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ÚVODOM

BOJE VO VÝCHODNÝCH KARPATOCH V ROKU 1944

V druhej polovici roka 1944 sa v európskom priestore vojnovej činnosti odohrávali
udalosti, ktoré významným spôsobom približovali víťazstvo štátov protifašistickej
koalície nad nacistickým Nemeckom a jeho spojencami. Na východnom fronte Čer-
vená armáda počas letného a jesenného ťaženia uskutočnila rad strategických úto-
čných operácií, počas ktorých dokončila oslobodzovanie okupovaných území
Sovietskeho zväzu (okrem severozápadnej časti Lotyšska) a rozvinula bojovú čin-
nosť proti vojskám nacistického Nemecka a jeho spojencov na území  Fínska, Ru-
munska, Bulharska, Juhoslávie, Maďarska a Československa. Zatiaľ čo v júni 1944
východný front v dĺžke asi 4 500 km prebiehal od Barentsovho mora západne od
Murmanska cez Onežské a Ladožské jazero, Karelskú šiju, severozápadne od Lenin-
gradu, východne od Narvy, Pskova, Vitebska a Mogileva, pozdĺž prieky Pripjať a vý-
chodne od  Stanislavi a Ivanovo-Frankovska, severne od Kišiňova a pozdĺž  Dnestru
na juh k Čiernemu moru, po skončení letného a jesenného ťaženia, čiže na konci roka
1944, dosahovala dĺžka frontu asi 2 200 km. Prebiehala od Baltického mora cez úze-
mie Lotyšska, Litvy, Východného Pruska, Poľska, Československa, Maďarska k rieke
Dráve v Juhoslávii. V západnej Európe, vylodením v Normandii (6.6.1944), spoje-
necké vojská otvorili druhý front, 25. júla začali útok v severozápadnom Francúzsku,
15. augusta začali vyloďovanie v južnom Francúzsku, 2. septembra prekročili zá-
padné hranice Belgicka a počas nasledujúceho dňa oslobodili Brusel. Dňa 7. sep-
tembra americké vojská prenikli k rieke Máse a 10. septembra ovládli mesto
Luxemburg. Nemecké vojská medzitým ustúpili na Siegfriedovu líniu1 na celom
úseku od mesta  Cáchy (nemecky: Aachen)2 po Méty (franc. Metz, nem. Metz)3. Na
južnom krídle frontu  sa americko-francúzske vojská do polovice septembra prebo-
jovali k Belfortu, 28.  novembra dobyli Štrasburg (franc. Strasbourg, nem. Strassburg)
a dosiahli západné hranice Nemecka. Nemeckému veleniu sa podarilo dočasne sta-
bilizovať front a v decembri 1944 v Ardenách dokonca uskutočniť rozsiahly protiú-
tok (16. – 25.12.1944). Do konca roka 1944 vojská západných Spojencov oslobodili
Francúzsko, Belgicko, Luxembursko a časť Holandska. V Taliansku po oslobodení
Ríma (4.6.1944) pokračovali zdĺhavé boje vojsk západných Spojencov o ovládnutie
Apeninského polostrova, počas ktorých do konca roka postúpili na čiaru Pisa – Flo-
rencia – Pesaro, kde sa front stabilizoval až do jari 1945.

1

2

3

Nemecká línia pevností a protitankových prekážok nazývaná aj ako Západný val.
Mesto v Severnom Porýní – Vestfálsku asi  65 km juhozápadne od Kolína nad Rýnom.
Mesto v severovýchodnom Francúzsku.
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Súčasťou letného a jesenného ťaženia Červenej armády v roku 1944 boli aj boje,
ktoré prebiehali vo Východných Karpatoch v rámci navzájom súvisiacich operácií
uskutočnených na území Ukrajiny, Poľska, Rumunska,  Maďarska a Československa4

v čase od augusta do konca decembra. Prvá z nich, Jasko-kišiňovská operácia (20. –
29.8.1944), sa uskutočnila po strategickej útočnej operácii Červenej armády  na Ka-
relskej šiji (10.6. – 9.8.1944) a počas druhých etáp Bieloruskej (23.6. – 29.8.1944)
a Ľvovsko-sandomierskej (13.7. – 29.8.1944) operácie.

Ľvovsko-sandomierska operácia sa začala z čiary západne od Lucka (ukraj.: Луцьк)
– západne od  Tarnopoľa (ukraj. Тернопіль) – Kolomija (ukraj. Коломия) – Kras-
noiľsk (ukraj. Kрасноiльськ) a skončila sa na čiare Józefów – Łagów5 – Szczucin –
Dębica – východne od Krosna – Sanok – Skole (ukraj. Сколе) – Krasnoiľsk. Časť
tejto línie od Gogłówa po Krasnoiľsk, ktorú zaujímali vojská ľavého krídla 1. ukra-
jinského frontu a vojská 4. ukrajinského frontu, sa stala východiskovou čiarou na roz-
vinutie útočnej činnosti týchto vojsk vo Východokarpatskej operácii (8.9. –
28.10.1944), ktorá bola úzko spätá s vývojom na južnom krídle východného frontu.
Tu, po likvidácii obkľúčených nemeckých a rumunských vojsk v Jasko-kišiňovskej
operácii, nasledovali septembrové boje vojsk 2. ukrajinského frontu o prechod cez ru-
munskú časť Východných Karpát, na výsledky ktorých nadviazala Debrecínska ope-
rácia (6. – 28.10.1944). Boje v priestore Východných Karpát v roku 1944 potom
vyvrcholili Východoslovenskou operáciou (20.11. – 31.12.1944).

V pôvodných plánoch Hlavného stanu najvyššieho velenia ozbrojených síl So-
vietskeho zväzu6 na vedenie bojovej činnosti v letnom a jesennom ťažení roku 1944
sa s prekonávaním karpatských hrebeňov v priestore slovensko-poľských hraníc ne-
počítalo. Jeho hlavná pozornosť bola sústredená  na  rozhodujúce  smery strategického
útoku – na  berlínsky a viedenský smer, s tým, že obídenie karpatských hôr z juhu
ponúkalo možnosť obkľúčenia nepriateľských vojsk v priestore Východných Kar-
pát.7 Takáto možnosť reálne vznikla v súvislosti s úspešným postupom vojsk
2. ukrajinského frontu v priebehu Jasko-kišiňovskej operácie do tyla karpatského zo-

4

5

6

7

V hraniciach do septembra 1938.
Západne od  mesta Opatów.
Uznesením Rady ľudových komisárov ZSSR z 23.6.1941 bol vytvorený Hlavný stan (štáb) hlav-
ného velenia ozbrojených síl ZSSR pod vedením maršala S. K. Timošenka. Uznesením Štátneho
výboru obrany ZSSR z 10.7.1941 bol tento orgán nahradený Hlavným stanom (štábom) najvyššieho
velenia ozbrojených síl ZSSR v zostave: predseda J. V. Stalin, V. M.  Molotov, maršali S. K. Ti-
mošenko, S. M. Buďonnyj, K. J. Vorošilov,  B. M. Šapošnikov, náčelník generálneho štábu G. K.
Žukov. Velikaja otečestvennaja vojna 1941 – 1945. Sobitia. Ljudi. Dokumenty. Kratkij istoričeskij
spravočnik. Moskva : Izdateľstvo političeskoj lietratury 1990, s. 419, 420.
KONEV, I. S. Zapisky komandujuščego frontom. Мoskva : Nauka 1972, s. 292; Oslobodenie
Československa. Bratislava : VPL 1966, s. 57.    

Východné Karpaty sa rozprestierajú na území Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Na zá-
pade hraničia so Západnými Karpatmi. Hranica medzi nimi prechádza Kurovským sedlom (683 m,
poľsky: Przelecz Tylicka). Sedlo sa nachádza na východnom okraji pohoria, zhruba na spojnici
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skupenia vojsk protivníka8, čo sa prejavilo v rozhodnutí  Hlavného stanu najvyššieho
velenia z 26. augusta 1944, ktorým veleniu  4. ukrajinského frontu nariadil odložiť do-
vtedy  pripravovanú útočnú operáciu 1. gardovej a 18. armády cez horské priesmyky
(od Lupkovského priesmyku na východ) v smeroch na Humenné, Užhorod a Mu-
kačevo9, ktorá podľa nariadení Hlavného stanu najvyššieho velenia z 28. júla a 30. júla
194410 mala za cieľ preniknúť na Veľkú maďarskú nížinu. Situácia sa zmenila po
vzniku Slovenského národného povstania, keď do popredia vystúpili politické as-
pekty poskytnutia priamej vojenskej pomoci slovenským povstaleckým silám.

Po rozhodnutí Hlavného stanu najvyššieho velenia uskutočniť útočnú operáciu na
krosniansko-duklianskom smere s cieľom spojiť sa s povstaleckými vojskami a par-
tizánmi na Slovensku a neskoršom rozšírení útoku aj na celé pásmo zostavy vojsk
4. ukrajinského frontu, museli útočiace vojská bojovať v ťažkom teréne horského
pásma dosahujúceho nadmorskú výšku až 700 m. Ako najschodnejší pre postup vojsk
bol zvolený smer cez Dukliansky priesmyk, nachádzajúci sa v nadmorskej výške
502 m, cez ktorý vedie cesta z poľského Krosna do Svidníka a Prešova. Týmto sme-
rom mal podľa plánu schváleného Hlavným stanom najvyššieho velenia, v súlade
s návrhom veliteľa 1. ukrajinského frontu, viesť hlavný úder  vojsk 38. armády so
zámerom počas troch dní preniknúť z priestoru  Krosna na hranice Slovenska a v prie-
behu piateho dňa bojov dosiahnuť čiaru Stará Lubovňa – Sabinov – Prešov. Útok,
ktorý sa začal v ranných hodinách 8. septembra, spočiatku prebiehal na pomerne
úzkom úseku frontu v pásme činnosti 38. armády 1. ukrajinského frontu a vojsk pra-
vého krídla 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu, sa od polovice septembra
postupne rozširoval z duklianskeho a laborecko-lupkovského smeru aj na horské pre-
chody vedúce na Zakarpatskú Ukrajinu. V októbri prešlo ťažisko bojov  do pásma 4.
ukrajinského frontu. Východokarpatská operácia tak ako celok nadobudla značný
strategický význam, a to nielen  vo vzťahu k vývoju situácie v pásme činnosti 2. ukra-
jinského frontu na území Rumunska a Maďarska a v pásme činnosti hlavných síl 1.
ukrajinského frontu na území Poľska, ale aj z hľadiska ďalšieho priebehu oslobo-
dzovania Slovenska. Napriek tomu, že nebol splnený pôvodný cieľ útoku na kros-

8

9

10

miest Bardejov a Tylicz. Hranica medzi Východnými a Južnými Karpatmi prebieha rumunským
priesmykom Predeal, na spojnici medzi mestom  Brašov (Braşov) na severe a údolím rieky Prahova
na juhu.
Už 29.8.1944 Hlavný stan najvyššieho velenia vydal veliteľovi 2. ukrajinského frontu rozkaz na
rozvinutie útoku do hĺbky Rumunska s tým, že vojská jeho pravého krídla mali ovládnuť prie-
smyky cez Východné Karpaty, do 15. septembra dosiahnuť čiaru Bistriţa – Kluž – Sibiu, následne
útočiť v smere na Satu Mare s cieľom pomôcť vojskám  4. ukrajinského frontu prejsť cez  Vý-
chodné Karpaty a dosiahnuť priestor Užhorodu a Mukačeva. Túto úlohu 2. ukrajinského frontu
potvrdzovali aj nariadenia Hlavného stanu najvyššieho velenia  z 5. a 15.9.1944. Russkij archiv:
Velikaja Otečestvennaja. Stavka VGK: Dokumenty i materialy 1944 – 1945. T. 16 (5-4). Moskva :
TERRA 1999, s.134, 140, 144.
Dějiny druhé světové války1939 – 1945. Svazek 9. Praha : Naše vojsko 1981, s. 155.
Ref. 8,  s. 119, 122.
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niansko-duklianskom smere, táto operácia ako celok bola významnou priamou vo-
jenskou pomocou povstalcom na Slovensku tým, že prinútila nemecké velenie stiah-
nuť z boja proti povstalcom časť síl nasadených proti východnému úseku
povstaleckého frontu.

Východokarpatská operácia zahrňovala dve útočné operácie: Karpatsko-du-
kliansku, uskutočnenú vojskami 38. armády a pravého krídla 1. gardovej armády,
a Karpatsko-užhorodskú, ktorú uskutočnili vojská 1. gardovej armády, 18. armády
a 17. gardového streleckého zboru 4. ukrajinského frontu. Bojov v nich sa zúčastnili
vojská troch vševojskových armád, troch tankových zborov, jedného jazdeckého
zboru, dvoch samostatných streleckých zborov, dvoch leteckých armád, jednej delo-
streleckej prielomovej divízie, niekoľkých samostatných delostreleckých brigád
a ďalších útvarov. Po vyčerpávajúcich bojoch v náročných horských  podmienkach
útočiace  vojská  postúpili do hĺbky 40  – 110 km a  do konca októbra 1944 posunuli
líniu frontu na  čiaru južne od Duklianskeho priesmyku – Habura – Ruské – Sobrance
– východne od  Čopu, pričom oslobodili Zakarpatskú Ukrajinu, okrajové časti vý-
chodného Slovenska a nadviazali priamy kontakt s vojskami pravého krídla 2. ukra-
jinského frontu postupujúcimi k hraniciam Slovenska z juhu. 

