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Památník z Evropské války  

r. 1914 – 1916 

Vláďa Sojka  

L.I.R No.8 

Salzburg 

--- 

Co jsem zažil v poli od 1. května do 20. července 1915 

a pak život v nemocnicích 



 
 II 

 

Dne 1/3 odveden 

 "  15/3 rukoval 

 "  17/3 jsem jel z Prahy ku kadru do Solnohradu.  

Dne 2/5 odjíždíme ze Solnohradu do pole. Dne 5/5 lagrujem v Uh. slo-

vensku ve vesnici Semili-Holi-Tár/?/ u městečka Kisčebenu/?/. Dne 

15/5 odjíždíme z Kisčebenu v 10 h rano do Haliče směrem ku Krakovu. 

Dne 16/5 ve 12 h přejíždíme hranice Uher do Slezka. Dne 17/5 vystou-

pili  

--- 

jsme jednu stanici za Tarnovem kde lagrujem. Zde zažíváme prvé 

slastné chvíle války. Prvá hladová záchrana je dovoleno totiž sníst 

konservu. V žaludku začíná kručet. Z dálky zaznívá k nám smrtící 

hukot děl. Ve vůkolí je již vidět hrůzy války jako rozbořené domy 

mosty jámy od granátu atd. Dne 18/5 dostali jsme opět po třech dnech 

opět chléb jako o posvícení 
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19, 20, 21, 22, 23 dělali jsme velké marše strašně jsme utaháni. Dne 

23/5 urazili jsme přes 40 km. Šli jsme stále přes les který byl od 

Rusů celý vypálený a stále doutnal. Večer lagrovali jsme v lese 1 km 

od fronty, kde nastali opět zlé časy hlad a žádný chléb. V těchto 

místech je samé německé vojsko. Zde je hrozná půda samý písek noha 

se hluboko boří prach  

--- 

jde do výše a špatně se dýchá. Budem prý ablesovat němce. Dne 25/5 

ve 3 h odp. jsme poprvé v zákopech. Kol. 5té h. zasvištěl nám       

nad hlavou prvý ruský pozdrav as 5 kulek z kverů. Dne 26/5 ráno 

velká kanonáda. Byl jsem na latrině nemile vyrušen šrapnelem kte-

rý urazil špičku stromu o který jsem byl podepřen. Stále hlad. 

V noci dostali jsme velký oheň z ruské strany 
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který opětujem a potrval přes hodinu. Levé naše křídlo začíná po-

stupovat z lesa. Dne 27/5 máme již 6 mrtvých a 66 raněných. Stále 

pokračování v dělostřelbě. Dne 27/5 přiblížil se k patrole rus, kte-

rý byl jí zajat. Celkem den klidný dělostřelba umlkla a proto jdu  

do lesa hloub uvařit si kávu jsem stále při chuti. Však strach přece 

trochu mám by nespatřili kouř to by mě to hned  

--- 

nějakým šrapnelem zamíchali. Čekáme, jak uplyne dnešní noc. Dle vý-

povědi zajatce je proti nám 16 tis. rusů a mnoho kozáků. Dle jeho vý-

povědi mají z naší hrozné dělostřelby 2 raněné a rozbitou kuchyň. 

My na 100 raněných. Noc klidná, až na to, že jsem stál horchposta což 

je velice nepříjemné. Dne 28/5 prší je bouřka do čehož se mísí hukot 

děl pěkný koncert. V 8 h. večer mění nás němci. Jdem do reserva, kde 

jsme si 
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29/5 vystavěli dekunky a trochu opět spíme. Opět až na malou kano-

nádu den klidný. Z blízké vesnice, která je úplně zničená nosíme 

naložené zelí a brambory. Dne 30. jdem opět do linie. Dne 31/5 staví-

me nové dekunky o něco zpět. Dne 1. června hrozná kanonáda, která 

trvala od 6 – 11 h ráno. Prý křest šrapnelovým ohněm. Večer 2/6 jdem 

opět do reserva. 

--- 

Dne 3/6 klid. Právě dnes došla mě zásoba cikaret ze Solnohradu.  Na-

stanou smutné časy s kouřením, však přece nějaké fasujem. V noci 

jdem opět do linie kde zesiluje naše staré reservisty. Zde ptám se  

po Vlasákovi a zděleno mi, že právě zde se nachází. Musím však dále 

a proto nemohu se o něm blíže informovat. Doufám, že se brzo sejdem. 

V noci kanonáda. 4/6 klid. Uvařil jsem si brambory s konservou po-

svícení. 



 
 VI 

 

 

Vycházejí pověsti, že pojedem na Italii. Rusové nám zajali patrolu 

naše přivedla opět ruskou. Dnes byl výborný den na menáž. Ráno ká-

va v poledne polévka a dost kousek špeku 1/4 veky chleba trochu 

cvibachu/?/ a trochu vína, pak mnou si uvařená koserva/konserva?/ 

s bramborama a večer opět káva 4 športky takto by to ještě ušlo. 

