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Deník účastníka světové války 
Stanislava Hromádky

Konečně ve 3 hodiny dojeli jsme do 
Hallu. Vyvagonovaní provedlo se hlad-
ce a nastoupili jsme ve čtyřstupech 
cestu do pro nás určených tak zvaných 
kasáren: bývalé sýpky několik kroků 
od Innu. Jest to stará dvouposchoďo-
vá barabizna. Stáli jsme na dvoře do 
5ti hodin kdy nařízeno svléci „had-
ry“ a obléct „šaty“. Za hodinu byli js-
me vojáky. V jednom oddělení druhé-
ho poschodí byl mi vykázán slamník, 
ve kterém však již nebyla sláma nýbrž 
prach a jak jsme již tuto první noc s hrů-
zou seznali, hýbaly se takřka tyto ble-
chami.

***
Spal jsem již lépe neboť i na blechy 

člověk zvykne. Píši Máně aby za mnou 
přijela, měl bych ji rád u sebe. 

***
Jsme po druhé očkováni proti choleře. 

Fasujeme nové pušky a šálky. Ráno na 
Milser Haide do 1 hodiny samé švarm-
linie, kadet Schwarz nás honí nemilo-
srdně. 

***
Ráno rozloučil jsem se s M. Odpočí-

vala ještě když jsem ji políbil naposledy 
a násilím potlačuje slzy rychle ji opus-
til Poslední z mých drahých a mě nej-
dražší.

***
Za mrazu 20 stupňů execírujeme za 

vsí po polích a to jako právě narukova-
ní rekruti. Je to hrozně fádní hloupé a 
směšné, při tom ale velice namáhavé. Za 
hukotu děl nedaleko fronty nechat dělat 
Einzelnausbildung může pouze tako-
vý kommandant jako je náš hejtman 
Kitt nar. Večer nám drží řeč: „Vojáci! Vy 
máte dostat denně půl litru vína, čtvrt 
litru rumu a jednu osminu slivovice, ale 
jen když já chci.“ Bohužel „otec kom-
pagnie“ dosud ještě nechtěl a jak se zdá 
ani chtít nebude! Píši denně domů i 
Máni, však dosud jsem nedostal sám 

žádných zpráv od mého odjezdu z Hal-
lu. To mě dělá při tak již dosti trapné 
situace přímo nešťastným. Jsem nemo-
cen, cítím se prolezlý revmatismem jak 
červotočivé dřevo. 

***
V poledne dorazil k nám zbytek regi-

mentu z fonty. Ale v jakém stavu! Jsou 
to pouze zbytky regimentu a hroz-
no se na tyto lidi podívat. Měsíce, ne 
dny neviděli snad ruce jejich a obličeje 
vodu. Černí, roztrhaní, skoro zdivočelí 
a plní vší. Pěkná perspektiva věcí, které 
čekají nás.  

***
Za drobného deště vyrazíme v 1 hod. 

Silnice vede lesem, jest pěkně širo-
ká však jedna blátivá hladina. Boříme 
se do tohoto řídkého bahna místy až 
po kolena a kola trainu zapadají až po 
nápravy. Následkem toho je cesta velice 
namáhavá a trpím nesmírně. Řemeny 
od Rucksacku zařezávají se do ramen a 
pot stéká v potůčcích dolu do obličeje 
ačkoli jest citelná zima. Jdeme takto bez 
zastávky 20 km do vsi Tomaczev kam 
dorážíme již za úplné tmy a na smrt zna-
veni. Cesta 20 km není namáhavá jde-li 
se sucho a bez nákladu ale za okolností 
jak my jsme šli, 35 kg na zádech, možno 
si o zkoušce takové učiniti představu.

***
Oblt. Berreiter v zákopu 6. června 

dopoledne: „Nemohu pochopit proč 
lezete tak skrčeni zákopem, vždyť to nic 
není!“ praví a dostane v tom kulku do 
ramene. 

***
Hejtman Kitt nar dne 1/12 1915 

v Klubočíně při execírování: „Vojáci! 
Já vím že je vám zima, hleďte já jsem 
hejtman a mě není zima. Vy si stěžuje-
te že máte hlad, podívejte se na mě, já 
nemusím tři dni jíst a hlad mít nebudu, 
já mám z čeho trávit? Proč jste nebyli 
všichni hejtmany?“

UKÁZKY zápisů z první světové války přednesli na zámku a v městské knihovně 
členové divadelního souboru Ampulka. Foto: Antonín Zvěřina

Září 1914
Drahá manželko! Oznamuji ti, že 

jsem se dostal na místo asi v půl tře-
tí hodině, tak jsem se dosti ještě pro-
spal. V poledne jsem se pak vyležel 
do libosti. Do poledne jsme neděla-
li nic, odpoledne málo. Ta nešťastná 
tesknota opustila mne až odpoledne. 
Tak teď večer už mě je již veseleji. 
Nového zde není nic, jenom se poví-
dá že nám zítra tj. v úterý dají šaty, 
ale povídá se že staré barvy. Tož jsme 
nad tím radostnější. Ještě jednou vás 
zdraví a líbá J. Kašpar. Řekni děvča-
tům, ať nepláčou. 

19. 9. 1914
Můj nejmilejší Josefe! Opět dnes ti 

posílám dva balíčky. Pořád jsem mys-
lela, že přijedeš a jestli chceš tabák, 
mám zde taky, ale vojenský, ale to 
nevadí, tys ho nerad kouřil, ale já ně-
co seženu. Včera jsme vybírali bram-
bory na zadních – 32 pytlů a dnes 
mrholí. Budem dávat kus pšenice po 
hraše a z kraje dáme žito. S novýma 
pluhy ořem, ale jde to velice krásně, 
jenom scházíš ty.