V prvých štyroch povojnových desaťročiach  bojom vo Východných Karpatoch,
presnejšie povedané tej ich časti, ktoré prebiehali v rámci Karpatsko-duklianskej
operácie, venovala československá historiografia  značnú pozornosť. A to nielen z dô-
vodu, že sa ich  zúčastnilo početne najväčšie čs. vojsko vytvorené počas druhej sve-
tovej vojny v zahraničí – 1. čs. armádny zbor v ZSSR, že  priamo súviseli so
Slovenským národným povstaním a začalo sa nimi oslobodzovanie čs. územia, ale aj
z dôvodu ideologického využívania ich histórie vtedy vládnucou politickou silou.
Nie nepodstatnú úlohu pritom zohrávala aj skutočnosť, že 6. október, čiže deň, keď
v roku 1944 v priestore Duklianskeho priesmyku vojská 1. čs. armádneho zboru v
ZSSR definitívne vstúpili na územie Slovenska, sa od roku 1950 oslavoval ako Deň
Československej ľudovej armády. Po politických a spoločenských zmenách z konca
roka 1989 problematika bojov vo Východných Karpatoch ustúpila do úzadia, na okraj
vojensko-historických výskumov, hoci sa proklamovala potreba ich „prehodnotenia“
a zbavenia ideologického nánosu. Dôsledkom toho, okrem iného, je, že po roku 1989
na túto tému na Slovensku nebola publikovaná žiadna odborná monografia a objavilo
sa len niekoľko vedeckých štúdií, ktoré reagovali na objektívnu potrebu rozšíriť a ob-
jektivizovať poznanie toho, čo sa na bojiskách vo Východných Karpatoch odohrávalo
na jeseň 1944. Aj tieto sa však takmer výhradne venovali len problematike Karpatsko-
duklianskej operácie.11 V uvedených súvislostiach si zasluhuje pozornosť zborník prí-

11 Podrobnejšie pozri: BYSTRICKÝ, J. Niekoľko poznámok k najnovšej historiografii Karpatsko-
duklianskej operácie. In ČAPLOVIČ, M. – STANOVÁ, M., ed. Karpatsko-duklianska operácia –
plány, realita, výsledky (1944–2004). Bratislava : Vojenský historický ústav 2005, s. 9-32; BY-
STRICKÝ, J. Kilka uwag w sprawie najnowszej historiografii Operacji Karpacko-Dukielskej. In
Tędy szli.... Operacja Karpacko-Dukielska – retrospekcja 60 lat później. Krosno : Ruthenius 2004,
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spevkov z vedeckej konferencie venovanej vojensko-politickým aspektom Karpatsko-duklian-
skej operácie, vydaný Vojenským historickým ústavom v Bratislave v roku 196612, ako aj zbor-
ník  príspevkov zmedzinárodnej vedeckej konferencie k 60. výročiu Karpatsko-duklianskej
operácie, ktorý bol vydaný v roku 2005.13 Hoci vyšiel rad ďalších publikácií, ktoré sa
zaoberajú vojenskými dejinami Slovenska z obdobia 2. svetovej vojny, problematika
bojov vo Východných Karpatoch v roku 1944 sa v nich spomína len okrajovo alebo
úplne chýba.14 Nie je preto prekvapujúce, že aj po takmer siedmich desiatkach rokov,
ktoré nás delia od týchto historických udalostí, poznanie bojov vo Východných Kar-
patoch, vrátane ich súvislostí s dianím na iných úsekoch východného frontu, je ne-
dostatočné, a to nielen v laickej, ale aj odbornej verejnosti.15 Inak by nebolo možné
tvrdiť, že slovenská historická veda bude musieť vo vzťahu k Slovenskému národ-
nému povstaniu dať odpoveď napríklad na otázku, prečo Červená armáda a 1. čs. ar-
mádny zbor útočili na Karpaty priamo a nesnažili sa spojiť s povstaleckým
Slovenskom z juhu, z Maďarska.16 Nebolo by možné ani tvrdiť, že bude potrebné

12

13

14

15

16

s. 17-42; BYSTRICKÝ, J. Karpatsko-duklianska operácia - zámery a realita. In KLEIN, B., zost.
Vojenskopolitické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Bratislava : Vojenský historický ústav
1996, s. 31-46.
KLEIN, B., zost. Vojenskopolitické aspekty Karpatsko-duklianskej operácie. Bratislava : Vojenský
historický ústav 1996.
ČAPLOVIČ, STANOVÁ, ed. Karpatsko-duklianska operácia, ref. 11.
KORČEK, J., zost. Z vojenskej histórie Slovenska 1918 – 1948. Zborník vedeckých štúdií. Tren-
čín – Bratislava : Veliteľstvo Armády SR – Vojenský historický ústav 1994; ŠTEFANSKÝ, V.,
zost.: Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Zborník materiálov z medziná-
rodnej vedeckej konferencie v Bratislave 25. – 26. apríla 1995. Bratislava : Vojenský historický
ústav 1966; CSÉFALVAY, F.– PÚČIK, M., zost.: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník prí-
spevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000. Bratislava : Vo-
jenský historický ústav 2000; ŠTEFANSKÝ, M. – PURDEK, I. ed. Slovensko vo vojnách
a konfliktoch v 20 storočí. Zborník referátov z vedeckej konferencie v Bratislave 15. – 16. októbra
2002. Bratislava : Vojenský historický ústav 2003; CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny Slo-
venska, zv. V. Bratislava : Magnet Press Slovakia 2008; SEGEŠ, V. a kol. Slovensko. Vojenská kro-
nika. Bratislava. Perfekt, a.s. – Vojenský historický ústav 2007; SEGEŠ, V. et. al: Slovakia. Military
Chronicle. Transl. Adamkovičová, M., Ondruš, Ľ., Vépyová, S. ed. Stanová, M. Bratislava : Per-
fekt, a. s. – Institute of Military History, 2009; MIČEV, S. a kol. Slovenské národné povstanie 1944.
Banská Bystrica : DALI—BB s.r.o. 2009; KOVÁČOVÁ, V. a kol. Oslobodenie Slovenska 1944 -
1945. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania 2010.
Faktograficky najhodnotnejšie spracovanou je problematika priebehu bojov v Karpatsko-duklian-
skej a Východoslovenskej operácii s dôrazom na boje 1. čs. armádneho zboru, a to v publikácii Za
svobodu Československa. Svazek druhý, ktorá bola vydaná v roku 1961. Viaceré hodnotenia a zá-
very  v nej obsiahnuté sú však poplatné dobe  jej vzniku. ŠÁDA, M. – KRÁTKÝ, K. – BERÁNEK,
J. Za svobodu Československa. Svazek druhý. Praha : Naše vojsko 1961, s. 139-280.
„Prečo Červená armáda a 1. čs. armádny zbor útočili na Karpaty priamo a nesnažili sa spojiť s
povstaleckým Slovenskom z juhu, z Maďarska? Veď sovietske a rumunské jednotky útočiace z Ma-
ďarska dosiahli stredné Slovensko skoro o tri mesiace skôr ako z východného Slovenska?“ FRE-
MAL, K. Slovenské národné povstanie a Sovietsky zväz. CS magazín, říjen 2010,
http://www.cs-agazin.com/index.php?a=a2010101019.
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preveriť údaje o tom, že Sovieti  krátko pred vznikom povstania na Slovensku zasta-
vili všetky prípravy na ofenzívu v Karpatoch, ktorá sa mala začať 28. augusta 1944,
čo neskoršie  malo mať za následok „krvavú dukliansku operáciu“.17 Ani v jednom
z týchto prípadov pritom neobstojí odvolávanie sa na nedostatok či nedostupnosť re-
levantných archívnych prameňov.18 Podobný prístup časti slovenských historikov
k problematike bojov vo Východných Karpatoch  skôr než k jej objektívnemu po-
znaniu a prezentovaniu v spoločnosti vedie k opačnému efektu. Ako inak je možné
hodnotiť napríklad tvrdenie, že „duklianske vojenské operácie boli Stalinovým die-
lom... Konev iste vedel, že ofenzíva cez Karpaty je samovraždou, ale ani on nemal od-
vahu protirečiť generalissimovej intuícii. Radšej narýchlo zmenil strategické plány 1.
ukrajinského frontu a dňa 8. septembra začal sériu útokov známych pod menom Kar-
patsko-duklianske operácie... Dňa 6. októbra sovietske a česko-slovenské vojská ob-
sadili obec Vyšný Komárnik ... toto bola prvá obec povojnového Československa,
ktorú boľševici ‘oslobodili’“.19 Kritická analýza, opierajúca sa o znalosť relevant-
ných archívnych prameňov a odbornej vojensko-historickej literatúry, by pri hodno-

17

18

19

Tamže.
„Zatiaľ v karpatskom predhorí intenzívne pokračovali prípravy 1. ukrajinského frontu na pre-

kročenie karpatských priesmykov. Podľa pôvodného plánu sa ofenzíva mala začať 28. augusta,
čiže zhodou okolností práve v kritickom čase vypuknutia SNP na Slovensku. 26. augusta, keď prí-
pravy na karpatskú ofenzívu dospeli do vrcholného štádia, na rozkaz Hlavného velenia Sovietskej
armády ich náhle prerušili. Akákoľvek ďalšia bojová aktivita smerom na Karpaty bola podmie-
nená súhlasom Hlavného velenia, a tým vlastne odložená na neurčito... napriek precíznej  sloven-
skej informácii, požadujúcej v Karpatoch sovietsku aktivitu a spoluprácu, sovietske velenie
v kritickom čase zámerne zastavilo všetky prípravy na ofenzívu v Karpatoch. Aj napriek tomu, že
sa na ňu pred nedávnom pripravoval 4. ukrajinský front. Výsledkom toho bola neskôr krvavá du-
klianska operácia“. LIČKO, M. USA v Banskej Bystrici. Bratislava : NVK Internacional, spol.
s r. o. 1994, s. 73, 74.

V tomto prípade nešlo  o prípravu ofenzívy 1. ukrajinského frontu cez karpatské priesmyky, ako
uvádza M. Ličko, ale o prípravu útočnej operácie 4. ukrajinského frontu, ktorá nesúvisela s prí-
pravami povstania na Slovensku a nezahrňovala priestor Duklianskeho priesmyku.  Pozri naria-
denie Hlavného stanu najvyššieho velenia č. 220168 veliteľovi 4. ukrajinského frontu na obsadenie
a udržanie priesmykov cez Karpaty z 30.7.1944. In Russkij archiv: Velikaja Otečestvennaja. Stavka
VGK: Dokumenty i materialy 1944 – 1945. T. 16 (5-4). Moskva : TERRA 1999, s. 122.

Hlavný smer útoku 1. ukrajinského frontu viedol  na západ severne od hrebeňov Karpát a v čase
vzniku Povstania na Slovensku jeho hlavné sily viedli úporné boje o udržanie operačného pred-
mostia na Visle v priestore Sandomieru (poľsky: Sandomierz).

Rozhodnutie Hlavného stanu najvyššieho velenia o odložení realizácie útoku 4. ukrajinského
frontu bolo vydané v súvislosti s priaznivým vývojom situácie na južnom krídle východného frontu
po obkľúčení nemeckých a rumunských vojsk v priebehu Jasko-kišiňovskej operácie vojsk 2. a 3.
ukrajinského frontu.
To, čo však neraz autorom píšucim o bojoch vo Východných Karpatoch  skutočne chýba, je  po-
znanie základov vojenského umenia, nutné pre objektívne posudzovanie operačných plánov a ich
zmien, priebehu operácií a bojov vrátane ich súvislostí s dianím na iných úsekoch frontu.
VNUK, F. Neuveriteľné sprisahanie. Trenčín, 1993, s. 97, 99.
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tení Karpatsko-duklianskej operácie profesionálneho historika určite neviedla k sto-
tožneniu sa s týmito konštatovaniami, ale napríklad ani  s tvrdeniami  o existencii so-
vietskeho plánu na obkľúčenie Slovenska „rýchlym prechodom cez poľskú rovinu na
severe (cez Krakov a Ostravu) a cez maďarskú nížinu na juhu (cez Miškolc do Bu-
dapešti a do Viedne), od ktorého z neznámych dôvodov ustúpilo, v dôsledku čoho
„začal krvavý boj o Duklianske sedlo“.20 V konfrontácii s historickými faktmi by ne-
obstálo ani konštatovanie, že dňa „6. 10. 1944 vnikli vojská 4. ukrajinského frontu ge-
nerála A. I. Jeremenka a v ich zostave bojujúci 1. čs. armádny zbor na územie
východného Slovenska“.21 Rovnako je to aj v prípade tvrdenia, že v októbri 1944, keď
v rámci Karpatsko-duklianskej operácie vstúpili na územie Slovenska prvé jednotky
Červenej armády, „prebiehala aj Východokarpatská operácia 4. UF“.22

LACKO, M. Slovenské národné povstanie. Bratislava : SLOVART, spol. s  r. o. 2008, s. 204.
Vedeckú hodnotu citovaných záverov poľského publicistu S. Majewského výstižne charakteri-

zuje širšia citácia textu, v rámci ktorého boli zaradené: „Slovenské národné povstanie zapríčinilo,
že sa Maďarsko a Rumunsko rozhodli prejsť na stranu víťaznej Červenej armády, aby zachránili
vlastné národné záujmy. Práve to o. i. zapríčinilo, že Červená armáda, majúc spojenca v Rumunsku,
takmer bez bojov obsadila Maďarskú nížinu. Sovietske veliteľstvo plánovalo obkľúčiť Slovensko rý-
chlym prechodom cez Poľskú rovinu na sever – (cez Krakov a Ostravu) a cez Maďarskú nížinu na
juhu (cez Miškovec do Budapešti a do Viedne). Avšak od tohto plánu sa odstúpilo. Prečo? Začal
sa krvavý boj o Duklianske sedlo, ktorý zadržal víťazný pochod Červenej armády na západ v tejto
oblasti Európy. Toto hitlerovcom umožnilo, aby sa poľahky vysporiadali s obkľúčenými povstal-
cami. V tom istom čase mnohotisícová partizánska armáda – napriek tomu, čo písal Husák – dosť
dobre pripravená na boj v tyle nepriateľa, ktorá mala bohaté skúsenosti z ťažkých bojov v Bielo-
rusku a na Ukrajine (kde nepriateľovi spôsobila bolestné straty), náhle dostane rozkaz Hlavného
štábu partizánskeho hnutia, aby sa posunula na povstalecké územie... Bol to naozaj nezvyčajný
postup a mám odvahu povedať, že nebol náhodný“. MAJEWSKI, S. Karpatsko-duklianska operá-
cia Červenej armády a Slovenské národné povstanie. In Acta historica neosolensia, tomus 3, 2000,
s. 134.
LETZ, R. Činnosť sovietskych orgánov NKVD na Slovensku v rokoch 1944 a 1945. In Slovensko
na konci druhej svetovej vojny. Bratislava, 1994, s. 197.

Nič z toho, čo je uvedené v predmetnej citácii, nie je pravda. Vojská 4. ukrajinského frontu ne-
vnikli na územie východného Slovenska 6. októbra 1944, veliteľom 4. ukrajinského frontu v tomto
čase nebol generál A. I. Jeremenko a  ani 1. čs. armádny zbor počas Karpatsko-duklianskej operá-
cie nebojoval v zostave 4. ukrajinského frontu.  