Z toho něco kouká nějaký gefekt. 

--- 

5/6 ležíme v reservu v lese, kde je stažený celý náš pluk. Den klid-

ný v noci kanonáda a rachot pušek. 6/6 jsme ještě v reservu kacíme 

stromy stavíme hynternisy/?/ a nosíme je do linie. V lese jsou baži-

ny zapadnem často až po pás do bahna. Tam jsme měli též polní mši. 

Hledám tam Vlasáka však marně. Večer jdem do fronty. Stále vzpomí-

nám co dělají doma. Stale kacíme stromy a děláme španělské jezdce. 
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Je to velká dřina jsou strašně těžké. Opět špatný fasunk žádný 

chleba ani cikarety, které děláme z komisního tabáku a balíme ho  

do latrínpapíru. 9/6 děláme opět hynternisy/?/. Měli jsme slávu 12ti 

můžům dávány jsou medaile. Večer jdem do fronty. Tež dostali jsme 

pochvalu od brigadira za hrdinné chování při prvém šrapnelovém 

křtu 1. června který nebyl opravdu nic  

--- 

pěkného. Dnes celý cug/?/ dostal z domova lístky a já stále nic. 10/6 

rano spíme. Uplně prazdný žaludek ani co kouřit. Děláme lauf Grab-

ny/?/. K večeři i k snídani máme čaj bez rumu což hodně sílí. Sotva 

stojím na nohou. Na tu praci špatná zdrava/strava?/. V 6 h jdem    

do lesa na večeři a pak opět na práci. Velice špatně se mi to chodí 

mám opařené nohy chodím jak po špendlíkách. Dne 11/6 rano děláme 

hynternisy 
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Fasujem opět po 4 dnech 4 cikarety a 1/5 chleba opět malé pokouře-

níčko. Stále dost práce. Dostali jsme služné nemůžem se však rozdělit 

žádné drobné. Peněz dost hladu ještě víc. Nemůžem nic koupit brambo-

ry zakázáno brát. 12/6 děláme kolíky. Dostal jsem z domova prvý lís-

tek. Jsem strašně zesláblý sotva chodím. Opětné pověsti o našem od-

chodu. Jdem opět do linie. Dne 13/6 neděle. 

--- 

Vždy smůla. Ve 3 h odcházíme z linie. Odchod se vyplnil neznámo 

však kam. Jdem až do 2 h odpol. Hrozná cesta nohy opařené cesta sa-

mý písek a urazili jsme 35 km až do Hagdanu/?/ kde lagrujem. Tam se 

vede dobře nechá se něco koupit však draho. Tam koupil jsem si čibuk 

a statečně z něho pokuřuji. Tam jsme dohonili 10 marschbatalión. Zde 

jsem se za dlouhý čas pořádně najedl. 
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15/6 Odcházíme z Hajdadunu/?/. Jdeme přes Sokolov/Sokolovo?/ až       

do 10/6 kde jsme opět blíže fronty. Strašná žízeň. Rusové ustupují 

jsme blízko ruských hranic. Na cestě lagrovali jsme na poli kde jsme 

našli několik našich mrtvol. Až do 22/6 mašírujeme ku frontě. Dne 

21/6 v 9 h dopoledne přecházíme ruské hranice směren ku Krasní-

ku/Krasniku?/. Tento den jedl jsem slepici. Lagrujem ve vesnici Vola 

---  

Rožanecká/?/ v noci chodíme kopat laufgróbny/?/. Stále vzpomínám   

na domov na krásné doby svobody.  Též vzpomněl jsem si na naše po-

svícení ovšem že mi při tom hned kručelo v žaludku, na žně a všech-

ny doma zůstavší, též na broka kterému jsem doma ukrojil kus chleba 

a on se na něj ušklíb a nechal ležet. Kdybych ho nyní měl. Jsme stá-

le v reservu v noci chodíme do fronty. Stále máme hlad 
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takže žijem den ode dne. Jedinou naší myšlenkou je chleba kterého 

každý drobeček přijde k upotřebení. Válka naučí nás lečemus. Psáno 

26/6 v době lágrování ve vesnici Vala Ronižovská/?/ kde máme straš-

nou tíseň v žaludku. Strašný kraj a půda Haliče zhnusují válku, ob-

zvláště při myšlence že by každou chvíli mohl člověk v tomto horkém 

písku někde  

--- 

odpočívat. Nepřál bych Vám vidět moje trhání při psaní. Máme 

rost/?/ sedím pod stromem, vedle mne vaří kuchyň a hrozná vůně 

znepokojuje můj žaludek. Cikaret mám nyní dost koupil jsem ruský 

tabák a dělám si je. Dne 28/6 odmašírovali jsme v noci do vesnice 

Babice blíže fronty. Ves byla prázdná. Našel jsem tam pšenici hned 

jsem ji umlel a .../?nečitelné/ pak se vším pekl jsem buchty. Ani 



 
 XI 

 

 

nevím čemu se to nakonec podobalo. Hlavní věc, že mi to chutnalo ač-

koli se mi po tom žaludek stále tak divně vrtěl ale to nevadilo. 

