jsme v postupu za nepřítelem za deště a citelné zimy. V noci počal padati první
sníh, který zůstal po horách ležeti.
13/11
Stále postupujeme pěknou romantickou krajinou za dosti citelné zimy.
14/11
Narazili jsme na nepřítele, kdež se utkal tuhý boj. Začal mocný rachot děl v srbském
pohoří.
15/11
Jsme ve vesnici Jazevinku, kdež se v boji udatně pokračuje.
16/11
Opět postupujeme. Srbové ustupují na celé čáře. Přes noc zůstali jsme ve vesnici Vřelo.
Celou noc prší.
17/11
Vjeli jsme do města Ůpu, za nímž se odehrával krutý boj. Zde potkáváme mnoho lidu,
který opustil své domovy a vrací se se smutným zrakem do svých domků, které jsou až
hrůza zpustošeny. Jest to smutný pohled na nešťastný lid, jenž bos a polovic oblečen dává
najevo svoji bolest.
18/11
Z rána mocně sněží za tuhého boje, který trvá celý den i v noci. Jsme ve vesnici Javánče,
kde jsme ubytováni v kostele a koně máme venku kol kostela.
19/11
Sněží. Mnoho raněných chodí zde kolem nás se smutným zrakem.
20–21/11
V těchto dvou dnech dobili naši po tuhém boji vesnici Lazareva, kdež padlo mnoho vojínů
od našeho sboru.
22/11
Třídenní krutá palba, která si vyžádala mnoho obětí, které složily údy v dálné cizině.
23/11
Časně z rána počíná zase tuhý boj. Zde mocně účinkují strojní pušky a děla. V ten den
bylo zajato několik set nepřátel. Večer strhl se mocný déšť, jenž Srbové chtíce využíti,
podnikli krutý útok, však byli odraženi. Prudká palba trvá celou noc. Obloha jest v jednom
ohni celou noc.
24/11
Trvá boj za velkého sněžení celý den až do noci.
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25/11
Za prudkého boje postupují naše řady, při čemž je zajato několik set nepřátel.
26/11
Z rána sněží. Jedeme do města Lazarevič, kdež jsme se ubytovali v hospodě. Před
městečkem leželo pobitých mnoho našich vojínů.
27/11
Za tuhého boje jest zajato několik nepřátel, kteří houfně se hledí předat.
28/11
V noci klid, na poledne počali na nás mocně vrhati šrapnely. Odpoledne počaly na nás
útočiti srbské řady útokem, byly však odraženy s malými ztrátami. K večeru zajato srbské
vojsko 1 prapor 28. pěš. žen. pluku. Nato jsou zase Srbové zatlačeni.
29/11
Na pravém a levém křídle trvá stále krutý boj ve středu bitevní čáry.
30/11
Krásný den. Srbové ustupují až za vesnici Bělinu, až ku frontě táhne od Kragujevce –
Fomuk Madanevoc. Naše pluky v těchto bojích náramně zeřídly za velkých bojů, které se
v těchto dnech odbývaly.
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Prosinec
1/12
Naše hlavní síla postupuje směrem ku Bělehradu za dosti citelného hladu.
2/12
Jest dobyt Bělehrad a sbor od Bělehradu táhne do vnitra země.
3/12
Boj pokračuje na celé čáře. Jsme celé 2 dny o hladu. Spíme pod širým nebem na zahradě,
za dosti velkých mrazů.
4/12
Naši začali stříleti na Kragujevac, přičemž bylo zajato několik set Srbů.
5/12
Opět tuhý boj o vrchy,18 kdež mají naši velké ztráty.
6/12
Stále prudký boj, jenž doprovází velký déšť.
7/12
Z rána malé přestřelky, občas rány z děl, jest zajato několik set Srbů. Srbové jsou řádně
ve vrchách schováni. Krutý boj trvá celou noc.
8/12
Postoupilo pravé křídlo naší čáry.
9/12
Jsme dostali rozkaz sebrati všechny muže od 14 let do 60 let pro jistotu, by nás zezadu
nenapadali. Nato jsme je vedli do Bělehradu. Mezitím Srbové prudce útočí na naše celou
silou, že byla nucena 21 trupu divize19 ustoupiti. Načež se jim podařilo je zadržeti, ale
s velkými ztrátami.
10/12
Prudký boj na obou stranách, který způsobil nám hrozné ztráty. I letěl vypátrati aeroplán
z Bělehradu nepřátelské pozice mezi Lazarevačem a nepřátelském ležení, však byl
zpozorován. Při tom poškodiv se motor byl nucen vší silou pracovati, by nepadl nepříteli do
rukou.
11/12
Útočí krutě nepřítel na naše řady, že jsme nuceni ustoupit při velkých ztrátách.