Nedostatočná znalosť súvislostí, priebehu a výsledkov bojovej činnosti vo Východných Kar-
patoch sa negatívnym spôsobom premietla dokonca aj do všeobecne záväznej právnej normy schvá-
lenej Národnou radou Slovenskej republiky, konkrétne do zákona č. 219/2006 Z. z.,
o protikomunistickom odboji. V § 2, ods. 2 spomenutého zákona sa totiž uvádza: „Pod protiko-
munistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený
či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra
1989 ...“ Podľa navrhovateľa  zákona bol protikomunistický odboj pre účely tohto zákona ohra-
ničený „príchodom sovietskej armády na naše územie 6. októbra 1944“.
„V októbri 1944, v rámci karpatsko-duklianskej operácie (8. september – 28. október 1944) 1. kra-
jinského frontu (UF), vstúpili na územie Slovenska prvé jednotky ČA... V rovnakom čase  prebie-
hala aj východokarpatská operácia 4. UF.“ KINČOK, B. Červená armáda a oslobodenie
Slovenska. 

20

21

22
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Ľahkovážny prístup k faktografii bojov vo Východných Karpatoch je obzvlášť ne-
zodpovedný, keď sa hovorí o ich obetiach. Priam typickým sa v tomto prípade stalo
pripisovanie strát, ktoré vojská Červenej armády a 1. čs. armádneho zboru utrpeli
počas bojov vo Východokarpatskej operácii, na fronte širokom približne 400 km
počas 51 dní, na konto strát v samotnej Karpatsko-duklianskej operácii.23

Snahou autorov tejto publikácie bolo čitateľovi priblížiť boje vo Východných Kar-
patoch v roku 1944 z rôznych uhlov pohľadu, s využitím najnovších poznatkov zí-
skaných štúdiom archívnych prameňov a publikovaných vojensko-historických prác
slovenských i zahraničných autorov. Jej obsah tvoria témy, ktoré na predmetné boje
poukazujú ako na súčasť komplexu navzájom súvisiacich súčasných i postupných
strategických útočných operácií Červenej armády, a zároveň ako na bojovú činnosť
vedenú v mimoriadne zložitých terénnych podmienkach rozsiahleho horského masívu
tiahnuceho sa od rumunského priesmyku Predeal po Kurovské sedlo oddeľujúce
Ľubovniansku a Ondavskú vrchovinu.

V rovnakom čase, v porovnateľných terénnych podmienkach, prebiehala bojová
činnosť vojsk západných Spojencov v strednom Taliansku, ktoré po obnovení útoku
v polovici septembra 1944 síce prekonali Gótsku líniu, ale preniknúť do Pádskej ní-
žiny sa im nepodarilo. Na konci októbra bol ich útok prerušený až do jari 1945. O prí-
činách, ktoré k tomu popri odpore protivníka viedli, britský vojenský historik
J. Keegan napísal: „Během října a prosince přeměnili deště celé bojiště v jednu ba-
žinu a zvedli hladiny řek přívalem nepřekročitelných vod, takže tažení se vleklo. Půda
byla dobývána po kilometrech, za které se muselo platit tisíci životy. Osmá armáda
zaznamenala v podzimních bojích na jaderském pobřeří ztráty 14 000 mrtvých a ran-
ěných... Pátá armáda, útočící horami v centru, postoupila 23. října až na patnáct ki-
lometrů k Bologni, avšak měla také ohromné ztráty – více než 15 000 mrtvých

http://www.euro-domino.sk/pamat-naroda/clánok/190/Cerven-armada-a-oslobodenie-...  
Neakceptovateľné je taktiež tvrdenie, že 4. decembra 1944 „vojská 38. armády genplk. K. S.

Moskalenka na rieke Ondave prešli do obrany, čím sa skončila Východokarpatská operácia.“
SEGEŠ, V. a kol. Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt 2007, s. 123.
„Masívny kamenný pamätník na Duklianskom priesmyku pripomína smrť 80 000 sovietskych
a 6 000 slovenských a českých vojakov, k čomu treba  pripočítať ďalšie tisíce ranených a nezvest-
ných...“ VNUK, F. Neuveriteľné sprisahanie. Trenčín 1993, s. 99.

„8.9.1944: Začala sa karpatsko-duklianska operácia vojsk ČA a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR,
ktorej cieľom bolo vojensky pomôcť SNP. Počas operácie  sovietske straty činili   21 000 padlých
a 89 000 ranených...“ CSÉFALVAY, F. – KÁZMEROVÁ, Ľ. Slovenská republika 1939 – 1945.
Chronológia najdôležitejších udalostí.  Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, s.142. 

„Karpatsko-duklianska operácia bola jednou z najťažších operácií na našom území. Vojská 1.
a 4. ukrajinského frontu tu mali v priebehu operácie asi 21 000 mŕtvych a takmer 89 000 ranených.
1. čs. armádny zbor mal 1 600 mŕtvych a 4 069 ranených,” CSÉFALVY, F.  a kol. Vojenské dejiny
Slovenska 1939 – 1945. V. zväzok. Bratislava : MAGNET PRESS, SLOVAKIA, s. 233.

Na Dukle „je pochovaných vyše šesťtisíc príslušníkov čs. armádneho zboru“. VRZGULA, M.
Hrdinovia Dukly a tí ostatní, čo tam iba umreli. http://www.inzine.sk/article.asp?art=9965

23
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a raněných... Byla tak oslabena, že nečekaná německá ofenziva v prosinci ji připra-
vila o část území obsazeného severně od Pisy v září... scenerie skalných útesů a hor-
ských vesniček, zříceniny hradů a prudce tekoucí řeky, znamenala všudypřítomné
nebezpečí pro vojáky usilující o jejich dobytí. Malíři, jejichž krajiny způsobovali roz-
koš sběratelům v celé Evropě, zanechali varování pro každého generála s bystrýma
očima, jak obtížný musí být postup terénem jenž namalovali, zvláště pro moderní
vojsko zatížené dělostřelectvem automobily a pásovými vozidly.“24 V týchto
súvislostiach je vhodné aj vo vzťahu k bojom vo Východných Karpatoch pripomenúť,
čo na základe skúseností z bojovej činnosti v horskom teréne napísal generál D.D. Ei-
senhower: „V Afrike, na Sicílii a v Taliansku sme narazili na terén, ktorý sa od prí-
rody hodil pre obranné operácie. V tuniských horách, na svahu Etny a v Apeninách
boli desiatky životne dôležitých miest, kde jediný prápor stačil zadržať postup hoci aj
celej armády.“25

Popri charakteristikách letného a jesenného ťaženia Červenej armády ako celku,
Jasko-kišiňovskej, Debrecínskej a Východokarpatskej operácie je do obsahu tejto pu-
blikácie zaradená  problematika činnosti sovietskeho letectva vo Východokarpatskej
operácii, nasadenia nemeckého XXIV. tankového zboru do obranných bojov vo Vý-
chodných Karpatoch v septembri a októbri 1944 vo svetle nemeckých prameňov, zlo-
ženia vojsk, ktoré sa zúčastnili bojov vo Východokarpatskej operácii s uvedením
charakteristík profesionálnej kariéry ich veliteľov a časť vojnového denníka 1. čs. ar-
mádneho zboru v ZSSR, opisujúca jeho bojovú činnosť počas Karpatsko-duklianskej
a Východoslovenskej operácie v čase od 4. septembra do 31. decembra 1944. 

JOZEF BYSTRICKÝ

KEEGAN, J. Druhá světová válka. Praha – Plzeň : Beta – Dobrovodský & Ševčík 1996, s. 366, 367.
Celkové straty spojeneckých vojsk počas postupu hornatými oblasťami stredného Talianska

v druhej polovici roka 1944 predstavovali vyše 32 000 padlých, vyše 134 000 ranených a asi  23 000
nezvestných. Ref. 15, s. 281.

Pri hodnotení náročnosti vedenia bojovej činnosti vo Východných Karpatoch a strát, ktoré si vy-
žiadala, je možné aj porovnanie s bojmi v Ardenách, kde 16.12.1944 začal rozsiahly  protiútok ne-
meckých vojsk. Počas decembra 1944 tu americké a britské vojská mali 8 607 mŕtvych, 47 129
ranených  a 21 144 nezvestných. POGJU, F. S. (POGUE, F. S.). Verchovnoje komandovanije. Mo-
skva : Vojenizdat  1959, s. 417.
Podľa iných údajov americké vojská mali počas decembra 1944 v Ardenách  15 651 padlých a zo-
mrelých, 42 241 ranených a 19 834 zajatých. MATUSIAK, P. – PAWŁOWSKI. E. – RAWSKI, T.
II. wojna światowa. Warszawa – BELLONA 2005, s. 507.
Pravdepodobne najväčšie straty si bojová činnosť v horskom teréne v podmienkach 2. svetovej
vojny vyžiadala v bojoch pri Monte Cassino počas útoku  II. poľského zboru v dňoch 12. –
18.5.1944. Poľské jednotky tu mali 1 239 padlých a zomrelých a 2 930 ranených (čiže priemerné
denné straty 177 mŕtvych a 418 ranených). Encyklopedia II. wojny światowej. Warszawa – Wy-
dawnictvo Ministerstwa obrony narodowej 1975, s. 338.
EISENHOWER, D. D. Invaze do Evropy. Praha : NV 1983, s. 428.

24
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LETNÉ A JESENNÉ ŤAŽENIE ČERVENEJ ARMÁDY V ROKU 1944

JOZEF BYSTRICKÝ

Boje, ktoré sa odohrali vo Východných Karpatoch v roku 1944, prebiehali v rámci
letného a jesenného ťaženia Červenej armády, nadväzujúceho na výsledky zimného
a jarného ťaženia, v priebehu ktorého na severozápade územia Sovietskeho zväzu
bola definitívne zlikvidovaná blokáda Leningradu a oslobodená Leningradská ob-
lasť, na juhu Červená armáda oslobodila  pravobrežnú Ukrajinu a Krym a preniesla
bojovú činnosť na územie Rumunska. Na strednom úseku frontu sovietske vojská
prenikli na prístupy k Československu a Poľsku. Na začiatku leta 1944 línia frontu
v dĺžke 4 500 km prebiehala od Barentsovho mora západne od Murmanska cez
Onežské a Ladožské jazero, Karelskú šiju, severozápadne od Leningradu, východne
od Narvy, Pskova, Vitebska a Mogileva, pozdĺž rieky Pripjať a východne od Kovelu,
západne od  Černovíc, severne od Kišiňova a pozdĺž Dnestra na juh k Čiernemu moru.
Sovietske vojská zaujímali výhodnú strategickú líniu, v rámci ktorej boli dva veľké
oblúky – v Bielorusku a Moldavsku, ktoré umožňovali zasadiť údery na krídla veľ-
kých zoskupení vojsk protivníka. 

Všeobecný operačný zámer na letné a jesenné ťaženie 1944 vypracoval generálny
štáb Červenej armády už v druhej polovici apríla. Predpokladal uskutočnenie viace-
rých postupných, vzájomne súvisiacich strategických útočných operácií. Hlavný úder
sa mal realizovať na strednom úseku frontu proti vojskám nemeckej  skupiny armád
Stred a  Severná Ukrajina, ktoré sa bránili v Bielorusku a v západných oblastiach
Ukrajiny. Vojská pôsobiace na severnom úseku frontu mali poraziť nepriateľské sily
za polárnym kruhom a v Karélii. Na severozápadnom smere mali oslobodiť Pobaltsko
a na juhozápadnom smere poraziť zoskupenie nemeckej skupiny armád Južná Ukra-
jina.1

Na začiatku júna 1944, čiže pred začatím letného a jesenného ťaženia, bolo v so-
vietskych ozbrojených silách 11 200 000 osôb, 153 000 diel a mínometov, asi 19 000
tankov a samohybných diel a 24 000 bojových lietadiel. Z toho asi 1 500 000 osôb,
21 000 diel a mínometov, asi 2 300 tankov a samohybných diel, vyše 4 500 bojových
lietadiel sa nachádzalo v zostave nebojujúcich frontov (na ďalekovýchodných a juž-
ných hraniciach Sovietskeho zväzu) a ďalších 2 200 000 osôb, 21 000 diel a míno-

1 O zámere sovietskeho velenia na letné a jesenné ťaženie napísal J. V. Stalin 6. júna 1944 W. Chur-
chillovi: „Letná ofenzíva sovietskych vojsk, organizovaná v súlade s dohodou  z teheránskej kon-
ferencie, začne v polovici júna na jednom z významných úsekov frontu. Všeobecný útok  sovietskych
vojsk sa bude rozvíjať po etapách, postupným zapojovaním  armád do útočných operácii. Na konci
júna a počas júla sa útočné operácie zmenia na všeobecný útok  sovietskych vojsk.“ 
RŽEŠEVSKIJ, O. A. Stalin i Čerčiľ. Vstreči. Besedy. Diskussii. Dokumenty, kommentarii, 1941 –
1945. Moskva : Nauka, 2004, s. 413.
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metov, 6 200 tankov a samohybných diel a asi 2 000 bojových lietadiel bolo v rámci
vojenských okruhov. Bojujúca armáda2 rozvinutá na fronte 4 500 km mala 11 fron-
tov, čo predstavovalo 6 600 000 osôb, približne 98 000 diel a mínometov, 7 800 tan-
kov a samohybných diel, 13 400 bojových lietadiel. Okrem toho v zálohe Hlavného
stanu najvyššieho velenia bolo ešte veliteľstvo zrušeného 4. ukrajinského frontu3 a asi
650 000 osôb, 9 500 diel a mínometov, 2 000 tankov a samohybných diel a 3 000 lie-
tadiel.4 V rovnakom čase  malo nacistické Nemecko spolu s vojskami  satelitov na so-
vietsko-nemeckom fronte  k dispozícii 4 300 000 osôb, 59 000 diel a mínometov, asi
8 000 tankov a útočných diel a asi 3 200 lietadiel.5

Príprava  operácií, ktoré sa mali uskutočniť v lete 1944, trvala dva mesiace. Spo-
čívala v uskutočnení opatrení vedúcich k posilneniu jednotlivých frontov v súlade
s ich miestom a úlohou v plánovaných útočných operáciách, v preskupení a sústre-
dení strategických záloh a v materiálnom a technickom zabezpečení vojsk. Z juho-
západného smeru a Pobaltska bolo na stredný úsek frontu, kde sa plánoval hlavný
úder, presunutých 8 vševojskových, 2 tankové a 1 letecká armáda, 2 jazdecké, 13 tan-
kových a mechanizovaných zborov, 11 leteckých zborov, 70 streleckých a jazdec-
kých divízií. Vďaka tomu na strednom úseku sovietsko-nemeckého frontu od Nevelu
po Černovice bolo sústredených 40 až 60 % síl a prostriedkov bojujúcej armády, to
značí vyše 3 000 000 osôb, 4 600 tankov a samohybných diel, 44 000 diel a míno-
metov a 6 300 bojových lietadiel.6

Letné a jesenné ťaženie roku 1944 Červená armáda otvorila ofenzívou na Karelskej
šiji a v južnej Karélii, kde Karelský a Leningradský front v súčinnosti s Baltickým
loďstvom, Ladožskou a Onežskou flotilou 10. júna začali Vyborgsko-petrozavodskú
útočnú operáciu (10.6. – 9. 8.1944). V zostave týchto vojsk bolo asi 450 000 osôb,
10 500 diel a mínometov, 800 tankov a samohybných diel a takmer 1 600 bojových
lietadiel. Proti nim sa bránili hlavné sily fínskej armády v hodnote 15 divízií a 8 pe-
ších a 1 jazdeckej brigády, v ktorých bolo 268 000 osôb, 1 930 diel a mínometov, 110
tankov a samohybných diel a 248 bojových lietadiel.7

Počas Vyborgsko-petrozavodskej operácie sovietske vojská dokončili oslobodzo-
vanie Leningradskej oblasti a vytlačili protivníka z územia Karelofínskej republiky.