Stále nad námi lítali ruské eroplány. V Babici ubytovali jsme se 

v barákách však nešťasnou náhodou chytilo jedno stavení a vyhořela 

pak celá vesnice. Tam shořely též kvéry a ruksaky. Mašírujem do 3 h 

a do rána pak chvíli 

--- 

rost a zase dál. Ve 2 hod. čekáme na menáž, marně. Během cesty se    

6 lidí zastřelili to hlady a únavou. Dne 3/7 jsme v reservě zcela 

blízko fronty u Bluiova/?/. Se žaludkem stále bledě. Právě dopadl 

před nás náš šrapnel špatně vystřelený však neexplodoval. Dne 3/7 

chytil jsem první veš ač nejsem v tom ohledu odborník přec doufám 

že veš se dochovám plemena ušlechtilého. Měl jsem tu 
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větší práci. Postupujem stále za prchajícíma Rusama. Frontu udržují 

kozáci. Dne 4/7 postupujem ku Krasníku/?/. Dne 5. července jsme      

ve frontě a as ve 3 h narazíme na ruskou frontu. Hrozný den a ještě 

hroznější noc která nevymizí z mé paměti do smrti. Forikovali/?/ 

jsme proti lesu. V lese hrozny noční boj který trval do druhého dne 

do 9 h. Pak jsme se zakopali v půli lesa a tam též 

--- 

počkali na noc. Dne 5/7  proražena fronta na levém křídle kde byli 

Maďaři čímž jsme museli co nejrychleji utíkati a opustiti půdu čes-

kou krví hrozně zbrocenou. Ztratili jsme 3/4 lidu. Též jsem byl leh-

ce raněn do nohy. Od nešťastného 5. července jsme stále v reservu 

v lese kde děláme laufgróny. 14/7 psáno. Stále vzpomínám při té prá-

ci na nějaké  
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vánočky nebo buchtičky však marné chutě máme chvíli rost. Dne 17/7 

doplňují nás 11 marschbat. a jde se opět do fronty. Dne 20. července 

ve 3 h odpol vycházíme z dekunku a jdem zesilovat naší schvarmli-

nii. Však hned nás uvítala ruská artilerie a ve 4 h odpoledne byl 

jsem raněn do obou nohou a po 3 h dostal jsem  

--- 

se na hylfeplatz. 21/7 ráno dostal jsem se na Feldspit. a odtud       

do Krosníku/?/.  Drahou do Rišovce/?/ kde jsem byl 3 dny a 28/7 byl 

jsem v Brně, kde jsem byl skoro 3 měsíce odtud přišel jsem do Prahy 

na Smíchov kde jsem byl 6 neděl a šel jsem do Garniz/?/ na operaci. 

Vyndali mi 2 projektily z pravé nohy 
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tam jsem byl 5 neděl a šel jsem opět na Smíchov kde zdržel jsem se   

4 měsíce. Po 4 měs. poslán jsem byl do české techniky, kde jsem byl 

prohlédnut a uznán invalidou. Dne 30/5 jsem byl u forštelunku      

a nyní čekám v Čes. Technice na superarbitraci. Dne 27/6. Byl jsem 

před superarbitrační komisí. 

--- 

Stále čekám než se listiny dohotoví však marně vše trvá věčně. Kdy-

by to bylo do fronty to by to bylo vše vyřízeno za půl dne ale domů 

to jde pomalu. Již nevím co bych dlouhou chvílí dělal. Dne 5/7 rano 

hrajem z dlouhé chvíle dudáka. Přišel tam p. hrabě a dostali jsme po 

8 dnech kasárníka. Vesele se to drží, jest skoro celý pokoj 
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doma tak to ujde. Však pevně doufám, že více než 3 dny držet nebudu. 

Tímto končím svůj život ve vojenských šatech za světové /původně 

napsáno “Evropské“, ale přepsáno/ války mnou prožitý. Též je dnes 

výročí hrozné noční bitvy v lese u Krasníka. Ani bych neřekl, že je 

tomu již rok. Však při myšlence pouhé přece vstanou mi ještě vlasy 

na hlavě. 

--- 

Dne 6/7 v poledne jdem do Garnisonsspitalu pro listiny a dne 7/7 

v 3 h 40´ opouštím Prahu. Vojákoval jsem od 15. května 1915 do 6. čer-

vence 1916 – 6 neděl jsem byl u kádru – 3 měsíce v poli a bez 14 dnů 

rok v nemocnicích. 
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