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Úvod

První světová válka vypuknula v roce 1914. Na podzim tohoto roku došlo k prvnímu  -
rakouskému - útoku na Bělehrad. Útok byl srbskou armádou odražen. Následujících deset
měsíců byl v oblasti relativní klid.

Situace  se  začala  změnit  v  říjnu  1915,  kdy  bylo  na  severním  břehu  Dunaje,  na
severozápad od Bělehradu soustředěno vojsko v počtu zhruba 650000 Rakušanů (a také
Čechů, Maďarů a dalších národů) a Němců, na druhém břehu Dunaje stálo zhruba 350000
Srbů a rovněž určitý počet Britů.

Rakousko  –  uherská  a  německá  ofenziva  byla  zahájena  překročením  Dunaje  dne
6.10.1915.

Překročení Dunaje a postup po pravém břehu veletoku

Podle historických vojenských záznamů, které máme dnes k disposici byla řeka Dunaj
rakousko – uherskými  a německými  jednotkami  překročena poměrně snadno a rychle
postupem zhruba v ose  Padinska Skela – Batajnica. Útočící vojska se pak soustředila u
města Zemun, dnes součásti Bělehradu. 

Další srbský ústup uvolnil  útočícím jednotkám postup po pravém břehu Dunaje až k
soutoku s řekou Sávou, přímo pod Bělehrad.

Bobytí Bělehradu bylo možné až po překonání řeky Sávy. Jednalo se o kritický bod
operace. Řeka Sáva byla překonána stavbou pontonových mostů při plné palbě střelecky
velmi výhodně postavených srbských kulometů a děl.

Oběti při překonávání Sávy byly obrovské, boje velmi tvrdé. Bělehrad nakonec padl do
rukou útočících armád dne 9.10.1915.

Pohled na místa bojů z dnešní perspektivy :

Po soustředění vojsk Trojspolku u Zemunu došlo k ofenzívě směrem k břehu řeky Sávy, za kterou se již
rozprostíralo město Bělehrad (Google Earth). 



Pohled na řeku Sávu z jejího levého břehu před soutokem s Dunajem směrem, kterým postupovala vojska
Trojspolku (Google Earth).

Pohled na Sávu od severu, vojska Trojspolku postupovala zprava doleva (Google Earth).



Letecký pohled na Bělehrad a Zemun, foto pořízeno v srpnu 2012.

Pohled pořízený z pozic, ze kterých bránila srbská armáda překonání Sávy.