2

3

4

5

6

7

Časť ozbrojených síl Sovietskeho zväzu priamo nasadená do bojovej činnosti na rozdiel od vojsk
nachádzajúcich sa mimo priestor vojnovej činnosti predurčených na prípravu záloh a doplnkov,
respektíve na plnenie úloh spojených s obranou územia štátu mimo priestoru vojnovej činnosti.
4. ukrajinský front bol zrušený po oslobodení Krymu na základe nariadenia Hlavného stanu naj-
vyššieho velenia zo 16. mája 1944 a jeho  veliteľstvo, zabezpečovacie a tylové útvary  boli začle-
nené do zálohy Hlavného stanu najvyššieho velenia.
Russkij archiv: Velikaja Otečestvennaja. Stavka VGK: Dokumenty i materialy 1944 – 1945. T. 16
(-4). Moskva : TERRA 1999, s. 13.
Ref.  4.
Tamže.
Dějiny druhé světové váky 1939 – 1945. Sv. 9. Praha : Naše vojsko 1981, s. 27-28.
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Nemecké vojská boli prinútené ustúpiť z južných a stredných oblastí Fínska na  sever
a ďalej do Nórska. Dňa 25. augusta 1944 fínska vláda navrhla sovietskej vláde uzat-
vorenie prímeria8 a 4. septembra prerušila styky s nacistickým Nemeckom. V ten istý
deň fínska armáda skončila vojnové akcie. 

Už počas bojov v Karélii vyvrcholili prípravy útoku na hlavnom, západnom smere,
na ktorom od 23. júna do 29. augusta 1944 vojská 1. pobaltského, 1., 2. a 3. bieloru-
ského frontu v súčinnosti s Dneperskou vojenskou flotilou uskutočnili Bieloruskú
útočnú operáciu (Bagration). Jej plán schválil Hlavný stan najvyššieho velenia
30. mája. Pred začiatkom operácie mali spomenuté štyri fronty spolu 20 vševojsko-
vých armád, 2 tankové armády, 5 leteckých armád a 12 tankových a mechanizovaných
zborov a v nich 2 400 000 osôb, 36 400 diel a mínometov, 5 200 tankov a samohyb-
ných diel, 5 300 bojových lietadiel. Proti nim stáli na fronte širokom vyše 1 100 km
vojská nemeckej skupiny armád Stred (3 poľné armády a tanková armáda), ktoré pod-
porovalo letectvo 6. a čiastočne 1. a 4. leteckej armády. V ich zostave bolo 1 200 000
osôb, 9 500 diel a mínometov, 900 tankov a útočných diel a 1 350 bojových lietadiel.9

Podľa charakteru bojovej činnosti a obsahu plnených úloh sa Bieloruská operácia
delila na dve etapy. V prvej etape (23.6. – 4.7.1944) jednotlivé fronty uskutočnili Vi-
tebskú, Oršanskú, Mogylevskú, Bobrujskú a Polockú útočnú operáciu. Počas týchto
operácií sovietske vojská  prelomili obranu protivníka na celom fronte, obkľúčili
a rýchlo zlikvidovali nepriateľské vojská v priestore Vitebska a Bobrujska.10 Za 12 dní
postúpili o 225 – 280 km a oslobodili veľkú časť Bieloruska.

V priebehu druhej etapy Bieloruskej operácie (5.7. – 29.8.1944) fronty, ktoré ju
realizovali, uskutočnili Šiuliaiskú, Viľňuskú, Kaunaskú, Bielostockú a Lublinsko-
-brestskú operáciu. V polovici júla zlikvidovali zoskupenie nemeckých vojsk obkľú-
čené východne od Minska, zväzky prvých sledov frontov vyšli na čiaru Volkovysk
(bielorus. Ваўкавыск) – Pinsk a 20. júla vojská 1. bieloruského frontu a 1. poľskej
armády vstúpili na územie Poľska. Do konca Bieloruskej operácie vojská Červenej
armády dosiahli čiaru Jelgava (Lotyšsko) – Dobele (Lotyšsko) – Augustów (Poľsko)
a obsadili veľké predmostia na riekach Narev a Visla. V nasledujúcom období po-
kračoval 1. bieloruský front v bojoch na území východného Poľska a časťou svojich
síl sa zmocnil predmostia na rieke Narew v priestore Rożán a Serocka. Dňa 14. sep-
tembra  na východnom brehu Visly ovládli vojská 1. bieloruského frontu spoločne s
poľskou 1. armádou varšavské predmestie Pragu.

Výsledkom Bieloruskej operácie bolo oslobodenie Bieloruska, časti Litovskej a Lo-
tyšskej republiky a východných oblastí Poľska. V jej priebehu utrpela ťažkú porážku

8

9

10

Dohoda o prímerí bola podpísaná 19.9.1944.
Ref. 4.
Vitebské zoskupenie nemeckých vojsk obkľúčili vojská 3. bieloruského a 1. pobaltského frontu
25.76.1944, bobrujské zoskupenie nemeckých vojsk obkľúčili vojská 1. bieloruského frontu
27.7.1944.
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nemecká skupina armád Stred, a veľké straty zaznamenali aj skupiny armád Sever
a Severná Ukrajina. V dôsledku útoku vojsk Červenej armády na fronte širokom vyše
1 100 km a ich postupu na západ 550 – 600 km vznikli priaznivé podmienky na usku-
točnenie Ľvovsko-sandomierskej operácie a rozvinutie útočnej činnosti vo Východ-
nom Prusku.

Ľvovsko-sandomierska operácia vojsk 1. ukrajinského frontu (od 6. augusta  aj
vojsk 4. ukrajinského frontu) sa rozvinula na fronte od Lucka po Černovice (ukraj.
Чернівці ), širokom 440 km, a prebiehala od 13. júla do 29. augusta 1944. Jej cieľom
bola porážka nemeckej skupiny armád Severná Ukrajina, oslobodenie  západnej Ukra-
jiny a juhovýchodnej oblasti Poľska. V zostave 1. ukrajinského frontu na začiatku
operácie bolo 7 vševojskových armád, 3 tankové armády, 2 letecké armády a 2 jaz-
decko-mechanizované skupiny a 1. čs. armádny zbor v ZSSR. V týchto vojskách bolo
dovedna 1 100 000 osôb, 16 100 diel a mínometov, okolo 2 050 tankov a samohyb-
ných diel a 3 250 lietadiel. Skupina armád Severná Ukrajina sa skladala  z nemeckej
1. a 4. tankovej armády a maďarskej 1. armády. Mala 40 divízií (z toho 6 tankových
a motorizovaných) a 8 brigád útočných diel, 900 000 osôb, 6 300 diel a mínometov,
900 tankov a útočných diel a 700 lietadiel.11

V priebehu prvých šiestich dní Ľvovsko-sandomierskej operácie vojská 1. ukra-
jinského frontu prelomili obranu protivníka do hĺbky asi 50 – 80 km v pásme širokom
vyše 200 km a do konca júla oslobodili Ravu-Russku, Ľvov, Przemyśl a Stanislav
a dosiahli čiaru Wikołaz (severovýchodne od poľského Kraśniku) – Nisko – Dubiecko
– Przemyśl – severne od Samboru (ukraj. Самбір) – Chodorov (ukraj. Ходорів) –
Kaluš (ukraj. Калуш) – Nadvornaja (ukraj. Надвірна). Skupina armád Severná Ukra-
jina bola roztrhnutá na dve časti: zvyšky nemeckej 4. tankovej armády ustupovali za
Vislu a vojská nemeckej 1. tankovej a maďarskej 1. armády sa sťahovali do Karpát.
1. ukrajinský front sa dostal do situácie, ktorá mu umožňovala nielen rýchlo postu-
povať k rieke Visle, ale útočiť aj v Karpatoch. Jeho činnosť sa prakticky rozvíjala na
dvoch smeroch: sandomiersko-vroclavskom a karpatskom.

Ďalší priebeh Ľvovsko-sandomierskej operácie bol predurčený nariadením Hlav-
ného stanu najvyššieho velenia z 28. júla 1944, podľa ktorého mal 1. ukrajinský front
rozvinúť útok v severozápadnom smere, najneskoršie 1. – 2. augusta prekročiť Vislu
a obsadiť operačné predmostie v priestore Sandomierzu, potom postupovať na Kra-
kov a Čenstochovú. Okrem toho mal vojskami 1. gardovej a 18. armády obsadiť
a udržať priesmyky cez Karpatský hrebeň na humenskom, užhorodskom a muka-
čevskom smere s cieľom nasledujúceho postupu do Veľkej maďarskej nížiny.12 V sú-
vislosti s tým vznikla potreba vytvoriť nový frontový zväz, ktorý by sa zameral na
prekročenie Karpát a rozvíjanie útoku na Užhorod a Mukačevo. Hlavný stan najvyš-
šieho velenia preto 30. júla vydal nariadenie o vytvorení 4. ukrajinského frontu pod

11

12

Ref. 7, s. 79.
Tamže, s. 119.
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velením gen. I. J. Petrova, ktorý mal byť zložený z dovtedajších armád ľavého krídla
1. ukrajinského frontu – 1. gardovej armády, 18. armády a 8. leteckej armády (do zo-
stavy 4. ukrajinského frontu mali prejsť do polnoci 5. augusta 1944). Na základe  roz-
kazu veliteľa 1. ukrajinského frontu dňa 31. augusta 1944 prešiel z jeho zálohy do
podriadenosti 4. ukrajinského frontu aj 1. čs. armádny zbor, ktorý však v súvislosti
s návrhom maršala I. S Koneva na uskutočnenie útočnej operácie cez Karpaty na
pomoc povstalcom na Slovensku prešiel dňa 4. septembra opätovne do podriadenosti
1. ukrajinského frontu.

V ďalšom priebehu Ľvovsko-sandomierskej operácie tankové armády 1. ukrajin-
ského frontu 29. júla dosiahli Vislu, v priestore Sandomierzu ju prekročili a vytvorili
predmostie, ktoré po ťažkých bojoch do konca augusta rozšírili na 75 km do hĺbky 50
km. Vojská v strede operačného učlenenia frontu prenikli na čiaru  Szczucin – Dębica
a východne od Krosna, a 29. augusta prešiel 1. ukrajinský front do dočasnej obrany.
Medzitým, 30. júla 1944, Hlavný stan najvyššieho velenia nariadil veleniu 4. ukra-
jinského  frontu, aby s podriadenými vojskami pokračoval v útočnej činnosti s cieľom
obsadiť a udržať karpatské priesmyky na smeroch Humenné, Užhorod a Mukačevo
s nasledujúcim prienikom na Veľkú maďarskú nížinu.13 Do polovice augusta 1944
vojská tohto frontu  prenikli na čiaru Sanok – Krasnoiľsk (ukraj. Красноїльськ). Po-
kusy z chodu ovládnuť  priesmyky cez karpatský chrbát neboli úspešné a boje v tomto
priestore  nadobudli vleklý charakter. Po vyhodnotení situácie preto Hlavný stan naj-
vyššieho velenia 15. augusta vydal veleniu 4. ukrajinskému frontu rozkaz prejsť do
dočasnej obrany a do 28. augusta pripraviť novú útočnú operáciu s cieľom prekročiť
Východné Karpaty.14 1. gardová armáda, 18. armáda a 17. gardový strelecký zbor
prešli do dočasnej obrany na čiare  Ustrzyki Dolne – Jasenica (ukraj. Ясеница) –  Ja-
remča  (ukraj. Яремчa) – Krasnoiľsk a pristúpili k príprave  útočnej operácie. K jej
uskutočneniu ale nedošlo, pretože  26. augusta veliteľ 4. ukrajinského frontu dostal
rozkaz Hlavného stanu najvyššieho velenia, aby  plánovanú útočnú operáciu odložil
a bez povolenia Hlavného stanu ju neuskutočňoval.15 Dôvody takéhoto rozhodnutia
spočívali najmä v úspešnom postupe vojsk 2. ukrajinského frontu v Rumunsku, ktorý
spolu s 3. ukrajinským frontom v tomto čase uskutočňoval Jasko-kišiňovskú operá-
ciu. „Ak mal dosiaľ úder 4. ukrajinského frontu na Užhorod a Mukačevo podporiť
útok 2. a 3. ukrajinského frontu a prispieť k rozdrveniu nepriateľa v Rumunsku a Ma-
ďarsku, mohol teraz 2. ukrajinský front sám pomôcť 4. ukrajinskému frontu pri pre-
konávaní Karpát.“16 Podstatnú úlohu tu však zohralo aj to, že po skončení Ľvovsko
-sandomierskej operácie útočná sila 4. ukrajinského frontu  výrazne zoslabla. Zaprí-
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Ref. 7, s. 79.
Ref.  4, s. 122.
Tamže, s. 91.
GREČKO, A. A. Cez Karpaty. Bratislava : Pravda 1973, s. 111.
Tamže.



JOZEF BYSTRICKÝ

24

činili to hlavne únava vojsk v dôsledku predchádzajúcej útočnej činnosti, zníženie
bojového stavu streleckých rôt až na 15 – 20 osôb, roztiahnutie prísunových ciest,
ako aj nedostatok skúseností a návykov z vedenia boja v hornatom a zalesnenom te-
réne.17 Samotné velenie 4. ukrajinského frontu považovalo prechod do obrany za do-
časnú operačnú prestávku, nutnú na prípravu vojsk a štábov na činnosť v
podmienkach hornatého a zalesneného terénu.