24. 11. 1915
Milovaná manželko! Včera obdržel 

jsem od tebe lístek č. 10 a též obdržel 
balíčky tabák cukr a též slivovici o 
níž jsi mě nepsala. Dostávají zde též 
někteří dovolené na telegramy a pak 
též na žádosti. Telegramy jen když 
někdo zemře. Žádosti německé musí 
být od hejtmanství a od obce potvr-
zené. Ale naděje si nedělej ty ani 
já. Jsme tomu už také zvyklí. Jsem 
dosud chvála bohu zdráv. Zima je 
několik dnů snesitelnější. Žij blaze a 
buď jen veselá. S bohem líbá tě a dít-
ky tvůj Josef. 

30. 8. 1916 
Můj drahý mužíčku, Dostala jsem 

lístek od tebe od 23. 8. v něm je 
změna polní pošty. Ale balíčky už 
nejdou. Poslala jsem ti málo, a teď 
nebudu moct nic. Včera jsem ti 
poslala ten tabák, nevím co se s ním 

stane. Dnes vozíme jetel do nové 
stodoly. Nemáme povřísel, vážem 
do provázkových. Včera jsme sežaly 
mák na louce. Já jen nakládám a sklá-
dám a nevím kde mám hlavu, ta je 
stále u tebe. Copak asi žádost, bude-
li platna? S bohem drahý Josefe, líbá 
tě věrná manželka Amalie.

4. 9. 1916
Drahý mužíčku! Odpusť mě drahý 

Josefe, že jsem ti již ode čtvrtka nena-
psala. Ach jak bolně spomínám a člo-
věk stále lakotí a dře pro někoho a svý 
nejmilejší zanedbávám. Dětem zapo-
menu nařídit a samy nepíšou. Při-
jeď ještě Josefe, už bez tebe nemůžem 
nic mlátit. Píši ti zase na spěch. Včera 
v neděli jsme sváželi celý odpoledne 
oves. A večer zde byla kovářka, dones-
la koš jablek a Mar. Duchoňová, tak 
jsem nemohla psát. S políbením věrná 
manželka Amálie

5. 9. 1916
Milý tatínku! V sobotu jsme nesli na 

poštu do Náměště dva balíčky s buch-
tou. Piště nám, jestli dostanete. Zůstá-
vám vaše vděčná dcera Anežka, Marie 
a Jaroslav. S pánem bohem.

Čtvrtek 5. 10. 1916
Ráno o 5 hod. silná dělostřelba na 

Costa Bela. Večer oznámeno, že jeden 
štelunk padl. Zůstalo tam asi 70 mužů 
mrtvých a zajatých. 

Pátek 6. 10. 1916
Dnes ráno dělostřelba pokračuje. 

Čeká nás asi nejhorší. 

* * *

Byl zasažen dne 6. října asi o tře-
tí hodině odpoledne nepřátel-
ským granátem a na místě mrtev. 
Jeho kamarád byl toutéž střelou 
zasažen a žil asi 1 hodinu, načež 
také skonal. Váš manžel pohřben 
jest na vojenském hřbitově ve 
Vigu di Fassa. 

 Připravil Antonín Zvěřina

Josef Kašpar z Březníka – dopisy

První světová válka přinesla lidem 
mnoho útrap, svědčí o tom dokumenty

Školní rok 1913/1914
Právě měsíc po tragédii sarajevské 23. 

července 1914 podala vláda naší říše 
vládě srbské notu, v níž dotvrzeno, že 
atentátem sarajevským kompromitová-
ny jsou některé osobnosti a korporace 
srbská a žádána satisfakce. V rozruše-
ní a napjetí očekávána odpověď srbské 
vlády. Po ustanovené 48 hodinné lhů-
tě došlá odpověď srbská neuznána za 
dostatečnou a v důsledku toho vypově-
zena Srbsku válka – na základě Nejvyš-
šího rozhodnutí císařova dne 28. čer-
vence 1914. 

Dne 2. srpna 1914 všeobecnou mobi-
lizací svoláno všechno mužstvo patřící 
do I. výzvy stálého vojska a domobrany. 
K ní náležel i zdejší správce školy Lud-
vík Čermák, který také k vojenské služ-
bě nastoupil. Dne 25. srpna 1914 povo-
láni byli k vojenské službě branci při 
letošních odvodech odvedení. Násled-
kem tohoto nařízení odešel k službě 
vojenské i zdejší zatímní učitel Jan Zed-

ník, jako jednoroční dobrovolník, tak 
zůstala zdejší škola bez učitele. 

Školní rok 1916/1917
Císaře Františka Josefa není více – 

zesnul klidně v Pánu v úterý 21. listopa-
du 1916 na zámku Schönbrunnském. 
Genius vlasti kloní v smutku hlavu. 
Dům habsbursko-lotrinský ztratil nade 
vše ctěnou vrchní hlavu. Národové 
monarchie oplakávají nade vše milova-
ného panovníka, jehož dobrota, moud-
rost a zkušenost byly neocenitelným 
majetkem. Uprostřed světové války byl 
odvolán, uprostřed těžké zkoušky, jež 
Jemu a jeho národům přes Jeho lásku 
k míru byla uložena. Nebylo Mu dopřá-
no, pozdraviti návrat míru, ale bylo mu 
dopřáno spatřiti obdivuhodné rozvinu-
tí sil říše, prožíti omlazení staroslavné 
monarchie ve strašlivém požáru světo-
vém a tak přijmouti, v tom právě, nej-
větší odměnu své práce.  

Kronika – Národní škola Lipník u Hrotovic