18
19

Originál nejasný, přepis slova nemusí být správný
Text je v tomto místě poněkud nesrozumitelný
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12/12
Naše vojsko stále ustupuje v pořádku. Srbské vojsko dostalo silnou pomoc, takže jsme
museli stále ustupovati. Též polní zbrojmistr Potorek20 byl po několikadenním útoku
poražen a musel ustoupiti až na bosenské hranice. Z naší lantver divize, která čítala asi
15 000 tisíc mužů, zbylo stěží 3 000 tisíce,21 většina byla jich raněna.
13/12
V noci kruté srážky, po kterých musíme stále ustupovati. Jsme již mnoho zesláblí na všech
stranách, takže srbské vojsko žene nás stále z jeho říše. Stojíme již před Bělehradem
a čekáme na to poslední, totiž, kdy nás která kulka zasáhne, neb Srbové v patách za námi
posílají šrapnely. Zde v tomto okamžiku utíká vše ze svých skrýší a hledí si zachránit svůj
život. V té chvíli přiběhl ke mně Štěpán Kloubek celý říčný, promluvil se mnou a hnal tělo
dále do Bělehradu. My stále hleděli ještě zabrániti zmatku, který se více vyvíjel. K večeru
jsme též vjeli do Bělehradu a po mostě přejeli jsme na druhou stranu do Slavonie.
14/12
Byl to smutný pohled, kterak hledí každý se dostati na druhý břeh Sávy. Jde vše dosti
rychle neb jsou zde 4 mosty připravené. Naše dělostřelstvo stále udržuje nepřítele, by
alespoň se mohlo něco uchránit.
15/12
Jsme přespali noc v městě Zemun a ráno jsme jeli do vesnice vzdálené 15 km od
Bělehradu jménem Dubovnice, kdež jsme ubytováni po domech, kdež jest většina Srbů,
kteří opustili před válkou svou domovinu. Asi o 8. hodině noční strhla se nad krajinou
děsná bouře s velkým lijavcem, která není u nás v zimním čase k spatření. Cesty jsou zde
proměněny v moře bahna, takže jest doprava po vozech velice obtížná.
16/12
Dostali jsme posilu 70 000 tisíc22 nováčků, s nimiž obsadili hranice Bosny a Slavonie.
17/12
Se stahuje náš sbor do Uher. Odpoledne jeli jsme z Dobanovic na nádraží do Batajnice,
kdež jsme strávili noc na poli u nádraží.
18/12
O ½ 5. hodině ráno jsme naložili vše do vozů železničních a jedeme, nevíme sami kam.
Počaly u nás se rozvíjeti všelijaké myšlenky. K večeru jsme přijeli do města Ulvídeku, kdež
jsme vše vyložili. Nasedli a jeli přes město do jednoho dvora, jménem Chotkovo Pusta,
jenž jest vzdálen asi 2 hodiny od Ulvídeku.
19/12
Jedem dále do jiného dvora, jenž se zove Irmova Pusta, zde jsme ubytováni.

20
21
22

Generál Potiorek
Nepochybně z původních 15 000 zbyly 3 000 vojáků
Nepochybně 70 000 nováčků
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20/12
Z rána dostali jsme rozkaz, že tu budeme delší čas. Jest veliké panství hraběte Chotka,
který má zde mnoho dvorů.
21/12
Prší. Odpočíváme.
22–23/12
Připravujeme se na smutné svátky.
24/12
Jest to smutný štědrý den. Jsme odříznuti od celého světa na osamělé pustě, kde nevidíme
nežli pole a nebe kolem sebe. Jsou zde mezi námi bolné vzpomínky na své drahé ve
vzdálené vlasti. Večeříme v panské jízdárně, kdež nás podělili houskou, čokoládou a
cigarety, pivo a jiné trety, nikdo však nad tím nejevil žádnou radost.
Od 25. do 30. nic zvláštního.
30/12
Jeli jsme stříleti s ostrými na zkoušku do terčů.
31/12
Každý vzpomíná na časy, které zažil v onom smutném čase a přeje si každý v novém roce
štěstí.
Konec starého roku, který nestál za nic.
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