O spojitosti vývoja situácie v priestore pôsobenia vojsk ľavého krídla 1. ukrajin-
ského frontu a vojsk 4. ukrajinského frontu s operáciami Červenej armády na území
Rumunska a Maďarska svedčia aj viaceré nemecké dobové dokumenty. Napríklad
vo vojnovom denníku nemeckého XI. armádneho zboru bolo v súvislosti s dátumom
24. augusta 1944, čiže v čase, keď už boli obkľučované hlavné sily nemeckej skupiny
armád Južná Ukrajina v prebiehajúcej Jasko-kišiňovskej operácii, uvedené: „Vývoj
v Rumunsku bude rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať celý karpatský front. Okrem
pokusu priblížiť sa ku karpatskému frontu z juhu, z okolia Baçau, nastupuje nepria-
teľ proti nemu aj frontálne predovšetkým na rumunských a maďarských úsekoch...
Okrem toho nepriateľské velenie urobilo prípravy na to, aby zaútočilo na maďarsko-
slovenský priestor so slabšími silami, ktoré má k dispozícii.“18 K rovnakému záveru
dospel veliteľ XI. armádneho zboru aj 29. augusta, keď konštatoval, že útočné prí-
pravy sovietskych vojsk proti karpatskému frontu je potrebné hodnotiť „v súvislosti
s vývojom v Rumunsku“.19Význam, aký nemecké velenie prikladalo v tom čase udrža-
niu karpatských priesmykov na hraniciach Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny vzhľa-
dom na vývoj situácie v Rumunsku, dokumentuje obsah listu náčelníka štábu skupiny
armád Severná Ukrajina gemjr. von Xylandera adresovaného náčelníkovi štábu ar-
mádnej skupiny Heinrici zo 6. 9. 1944: „1. Ak dôjde k pravdepodobnému prípadu, že
proti obojstrannému obchvatu nebude možné udržať sikulský výbežok20 ustúpi potom
skupina armád Južná Ukrajina na všeobecnú líniu Targu Mureş – priesmyk Borgo –
hraničný trojuholník  severovýchodne od Borşi (Rumunsko).21 ... So susedným gene-
rálnym veliteľstvom sa treba dohodnúť o nevyhnutnom úhybnom manévri pravého
krídla 1. maďarskej armády so spojením v Ledeskul22 za súčasného uvoľnenia 27.
maďarskej divízie 2. Keď v dôsledku rozsiahleho ruského obchvatu z juhu všeobecne
v oblasti Aradu, a predovšetkým po prípadnom vypadnutí Maďarov, bude treba ďalej
stiahnuť skupinu armád Južná Ukrajina, pomýšľame na to, že stiahneme Vaše pravé
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Centraľnyj archiv Ministerstva oborony  Rossijskoj federacii (CAMO RF), f. 244, op. 3000,  d. 735.  
PREČAN, V. Nemci a Slovensko. Bratislava : Epocha 1971, s. 499.
Ref. 17.
V origináli Czekler Zipfel = úsek nemeckého frontu zovretého z východu Východnými a z juhu Juž-
nými Karpatmi v Sedmohradsku.
V origináli Dreiländerecke = výbežok Generálneho gubernátu hraničiaci s Maďarskom a Rumun-
skom. Dnes územie Ukrajiny južne od Žabje.
Vrch na Zakarpatskej Ukrajine, Ivano-frankovská oblasť.
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krídlo z oblasti Sanoku cez Michalovce a ďalej na severozápadný breh Tisy až do ob-
lasti juhovýchodne od Miškolca. Tu má potom skupina armád Južná Ukrajina brániť
západný breh Tisy ďalej na juh... ak Maďari  celkom vypadnú, bude nevyhnutné stiah-
nuť Vaše pravé krídlo skoro ďalej, a síce pravdepodobne na čiaru (počínajúc z ľavého
krídla) Nowy Sącz – Poprad – Lučenec. V poslednom bode sa má zasa pripojiť sku-
pina  armád Južná Ukrajina a dosiahnuť ohyb Dunaja severne od Budapešti.

3. Plánovité uskutočnenie pohybu uvedeného v bode 2. predpokladá, že sa podarí
frontálne zachytiť prenikanie nepriateľa z juhu, smerujúce k obchvatu. Keď najmä
v tom istom čase prestanú Maďari spolupracovať, budú aj tak veľmi slabé sily sku-
piny armád Južná Ukrajina zatlačené k severu a musia sa potom na južnom okraji
Karpát dostať pozdĺž nich na Vaše pravé krídlo. V tom prípade Vašou úlohou bude:

a) zabezpečiť, aby aj pri úplnom vypadnutí 1. maďarskej armády zostali karpatské
prechody, použiteľné pre motorizované časti, uzavreté až do skončenia operácie. Za
tým účelom sme s Trothom dohodli, že XVII. armádny zbor vyslanými slabými silami
uzavrie hradské cez priesmyky Mackensenský, Tartarský a Pantýrsky (vtedajšie názvy
priesmykov v Poloninskych Karpatoch na hraniciach medzi Maďarskom a Generál-
nym gubernátom). Vy zatiaľ zaručíte spoľahlivé uzavretie ciest cez Toronya – Wysz-
kovský, Beskydský a Verecký priesmyk a nezmenenú obranu priesmykov ležiacich
ďalej na severovýchod,

b) udržať voľné cesty cez Slovensko na západ až na hore spomenutú všeobecnú
čiaru, ohyb Dunaja severne od Budapešti – Nowy Sącz a kryť ich pred každým ne-
priateľským prenasledovaním z juhu... Zdôraznil som generálovi Wenckovi  (od 1.9.44
náčelník veliteľského oddelenia gen. štábu pozemného vojska) predpokladom toho
je, aby skoro a úplne ovládli a zabezpečili celé Slovensko; na to musí Hlavné veli-
teľstvo brannej moci vyvinúť príslušné úsilie; že ďalej vzhľadom na hornatý terén
bude azda možné do určitej miery kryť cesty, vedúce cez čiaru Lučenec – Košice na
sever a severozápad; treba však prisunúť sily z tyla k Dunaju po oboch stranách Bu-
dapešti a na územie medzi ohybom Dunaja a Lučencom, pretože z našej vlastnej ob-
lasti tam nebudeme môcť dosť rýchlo poslať jednotky. 

4.  Rozhodujúcim predpokladom úspechu takejto operácie v každom prípade je, že
front na severnom okraji Karpát až k tomu času sa úplne ubráni. Viem, že s obme-
dzenými silami, ktoré máte k dispozícii, nie je táto úloha jednoduchá;  na druhej
strane Vám však pri tom pomáha terén. V každom prípade sa mi zdá, že najväčšie ne-
bezpečenstvo prielomu cez Karpaty jestvuje naďalej v úseku Lupkovský  priesmyk –
Dukliansky  priesmyk. ...“23

Jasko-kišiňovská operácia 2. a 3. ukrajinského frontu, ktorej sa zúčastnilo aj so-
vietske Čiernomorské loďstvo a Dunajská vojenská flotila, mala za cieľ porážku  sku-
piny armád Južná Ukrajina, oslobodenie Moldavska a vystúpenie Rumunska z vojny

23 Ref. 17, s. 227-228.
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po boku nacistického Nemecka. Skupina armád Južná Ukrajina v polovici augusta
zaujímala obranu na línii dlhej 580 km a prebiehajúcej od  Krasnoiľska cez Pasçani,
severne od Jas (rum. Iaşi) a ďalej po Dnestri k Čiernemu moru. Do jej zostavy patrili
dve armádne skupiny, a to armádna skupina Wöhler (8. nemecká, 4. rumunská ar-
máda a nemecký 17. samostatný zbor) a armádna skupina Dumistrescu (6. nemecká
a 3. rumunská armáda). Dovedna predstavovali 900 000 vojakov, 7 600 diel a míno-
metov, 404 tankov a útočných diel a 810 bojových lietadiel. Vojská 2. a 3. ukrajin-
ského frontu mali 1 250 000 vojakov, 16 000 diel a mínometov, 1 870 tankov
a samohybných diel a 2 200 bojov lietadiel.24

Jasko-kišiňovská operácia prebiehala od 20. do 29. augusta 1944. Už 23. augusta
úderné zoskupenia frontov uzatvorili obkľúčenie nemeckých vojsk pri moldavskom
Kišiňove (Chişinău) a do 29. augusta porazili hlavné sily skupiny armád Južná Ukra-
jina, ktoré prehradzovali cesty od severovýchodu na Balkán.25 Pre sovietske vojská
sa otvorila možnosť rýchlo  rozvinúť útok do vnútra Rumunska, k hraniciam Ma-
ďarska a Bulharska. Hlavný stan najvyššieho velenia preto 29. augusta vojskám 2. a 3.
ukrajinského frontu vydal nové úlohy. 2. ukrajinský front mal hlavnými silami roz-
víjať útok v smere na Turnu Severin, zmocniť sa ploešťskej oblasti, a do 7. – 8. sep-
tembra dosiahnuť čiaru Cimpulung – Piteşti – Giurgiu. V ďalšom období malo toto
zoskupenie vojsk preniknúť k Dunaju južne od Turnu Severin. Vojská pravého krídla
2. ukrajinského frontu mali útočiť na severozápad, ovládnuť priesmyky cez Karpaty
a do 15. septembra dosiahnuť čiaru Bistriţa – Kluž (rum. – Sibiu). Potom mali zasa-
diť úder smerom na Satu Mare, aby pomohli 4. ukrajinskému frontu preniknúť cez
Karpaty do priestoru  Užhorodu a Mukačeva.26 3. ukrajinský front mal ovládnuť
Dobrudžu, prekročiť Dunaj na úseku Galaţi – Izmail a do 5. – 6. septembra dosiah-
nuť rumunsko-bulharské hranice.27 Do začiatku septembra fronty v podstate svoje
úlohy splnili, až na vojská pravého krídla 2. ukrajinského frontu, ktoré nedokázali
ovládnuť horské priesmyky. Nemecké velenie pripravilo protiútok a ráno 5. septembra
päť nemeckých a maďarských divízií prešlo z priestoru Turdy do útoku proti rumun-
skej 4. armáde, ktorá na tomto úseku frontu ešte nestačila vybudovať obranu. Do ve-
čera 6. septembra boli rumunské vojská prinútené ustúpiť o 20 – 30 km a počas
nasledujúcich dvoch dní o ďalších 20 – 25 km. Súčasne nemecké velenie rozvinulo
útok aj proti pozíciám 1. rumunskej armády, 6. septembra jeho jednotky prekročili
Dunaj severozápadne od Turnu Severin a vzniklo nebezpečenstvo, že sa zmocnia Te-
mešváru (rum. Timişoara) a v oblasti Banátu priemyslového strediska Reşiţa.28 V tejto

24

25

26

27

28

Ref. 7, s. 100,104.
23. augusta vypuklo v Rumunsku povstanie, o dva dni neskoršie nová vláda vyhlásila vystúpenie 
Rumunska z vojny na strane Nemecka.
Ref. 4, s. 134.
Tamže, s. 134-135.
Po vystúpení Rumunska z vojny po boku nacistického Nemecka dostala 4. rumunská armáda za
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situácii so súhlasom rumunskej vlády prešli obe rumunské armády so 4. samostat-
ným armádnym zborom a 1. leteckým zborom do operačnej podriadenosti veliteľa
2. ukrajinského frontu.

Hlavný stan najvyššieho velenia dňa 5. septembra nariadil veliteľovi 2. ukrajin-
ského frontu maršalovi R. J. Malinovskému obrátiť hlavné sily zo západného smeru
na sever a severozápad, útočiť na Kluž a Devu a armádami pravého krídla frontu
prekročiť Transylvánske Alpy a južnú časť karpatského hrebeňa. Celkovou úlohou
frontu bolo postúpiť na čiaru Satu Mare – Kluž – Turnu Severin, a tým pomôcť
4. ukrajinskému frontu prebojovať sa do Zakarpatska a ovládnuť priestor Užhorodu,
Čopu a Mukačeva. Potom mal preniknúť k rieke Tise na úseku Nyíregyháza – Sege-
dín (maď. Szeged).29 Do polovice septembra sa vojskám 2. ukrajinského frontu (so 4.
rumunskou armádou) podarilo vytlačiť nemecko-maďarské vojská späť do postave-
nia, z ktorého 5. septembra  začali protiúder a priblížiť sa k obrannej línii, ktorú pro-
tivník vybudoval pozdĺž riek Mureşul a Arieşul. Po presunutí 53. armády
a 18. tankového zboru do pásma 1. rumunskej armády, večer 12. septembra, prenikli
ich predsunuté zväzky do priestoru Petroşeni a Turnu Severin. Počas ďalšieho po-
stupu ovládli priestor Bradu a Devy. Dňa 15. septembra Hlavný stan najvyššieho ve-
lenia vydal veliteľovi 2. ukrajinského frontu nariadenie, aby po dosiahnutí čiary
Kirlibaba (rum. Cârlibaba) – Bistriţa – Kluž – Lugož (rum. Lugoj) pokračoval v útoku
vo všeobecnom smere Kluž, Debrecín (maď. Debrecen), Miškovec (maď. Miskolc)
s cieľom dosiahnuť hlavnými silami rieku Tisu na úseku Čop – Solnok (maď. Szol-
nok), pomôcť 4. ukrajinskému frontu preniknúť cez Karpaty a ovládnuť priestor
Užhorodu. K rieke Tise, na úseku Čop – Segedín, mali vojská frontu preniknúť naj-
neskoršie do 7. – 10. októbra 1944.30 V polovici septembra sa však nemeckému ve-
leniu podarilo obnoviť súvislú líniu obrany a v druhej polovici septembra v tomto
priestore, najmä ale v severnej Transylvánii, pokračovali úporné boje. V ich rámci, po
doplnení svojich síl v oblasti okolo Kluža a Turdy, nemecké velenie zorganizovalo
silné protiúdery proti vojskám 27., 6. gardovej tankovej a 4. rumunskej armády, v dô-
sledku ktorých sa postup vojsk 2. ukrajinského frontu v tomto priestore dočasne za-
stavil. Inak sa vyvíjala situácia na ľavom krídle frontu, kde vojská 53. armády
v súčinnosti s 1. rumunskou armádou počas útoku na severozápad  oslobodili mestá
Arad a Beiuş, 22. septembra prenikli k rumunsko-maďarskej hranici a 23. septembra
prvé zväzky Červenej armády vstúpili na územie Maďarska v priestore mesta Batto-
nya. 

V septembri 1944 vojská 2. ukrajinského frontu postúpili na západ a severozápad

29

30

úlohu chrániť  rumunsko-maďarské hranice na severe a 1. rumunská armáda chrániť hranice s Ma-
ďarskom a Juhosláviou na západe a severozápade.
Ref. 4, s. 140.
Tamže, s. 144-145.
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o 300 – 500 km, znemožnili nemeckému veleniu stabilizovať front na línii Južných
Karpát, oslobodili západné oblasti Rumunska, vytlačili protivníka z časti severnej
Transylvánie a prenikli na hranice Juhoslávie a Maďarska. Smernicou z 3. októbra
1944 Hlavný stan spresnil úlohy 2. ukrajinského frontu. 6. gardová tanková armáda,
spoločne s jazdecko-mechanizovanou skupinou generála A. I. Plijeva, mala zasadiť
úder na sever s cieľom obísť Debrecín zo západu, zatiaľ čo rumunské vojská, ope-
račne podriadené 46. armáde, mali útočiť na smere Temešvár – Segedín a ďalej na
sever na území Maďarska. Hlavné sily 46. armády sa mali sústrediť na jej ľavom
krídle a jeden zbor mal pôsobiť na belehradskom smere, pričom sa mal rozvinúť na
severnom brehu Dunaja.31 Na základe tejto smernice pristúpilo velenie 2. ukrajin-
ského frontu k plánovaniu novej – Debrecínskej operácie. Proti jeho vojskám v tomto
čase pôsobili vojská nemeckej skupiny armád Juh (nemecká 6. a 8. armáda, maďarská
2. a 3. armáda).

S priebehom bojov v severnej časti Rumunska v septembri 1944 a na území Ru-
munska a Maďarska v októbri 1944 úzko súvisela bojová  činnosť vojsk 38. armády
1. ukrajinského frontu a vojsk 4. ukrajinského frontu, ktorá prebiehala v rámci Vý-
chodokarpatskej operácie od  8.9. do 28.10. 1944 a viedla k oslobodeniu Zakarpat-
skej Ukrajiny a časti východného Slovenska.

Na južnom krídle sovietsko-nemeckého frontu  vojská 3. ukrajinského frontu na za-
čiatku septembra 1944 dosiahli hranice Bulharska v úseku od Giurgiu po Mangáliu
a vojská 2. ukrajinského frontu 6. septembra v priestore mesta Turnu Severin postú-
pili k hraniciam Juhoslávie. Dňa 5. septembra 1944 sovietska vláda vyhlásila Bul-
harsku vojnu a o tri dni neskoršie Hlavný stan najvyššieho velenia nariadil 3.
ukrajinskému frontu a Čiernomorskému loďstvu rozvinúť bojovú činnosť na jeho
území. V ten istý deň (8. 9. 1944) Bulharsko vyhlásilo vojnu Nemecku.32 Pokračujúc
v ťažení na Balkáne vojská 3. ukrajinského frontu od 28. septembra do 20. októbra
1944 uskutočnili Belehradskú operáciu, ktorej sa zúčastnili aj vojská juhoslovanskej
Národnooslobodzovacej armády a bulharského Vlasteneckého frontu.33

Debrecínska operácia 2. ukrajinského frontu prebiehala od 6. do 28. októbra 1944.
Počas prvých troch dní operácie vojská 53. armády a jazdecko-mechanizovanej sku-
piny postúpili o 80 – 100 km a prenikli do priestoru maďarského mesta Karcag.
Vojská pravého krídla a stredu zostavy frontu narazili v priestore mesta Kluž na tvrdý
odpor protivníka a postupovali len veľmi pomaly. 46. armáda na ľavom krídle frontu

31
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Tamže, s. 154.
Dňa 9. septembra 1944 v Bulharsku došlo k protifašistickému povstaniu a vytvoreniu vlády Vlas-
teneckého frontu.
V zostave vojsk uskutočňujúcich Belehradskú operáciu bolo 660 000 vojakov, 4 477 diel a míno-
metov, 421 tankov a samohybných diel a 1 250 lietadiel. Proti nim pôsobili nemecké vojská, ktoré
mali 150 000 vojakov, 2 130 diel a mínometov, 125 tankov a samohybných diel a 352 lietadiel.
Ref. 7, s. 168.
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do večera 8. októbra oslobodila juhoslovanské územie východne od rieky Tisy
a zmocnila sa predmostí na jej západnom brehu. 6. gardovú tankovú armádu, ktorá
utrpela značné straty, prinútil silný odpor protivníka zastaviť postup na prístupoch
k Oradea-Mare.34 Po zhodnotení vývoja situácie Hlavný stan najvyššieho velenia
8. októbra nariadil veliteťovi 2. ukrajinského frontu, aby vojská 6. gardovej tankovej
armády a jazdecko-mechanizovanej skupiny čo najskôr ovládli priestor mesta Oradea-
Mare, a tak si vytvorili podmienky  pre ďalší útok na sever. Hlavné sily  jazdecko-
mechanizovanej skupiny mali zasadiť úder na úseku Oradea-Mare zo severozápadu,
súčasne časťou svojich síl mala ovládnuť Debrecín. 6. gardová tanková armáda mala
zaútočiť na Oradea-Mare zo západu so súčasným útokom jej 3. streleckého zboru na
Oradea-Mare z juhu.35 Priestoru mesta Oradea-Mare sa jazdecko-mechanizovaná sku-
pina generála A. I. Plijeva v súčinnosti s 33. streleckým zborom zmocnila 12. októbra.
Dňa 20. októbra 6. gardová tanková armáda v súčinnosti s jazdecko-mechanizova-
nými skupinami generálov A. I. Plijeva a S. I. Gorškova ovládla Debrecín. Do večera
toho istého dňa pravé krídlo frontu silami 40., 27. a rumunskej 4., armády postúpilo
na čiaru Siget (rum. Sighetu Marmatiei) – Marghita a nadviazalo kontakt s vojskami
frontu, ktoré pôsobili na debrecínsko-nýiregyházskom smere. Na ľavom krídle pre-
konali zväzky 46. armády juhoslovansko-maďarské hranice juhovýchodne od mesta
Baja. Dňa 22. októbra sa jazdecko-mechanizovaná skupina generála A. I. Plijeva
zmocnila Nýiregyházy a dosiahla rieku Tisu. V priestore Nyíregyházy boli vojská
2. ukrajinského frontu zasiahnuté dvoma silnými protiúdermi nemeckých vojsk: od
severovýchodu na ne zaútočili zväzky nemeckej 8. armády smerom na Nagykalló
a od západu 3. tankový a 9. armádny zbor. Sovietske vojská museli Nýiregyházu do-
časne opustiť. Opäť sa jej zmocnili po tvrdých bojoch dňa 29. októbra. Na szolnoc-
kom smere zväzky 53. a 7. gardovej armády do večera 28. októbra ovládli východný
breh Tisy. 40. a 4. rumunská armáda na pravom krídle frontu v tom čase dokončili
oslobodzovanie severnej časti Transylvánie a prekročili rumunsko-maďarské hranice.
Na ľavom krídle frontu vojská 46. armády 21. októbra ovládli maďarské mesto Baja
a srbský Sombor, do 28. októbra sa zmocnili veľkého predmostia medzi Tisou a Du-
najom. Počas Debrecínskej operácie tak vojská 2. ukrajinského frontu postúpili o 130
– 275 km, čím vážne ohrozili tylo karpatského zoskupenia nemecko-maďarských
vojsk a vytvorili si podmienky na rozvinutie Budapeštianskej operácie, ktorú spolu
s vojskami 3. ukrajinského frontu a Dunajskou  vojenskou flotilou uskutočnili v čase
od 29. októbra 1944 do 13. februára 1945. V jej rámci prebiehali aj boje vojsk 2. ukra-
jinského frontu spojené s oslobodzovaním južných oblastí Slovenska.

Súčasne s Budapeštianskou operáciou prebiehala od 20. novembra do 31. decembra
1944 na území východného Slovenska Východoslovenská operácia36 vojsk 38. ar-

34
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Historický slovenský názov mesta bol Veľký Varadín; maď. Nagyvárad.
Ref. 4, s.  157-158.
V staršej literatúre označovaná ako Užhorodsko-ondavská.
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mády371. ukrajinského frontu a vojsk 4. ukrajinského frontu. Podľa návrhu, ktorý vo-
jenská rada 4. ukrajinského frontu predložila Hlavnému stanu najvyššieho velenia
dňa 16. novembra 1944, vojská 4. ukrajinského frontu mali v dňoch 20. – 22. no-
vembra postupne prejsť do útoku s hlavným úderom na rovinatom území juhový-
chodného Slovenska v smere Užhorod – Košice a dosiahnuť rieku Ondavu. Pritom
mala 1. gardová armáda útočiť z priestoru juhovýchodne od Sobraniec cez Micha-
lovce na Vranov nad Topľou, 18. armáda z priestoru juhozápadne od Užhorodu na
Trebišov a 38. armáda (na ľavom krídle 1. ukrajinského frontu) mala  útokom na
smere Dukliansky priesmyk, Prešov zabezpečovať bok 4.  ukrajinského frontu a spo-
ločne s ním prekonať nepriateľskú obranu v hornatom priestore severovýchodného
Slovenska.38 Na začiatku novembra 1944 mal 4. ukrajinský front 16 streleckých di-
vízií a rad samostatných útvarov. 38. armáda mala od polovice novembra hodnotu 10
divízií, z čoho však 4 divízie bojovali na území Poľska. Po podriadení  38. armády 4.
ukrajinskému frontu na konci novembra 1944 mal tento front  dovedna 26 divízií a
niekoľko samostatných útvarov. V severnej časti pásma 4. ukrajinského frontu proti
jeho vojskám pôsobili sily nemeckej 1. tankovej armády (armádna skupina Heinrici
bola zrušená 20. októbra 1944), ktorá sa bránila v pásme od osady Ostryszne (v Poľ-
sku asi 15 km severozápadne od Duklianskeho priesmyku) po Sobrance. V novembri
1944 disponovala zväzkami a útvarmi v hodnote asi 8,5 divízií. V južnej časti pásma
4. ukrajinského frontu sa proti jeho vojskám bránila armádna skupina Wöhler, tvoriaca
ľavé krídlo obrany skupiny armád Juh. Jej jadrom bola nemecká 8. armáda, ktorej
operačne podliehala maďarská 1. armáda. V priestore juhovýchodného Slovenska
mala táto armádna skupina sily v hodnote 4 divízií a zvyšok pôsobil na území Ma-
ďarska. V polovici novembra mala nemecká 1. tanková armáda a armádna skupina
Wöhler spolu 28 divízií a 3 brigády. Rozhranie medzi nimi prebiehalo na čiare So-
brance – Sečovce – južne od Košíc (súčasne bolo rozhraním medzi skupinami armád
A a Juh).39
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Od 26. novembra 1944 prešla do zostavy vojsk 4. ukrajinského frontu. V ďalšom období tak  Vý-
chodoslovenskú operáciu realizovali len vojská 4. ukrajinského frontu v súčinnosti s vojskami pra-
vého krídla 2. ukrajinského frontu, ktorý uskutočňoval Budapeštiansku operáciu.
Na začiatku druhej polovice novembra 1944 bola 38. armáda 1. ukrajinského frontu rozmiestnená
na fronte od poľskej osady Sądkowa (asi 7 km východne od Jasla) po Čertižné, vojská 1. gardovej
armády pôsobili v pásme od  Čertižného po Svätuš a vojská 18. armády v pásme od  Svätuše po
Čop. Na juhozápad od 18. armády v severovýchodnom Maďarsku pri rieke Tise v pásme od Čopu
po sútok Hornádu a Slanej  pôsobili vojská  sovietskej 40. a rumunskej 4. armády z pravého krídla
2. ukrajinského frontu. Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945. Svazek první. Kol.
aut. Praha : Naše vojsko, 1965, s. 210
Na konci druhej dekády decembra 1944 však bola maďarská 1. armáda opäť operačne podriadená
nemeckej 1. tankovej armáde, spolu znova vytvárali armádnu skupinu Heinrici, a to až do 23. marca
1945.
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Ešte pred začiatkom Východoslovenskej operácie útočnú činnosť v priestore Du-
klianskeho priesmyku  obnovili vojská 38. armády. Hlavný úder smerom  na Svidník
uskutočňoval 67. strelecký zbor genpor. I. S. Šmyga. 1. čs. armádny zbor dostal za
úlohu časťou síl zabezpečovať ľavý bok armády a väčšinou síl postupovať za ľavým
krídlom 67. streleckého zboru a po prelomení obrany protivníka rozvíjať útok na
smere Bodružal, Miroľa a na Príkru. Po obnovení útoku, dňa 18. novembra jednotky
67. streleckého zboru ovládli výšiny 541 a 532 a prenikli do priestoru Obšáru. Do
26. novembra prekonali nepriateľskú obranu pozdĺž  duklianskej cesty a prešli do
prenasledovania jednotiek protivníka ustupujúcich za rieku Ondavu. Do konca no-
vembra vojská 38. armády prenikli k hornému toku Ondavy od Nižného Orlíka  až
po Stropkov, kde bol ich postup zastavený.

V popoludňajších hodinách 18. novembra začali útočiť aj jednotky 1. čs. armád-
neho zboru, ktoré 24. novembra definitívne ovládli výšinu  juhovýchodne od Obšáru,
počas 26. a 28. novembra postupovali smerom na Stročín, ktorý oslobodili 27. no-
vembra,  a smerom na Stropkov, ktorý oslobodili v ranných hodinách 28. novembra.
Po dosiahnutí rieky Ondavy prešli jednotky 1. čs. samostatnej brigády do obrany na
čiare mimo Vyšný Svidník – Stročín – Duplín a jednotky 3. čs. samostatnej brigády
na čiare hrebeň východne od Tisinca – západný okraj Stropkova – západné svahy
kóty 306 – Sitník – Breznica. Vpravo od obranného pásma 1. čs. armádneho zboru za-
ujala obranu 81. a vľavo 271. strelecká divízia 67. streleckého zboru. Dňa 6. decembra
sa  pásmo obrany 1. čs. armádneho zboru rozšírilo na sever až po Nižný Orlík, 21. de-
cembra ďalej na sever k Vápeníku a nakoniec 2. januára 1945 až k poľskej obci Cie-
chania, v dôsledku čoho dosiahlo šírku až 38 km40.

Z vojsk 4. ukrajinského frontu ako prvé prešli 20. novembra 1944 do útoku vojská
18. armády, ku ktorým sa 23. novembra pripojili aj vojská 1. gardovej armády. Počas
prvých štyroch až šiestich dňoch bojov postúpili o 15 – 20 km, prekročili rieky Čierna
Voda a Laborec, 26. novembra oslobodili Humenné a Michalovce a do 30. novembra
na širokom fronte prenikli k rieke Ondave, pričom ju v priestoroch na západ od Hu-
menného a na západ a juhozápad od Michaloviec aj prekročili. Hlavný stan najvyš-
šieho velenia v tejto situácii (30.11.1944) veliteľovi 4. ukrajinského frontu nariadil
pokračovať v útoku  a do 12. – 15. decembra postúpiť na čiaru Zborov – Bardejov –
Prešov – Košice41. Dňa 1. decembra vojská 18. armády oslobodili Trebišov a 2. de-
cembra Sečovce. V nasledujúcich dňoch vojská 4. ukrajinského frontu narazili na
silnú obranu protivníka vybudovanú na hornom toku Ondavy, na Slanských a Tokaj-
ských vrchoch. Hlavný úder pri jej prekonávaní mali viesť vojská na ľavom krídle 1.
gardovej armády postupom pozdĺž cesty zo Sečoviec cez Dargovský priesmyk do

40

41

ČEJKA, E. – KLÍPA, B. Za svobodu  Československa. Sv. 3. Praha : Naše vojsko 1960, s. 216 -217.
Osvoboditeľnaja missija Sovetskich Vooružennych sil v Jevrope vo vtoroj mirovoj vojne. Moskva
: Vojenizdat 1985, s. 382
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Košíc. Časť síl hlavného úderného zoskupenia armády mala útočiť z priestoru Saču-
rova údolím rieky Tople na severozápad a oslobodiť Prešov. 18. armáda mala útočiť
z priestoru západne od Trebišova na severozápad s dôrazom na smer cez horskú ties-
ňavu pri Slanci. Vojská na pravom krídle 4. ukrajinského frontu (38. armáda a časť
síl 1. gardovej armády) mali pútať nepriateľské sily na hornom toku Ondavy.

Útok vojsk 4. ukrajinského frontu bol obnovený 9. decembra. Zväzky 18. armády
až do polovice decembra bojovali na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov v pod-
state na čiare, ktorú dosiahli na začiatku decembra. Výraznejší úspech dosiahla len
351. strelecká divízia na pravom krídle 18. armády, ktorá v súčinnosti s vojskami na
ľavom krídle 1. gardovej armády 11. decembra ovládla horské výšiny asi 4 km zá-
padne od Zbehňova. Čiastočný úspech medzitým dosiahli zväzky na smere hlavného
úderu 1. gardovej armády, ktoré útočili z priestoru Sečoviec smerom na Dargovský
priesmyk. Dňa 9. decembra 3. horský zbor genmjr. A. J. Vedenina a 11. strelecký
zbor genmjr. M. I. Zaporožčenka prelomili obranu nepriateľa v šírke asi 7 km medzi
obcami Kravany a Trnávka, pričom prenikli do hĺbky 2 – 6 km. V druhej polovici de-
cembra pokračovali zväzky 3. horského a 11. streleckého zboru v útoku, v priebehu
ktorého ovládli vrcholy Slanských vrchov v šírke asi 11 km po oboch stranách Dar-
govského priesmyku. Na začiatku druhej polovice decembra obnovila útok 18. ar-
máda. Jej vojská v dňoch 18. – 21. decembra  oslobodili Seňu a rad ďalších obcí v jej
okolí. Na konci decembra 1944 prešli do dočasnej obrany na čiare severne a vý-
chodne od Slančíka – východne a južne od Slanca – juhovýchodne od Vyšnej a Niž-
nej Myšle – Ždaňa – južne od Gyňova – Belža – Seňa – Perín. Vo východoslovenskej
operácii tak vojská 4. ukrajinského frontu postúpili na celej šírke územia východného
Slovenska do hĺbky 70 kilometrov, pričom oslobodili územie východného Slovenska
v celkovej rozlohe vyše 5000 km2.

Pred koncom roka 1944 začali do bojov na území Slovenska zasahovať armády 2.
ukrajinského frontu, ktorý uskutočňoval Budapeštiansku operáciu. Z vojsk jeho pra-
vého krídla ako prvé na Slovensko vstúpili zväzky 40. armády a 4. rumunskej ar-
mády. Už 26. novembra 1944 vojská 40. armády oslobodili Kráľovský Chlmec. Dňa
18. decembra 1944 vstúpil rumunský 90. peší pluk do Buzice – prvej slovenskej obce
oslobodenej rumunskými jednotkami. O niečo neskoršie ako vojská 40. armády vstú-
pili na územie Slovenska vojská 27. armády, ktorej bol podriadený i 4. rumunský
zbor. Najväčší úspech však dosiahlo úderné zoskupenie 2. ukrajinského frontu, zlo-
žené zo 6. gardovej tankovej armády, 1. jazdeckej mechanizovanej skupiny, 7. gar-
dovej armády a 53. armády. Počas obkľučovania nepriateľských vojsk v priestore
Budapešti začalo toto úderné zoskupenie úderom severne od Hatvanu už pred koncom
prvej polovice decembra 1944 prenikať na Šahy a Levice a do konca decembra oslo-
bodilo rozsiahle územie od dolného toku rieky Hron na východ. Do konca decembra
1944 vojská pravého krídla 2. ukrajinského frontu dosiahli čiaru Turňa nad Bodvou,
Rimavská Sobota, Lučenec, Levice a pozdĺž toku Hrona k Štúrovu, pričom oslobodili
asi 3000 km2 územia juhovýchodnej časti Slovenska.
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Postup vojsk 4. a  2. ukrajinského frontu v novembri a decembri 1944

Do letného a jesenného ťaženia roku 1944  patrilo aj rozšírenie strategického útoku
Červenej armády v Pobaltsku. V polovici septembra 1944 tu línia frontu prebiehala
v šírke 940 km od Fínskeho zálivu k rieke Nemen cez Narvovskú šiju smerom k Čud-
skému jazeru a ďalej okolo miest Tartu, Gulbene, Gostini, Bauska, Dobele a Rasei-
niai. V pásme od Fínskeho zálivu po Dobele sa bránila nemecká skupina armád Sever,
ktorá mala 16. a 18. armádu a operačnú skupinu Narva. Južne od nej, od Dobele po
rieku Nemen, sa bránila 3. tanková armáda skupiny armád Stred. Cieľom Pobaltskej
operácie Červenej armády (14.9. – 24.11.1944) bola porážka skupiny armád Sever,
dokončenie oslobodenia Estónska, Litvy a Lotyšska a obnovenie hraníc ZSSR na se-
verozápadnom smere. Uskutočnili ju vojská troch pobaltských a leningradského
frontu v súčinnosti so silami Baltického loďstva. Zúčastnilo sa jej 15 vševojskových
armád, 1 tanková a 1 letecká armáda, 5 samostatných tankových a 1 mechanizovaný
zbor, v ktorých bolo 2 000 000 osôb, 17 500 diel a mínometov, 3 000 tankov a sa-
mohybných diel a 2 600 lietadiel. Proti týmto vojskám pôsobila nemecká skupina
armád Sever. V jej vojskách bolo 730 000 osôb, 7 000 diel a mínometov, približne
1 250 tankov a útočných diel a 400 bojových lietadiel.42 Výsledkom Pobaltskej ope-
rácie bol postup vojsk Červenej armády do hĺbky asi 300 km, oslobodenie Estónska
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a takmer úplné oslobodenie Litvy a Lotyšska, obsadenie časti územia Východného
Pruska a severovýchodného Poľska. 

Počas bojov v Pobaltsku vojská Karelského frontu v súčinnosti so Severným loď-
stvom uskutočnili Petsamo-kirkenésku operáciu (7.10 – 10. 11. 1944). Realizovali ju
vojská 14. armády, ktoré mali asi 100 000 osôb, 2 000 diel a mínometov a 130 tan-
kov a samohybných diel. Leteckú podporu im poskytovali zväzky 7. leteckej armády.
Jej výsledkom bol postup sovietskych vojsk na západ o 150 km a oslobodenie prie-
storu Petsama a severnej časti Nórska.43

Vojská Červenej armády počas letného a jesenného ťaženia r. 1944 dokončili oslo-
bodzovanie územia Sovietskeho zväzu44, pri rozvíjaní útoku oslobodili Rumunsko
a Bulharsko, časť územia Poľska, Československa, Maďarska, Juhoslávie a Nórska
o rozlohe asi 800 000 km2.45 Do začiatku roka 1945 sa línia východného frontu skrá-
tila na 2200 km. Prebiehala územím Lotyšska, Litvy, Východného Pruska, Poľska,
Československa, Maďarska a Juhoslávie po čiare Tukums – Liepäja – Klajpeda
(Memel) – rieka Nemen až po Jurbarkas – Varšava – Jasło – horný tok rieky Ondavy
– Slanské pohorie – Turňa nad Bodvou – Rimavská Sobota – Levice – Ostrihom
(maď. Esztergom) – Balaton (Blatenské jazero) – rieka Dráva pri chorvátskom meste
Torjanci.

42

43

44

45

Ref. 4, s. 17.
Tamže, s. 18.
Nemecké vojská sa udržali len na neveľkom predmostí v Kurónsku (severozápadna časť Lotyšska).
Ref.  7, s. 508.
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OPERACJA JASSY – KISZYNIOWSKA

ANDRZEJ KRZAK

Niemcy i Rumunia

W połowie 1944 r. po ustabilizowaniu się frontu niemieckiego Naczelne Dowó-
dztwo rozpoczęło wycofywanie jednostek zmechanizowanych i pancernych z połud-
niowego odcinka i przegrupowanie ich na środkowy i północny odcinek frontu
wschodniego w związku z narastającym zagrożeniem przygotowywanej przez Ros-
jan letniej ofensywy. W krótkim czasie wycofano sześć dywizji pancernych w znacz-
nym stopniu osłabiając siły obronne Gruppi Armii (dalej: GA) „Południowa
Ukraina“1. Gen. F. Schörner, który dowodził Grupą do końca lipca, jak i jej nowy do-
wódca gen. płk. H. Friessner uważali, że utrzymania rubieży obronnych będzie mo-
żliwe tylko wówczas, gdy będą posiadali silne i ruchliwe obwody. Niemieccy
generałowie postulowali także, aby przesunąć linie obronne i wycofać jednostki woj-
skowe z Mołdawii, jednak stosowne rozkazy nie został wydane. 

Pomimo osłabienia, GA „Południowa Ukraina“ nadal stanowiła silny związek ope-
racyjny. Posiadała w swoim składzie 47 dywizji, w tym jedną pancerną, dwie zmo-
toryzowane i pięć brygad piechoty.2 Siły te wspierała 4. Flota Powietrzna i rumuński
Korpus Lotniczy (złożony z 5. Grupy Bombowej, 9. Grupy Myśliwskiej oraz nie-
mieckiej 8. Grupy Uderzeniowej). W skład Grupy wchodziły 6. i 8. Armia (niem.)
oraz 3. i 4. Armia (rum.). W obwodzie Grupy Armii znajdowała się 10. Dywizja Gre-
nadierów Pancernych (dalej: 10 DGPanc.), Dywizja Piechoty (słow.), 959. Brigada
Artylerii (dalej: 959. BArt.) i 286. Brigada Artylerii Przeciwpancernej (dalej: 286.
BAPanc).3

6. A (dowódca gen. piech. M. Fretter-Pico; XXX, VI, LII, XXXXIV Korpus Ar-
mijny /dalej: XXXXIV KA/ niem. oraz 14. DP rum.) i 3. A (rum. II i III KA oraz nie-
miecki XXIV KA) tworzyły Grupę armijną „Dumitrescu“ (od nazwiska dowódcy
rumuńskiej 3. A gen. płk. P. Dumitrescu). Grupa w obwodzie posiadała LXXII KA,
składający się z rumuńskiej 1. Dyvizji Konnej (dalej: 1. DK) oraz niemieckich 13.
DPanc. i 258. Dyvizji Piechoty (dalej: 258. DP). 

1

2

3

PHILLIPPI, A. – HEIM, F. Der Feldzug gegen Sowjetrussland 1941 bis 1945.  Stuttgart 1962,
s. 256-257.
IWANOWSKI, W. Operacja okrążająca Armii Radzieckiej Jassy-Kiszyniów 20-29.08.1944r.
In Wojskowy Przegląd Historyczny (dalej WPH), nr 3/1974 (R/9), s. 85.
Ibidem.
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8. A (niemiecki IV KA, rumuński IV KA i korpuśna Grupa Bojowa „Mieth“) i ru-
muńska 4. A (dowodzona przez gen. kaw. Racovitzę złożona z I, V, VI, VII KA i
Grupy Bojowej „Kirchner“)4 tworzyły Grupę armijną „Wöhler“ (od nazwiska do-
wódcy 8. A gen. piech. Otto Wöhlera). W obwodzie związku operacyjnego znajdo-
wał się XVII KA (niemieckie 3. Dywizja Górska (dalej: 3. DGór) i 3. Dywizja
Strzelcow (dalej: 3. DStrzel.) oraz pododdziały 1. Dywizji Granicznej Gwardii –
rum.)5 i rumuńskie 1. DPanc „Romania Mare“, 8. DP i 18. DGór.).6 Ponadto na ru-
bieży „Ferdynand“ Rumuni skoncentrowali 115., 106., 121. Brygadę Forteczną (dalej:
BFort.) oraz 3. Korpus Rezerwowy7 (składający się z 6., 15. i 21. Dywizji Rezerwo-
wej /dalej: 21. DRez./) i 8. DPanc., która ubezpieczał przejście do zagłębia nafto-
wego Ploeszti.8

Ogółem siły niemiecko-rumuńskie liczyły około 650 tysięcy żołnierzy i ofi-
cerów wspieranych przez ponad 7000 dział (powyżej 75 mm), 400 czołgów i dział
pancernych9 oraz 800 samolotów bojowych.10 Miały one bronić dwóch odcinków, na
które była podzielona rubież obrona państw „Osi“. Północny odcinek frontu o dłu-
gości 270 km rozciągał się od osiedla Kuty do Korneszty-Tirg i broniła go Grupa ar-
mijna „Wöhler“, natomiast południowy liczył 310 km i rozciągał się od
Korneszty-Tirg do wybrzeża Morza Czarnego w rejonie limanu Dniestru. Na pół-
nocnym odcinku zgrupowano 25 dywizji niemieckich i rumuńskich11, a na południo-

4

5

6

7

8

9

10

11

Była to korpuśna grupa LVII Korpusu Panzernego (dalej: LVII KPanc), którego dowódcą był gen
F. Kirchner. W jego skład wchodziły 1. i 13. DP (rum.) oraz niemiecka 4. DGór. Niemieckie źródła
podają również, że w skład Korpusu miała wchodzić 76. DP. Natomiast H. J. Kuberski wyjaśnia,
iż dywizja ta była podporządkowana rumuńskiemu V Korpusowi, KUBERSKI, H. J. Sojusznicy Hi-
tlera1941-1945. Armie sojusznicze Niemiec na froncie wschodnim i na Bałkanach, Warszawa 1993,
s. 39; Lexikon-der-wehrmacht, http://www.lexikon-der -wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedi-
visionen/76ID.htm.
IWANOWSKI,  Operacja okrążająca Armii Radzieckiej…, ref. 2, s. 85.
Dostępne monografie nieprecyzyjnie określają podległość poszczególnych jednostek rumuńskich,
np. H. Kuberski do odwodu Grupy „Wöhler” zalicza również rumuńską 18. DP. Ponadto nie wy-
mienia VI KA (rum.) jako związku operacyjnego rumuńskiej 4. A. Natomiast 21. DP i 4. DGór.,
wchodzące w skład rumuńskiego II KA 3. A zostały podporządkowane XXIX KA (niem.), KU-
BERSKI, Sojusznicy Hitlera…, ref. 4, s. 39; AXWORTY, M. The Romanian Army of World War
II. Oxford 2002, s. 19.
W literaturze przedmiotu spotykamy się również z nazwą Korpusu Szkolnego i Dywizji Szkolnej.
AXWORTY,  The Romanian Army…, ref. 6, s. 20.
Francuski historyk C. Mergles twierdzi, że GA „Południowa Ukraina“ liczyła około 950 tysięcy
żołnierzy w tym 360 000 Niemców. Liczby te należy jednak uznać za przesadzone. Również liczba
samolotów podanych przez Francuza wydaje się zaniżona, bowiem uważa on, że Niemcy i Ru-
muni mieli do dyspozycji łącznie 318 maszyn bojowych, a w walkach mogli użyć tylko 232 sa-
molotów, MERGLES, C. Bataille de Roumanie Aout 1944 In Revue Historique de l’Arme, nr 4/65
(R 22), s. 172.
Nowe Kanny. Operacja Jassy- Kiszyniów, red. R. Malinowski. Warszawa 1967, s. 78.
W. Iwanowski podaje nieco inne dane twierdząc, że odcinka północnego broniło 21 dywizji i cztery
brygady, IWANOWSKI, Operacja okrążająca Armii Radzieckiej…, ref. 2, s. 85.
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wym 22 dywizje.12 Zadaniem sił niemiecko-rumuńskich było utrzymanie zajmowa-
nych rubieży obronnych i niedopuszczenie do wtargnięcia w głąb Rumunii i zajęcia
zagłębia naftowego Ploeszti oraz wyjścia na podstawy operacyjne umożliwiające
uderzenie na Węgry i Austrię.

Rosjanie – Armia Czerwona

Od czerwca 1944 r. do natarcia przygotowywały się wojska dwóch radzieckich
Frontów 2. i 3. Ukraińskiego. Po wyczerpujących walkach, jakie stoczyły jednostki
Armii Czerwonej w czerwcu i lipcu, otrzymały one w kolejnych tygodniach uzupeł-
niania w sprzęcie i ludziach. Dywizje piechoty, które po wiosennych zmaganiach po-
siadały na swoim stanie do 6 000 żołnierzy, podoficerów i oficerów, zostały
uzupełnione do 10 000 ludzi. Do połowy sierpnia fronty otrzymały również 880 czoł-
gów i 6 200 dział i moździerzy różnych kalibrów.13 Wraz z uzupełnieniami oddzia-
łów i związków taktycznych gromadzono również potrzebne do prowadzenia
przyszłych działań niezbędne zapasy paliwa, smarów, amunicji i środków inżynie-
ryjnych.14

2. Front Ukraiński dowodzony przez marsz. R. Malinowskiego był rozwinięty w
pasie o szerokości 330 km, jego prawe skrzydło graniczyło z 4. Frontem Ukraińskim
w rejonie Orgiejewo, natomiast lewe skrzydło opierało się o rej. Brawiczeni – Nie-
meany. Lewym sąsiadem był 3. Front (dowodzony przez gen. armii F. Tołbuchina),
który był ugrupowany w pasie o szerokości ok. 260 km od miasta Dubossary do wy-
brzeża Morza Czarnego. Jego lewe skrzydło zabezpieczały jednostki lądowe i mors-
kie Floty Czarnomorskiej. 

W skład 2. Frontu Ukraińskiego wchodziły: 40. A, 4. Armija Gwardyjska (dalej: 4.
AGw.), 7. AGw., 27. A, 52. A, 53. A, 6. Armija Pancerna (dalej: 6. APanc.), 18. Kor-
pus Pancerny (dalej: 18. KPanc.), Grupa Konno-Zmotoryzowana (dowodzona gen
mjr. S. Groszkowa składająca się z: 5. Korpusu Kavalerii Gwardyjskej (dalej: 5.
KKGw.) i 23. KPanc.; dalej Grupa Korpusna Zmechanizowana /dalej: GKZmech./),
57. i 27. Korpus Armijny Gwardyjski (dalej: 27. KAGw).15 Front z powietrza wspie-
rała 5. Armia Lotnicza (dalej: 5. ALot.) dowodzona przez gen. płk. S. Goriunowa. 

3. Front Ukraiński składał się z następując związków 5. Armii Uderzeniowej (dalej:
5AUderz.), 57. A, 37. A, 46. A, 4. Korpusu Zmechanizowanego (dalej: 4 KZmech.),
7. Korpusu Zmechanizowanego (dalej: 7 KZmech.) oraz 10. KAGw. Z powietrza jed-
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Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 78-79.
Ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 108-109.
W skład 2. Frontu wchodziła również rumuńska 1. Ochotnicza Dywizja Piechoty im. Tudora Vla-
dimirescu. Jednostka ta utworzona w ZSRR z jeńców i komunistów rumuńskich, liczyła ok. 10 ty-
sięcy żołnierzy i oficerów, Ibidem, s. 129.
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nostki 3. Frontu wspierała 17. Armia Lotnicza (dalej: 17ALot.) dowodzona przez gen.
płk. W. Sudca. Wsparcie i ubezpieczenie lewego skrzydła powierzono jednostkom
morskim, lądowym i powietrznym Floty Czarnomorskiej, dowodzonej przez adm. F.
Oktiabrskiego, a przede wszystkim wchodzącej w jej skład Flotylli Dunajskiej, do-
wodzonej przez kontradmirała S. Gorszkowa.16

Głównym zadaniem wojsk Armii Czerwonej, zgodnie z dyrektywą Stawki z 2
sierpnia, było rozbicie siłami dwóch Frontów zgrupowania niemiecko-rumuńskiego
w rejonie Jassy – Kiszyniów – Bendery i opanowanie rubieży Bacau – Leovo – Moł-
davka jako zadania bliższego, a następnie kontynuowanie natarcia (pościgu) i opa-
nowanie rubieży Fokszany – Gałacz – Izmaił, co pozwoliłoby wojskom radzieckim
wejść na podstawy operacyjne umożliwiające prowadzenie kolejnych operacji w głębi
Rumunii oraz wyjście na kierunek natarcia na Austrię i Węgry.17 Według szczegóło-
wych zadań, 2. Front Ukraiński, we współdziałaniu z 3. Frontem, miał siłami trzech
armii (27. A, 52. A, 53. A) oraz 6. APanc. i 18. KPanc. przełamać obronę na 16 kilo-
metrowym odcinku Tirgu – Frumos – Jassy, nacierać na kierunku Larga-Vastin z za-
daniem okrążenia i rozbicia wojsk niemiecko-rumuńskich broniących tego rejonu.18

Jednostki pancerne miały zostać wprowadzone do walki zaraz po dokonaniu wyłomu
w przednim pasie obrony, a ich zadaniem było uchwycenie przepraw na rzece Bahlui
i niedopuszczenie do wycofania jednostek niemieckich na „linię Trajana“.19 7. AGw.
i GKZmech. miały wykonać uderzenie pomocnicze wzdłuż rzeki Seret na m. Roman
i zabezpieczyć prawe skrzydło nacierających oddziałów radzieckich na kierunku jass-
kim.20 Natarcie to miano przeprowadzić za prawego skrzydła 27. A. Z kolei 40. A, po
osiągnięciu przez 7. AGw. rejonu umocnionego Tirgu Frumos, miała wejść do walki
i nacierać na kierunku Tupiluti-Piatra. Po przełamaniu rubieży obrony i zdobyciu Jass
przez 52. A, 4. AGw. miała wejść do walki, prowadząc natarcie wzdłuż brzegu Prutu
na kierunku Ungeny. Celem tego manewru było zdobycie przepraw i zamknięcie
kotła, a tym samym uniemożliwienie wycofania wojsk rumuńsko-niemieckich pr-
zedniego pasa obrony na kolejną rubież obrony. Operacja frontu miała zostać prze-
prowadzona w dwóch etapach. Pierwszym było przełamanie rubieży obrony,
dokonanie wyłomu i zajęcie linii Bacau – Vaslui – Husi, opanowanie przepraw na
Prucie na odcinku Husi – Falciu i zamknięcie jassko-kiszyniowskiego zgrupowania
niemiecko-rumuńskich wojsk w kotle, zrealizowane przez połączenie się sił 2. Frontu
z 3. Frontem wykonującym manewr z lewej flanki. Dalsze zadanie frontu polegało na
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IWANOWSKI, Operacja okrążająca Armii Radzieckiej…, ref. 2, s. 88.
Ibidem, s. 80.
Uzyskanie powodzenia na tak dobranym kierunkiem umożliwiało wojskom radzieckim obejść
silne umocnienia i wejść na styk rumuńskiej 4. A i niemieckiej 6. A, co pozwoliłoby na odcięcie
ugrupowania niemieckiego od odwodów ześrodkowanych na zachodnim brzegu rzeki Bahliny.
Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 112.
MERGLES, Bataille de Roumanie…, ref. 9, s. 174.
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likwidacji zamkniętych w kotle wojsk i kontynuowanie natarcia na kierunku Foks-
zany. W pierwszym rzucie przewidziano do użycia 38 dywizji.21 Zadaniem 3. Frontu
było wykonanie uderzenia z lewego skrzydła, dążąc do zamknięcia zgrupowania Kis-
zyniowskiego w kotle oraz przeprowadzenie działania, osłaniając główny manewr
okrążający od południa i północy.22 37. A, wzmocniona jednostkami 57. i 46. A, miała
dokonać przełamania, wychodząc z przyczółków w rejonie Bender i nacierać na kie-
runku Husi, aby we współdziałaniu ze związkami taktycznymi zamknąć pierścień
okrążenia. Po uzyskaniu powodzenia przez pierwszorzutowe armie, do działań miały
wejść oddziały 4KZmech. i 7KZmech., których głównym zadaniem było wykorzys-
tanie sukcesu pierwszorzutowych związków, poszerzenie wyłomu i niedopuszczenie
do wycofania z kotła niemieckich jednostek na kolejną rubież obrony.23

Główne siły 57. i 46. A wzmocnione frontowymi brygadami artylerii ppanc. i in-
żynieryjnymi, miały prowadzić działania ubezpieczające od północy i południa. 57.
A otrzymała zadanie przełamania rubieży obrony w rejonie J. Botna i prowadzenie na-
tarcie w kierunku m. Zołotianki. Zaś 46. Armia miała wykonać uderzenie na prawe
skrzydło 3. A (rum.) oraz we współdziałaniu z Flotyllą Dunajską zając Biełgorod
Dniestrowski, co miało doprowadzić do okrążenia oraz rozbicia rumuńskich wojsk.
W tym celu na lewym skrzydle 46. A utworzono specjalną grupę bojową pod dowó-
dztwem gen. por. A. Bachtina.24 W pierwszym rzucie miały desantować się dwie
grupy. W skład pierwszej wchodził 369. samodzielny batalion piechoty morskiej
(dalej: 369 sbpm) i 83. samodzielna brygada piechoty morskiej (dalej: 83 SBPM),
których zadaniem było uchwycenie przyczółków w rejonie Mołoga – Czagir – Suhe.
Druga grupa desantowa składała się z kompanii piechoty morskiej 369 sbpm oraz 1.
Gwardyjskiego Rejonu Umocnionego (dalej: 1 GRUmoc.) i miała lądować w rejonie
Szabo-Trg. Drugi rzut desantu składał się z 255. Samodzielnej Brygady Piechoty
Morskiej (dalej: 255 SBPM), 252. batalionu amfibii (dalej: 252 bam.), 37. gwar-
dyjskiego samodzielnego pułku motocyklowego (dalej: 37 gspm).25 Działania de-
santowe wspierała Grupa Przełamania złożona z kutrów trałowych i artyleryjskich
Flotylli Dunajskiej. Ponadto oddzielna grupa miała dokonać pozorowanego desantu
w rejonie Carogrodzkiej Gardzieli. Z lądu działania kutrów flotylli w tym rejonie
miał wesprzeć 10. samodzielny batalion artylerii i karabinów maszynowych (dalej:
10 sbart. i km).26 Wsparcie artyleryjskie desantującym wojskom zapewniała Grupa ar-
tyleryjska Flotylli Dunajskiej złożona z baterii nadbrzeżnych, łącznie 26 dział kal.
122 –152 mm. oraz wydzielone oddziały artylerii 46. A. Flota Czarnomorska miała
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MИНАСЯН, M. M. Oсвобождение народов Юго-BoсTочной Eвропы, Mocква 1967, s. 113-118.
IWANOWSKI, Operacja okrążająca Armii Radzieckiej…, ref. 2, s. 82.
Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 92.
ШИРОКОРАД, A. Б. Поход на Вену. Mocква 2005, s. 184.
Ibidem, s. 184-185.
Ibidem, s. 185.
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od morza ubezpieczyć fazę desantowania oraz przerwać komunikację pomiędzy po-
rtami czarnomorskimi i dunajskimi.27 Z powietrza wsparcie dla desantu realizowało
180 samolotów Floty Czarnomorskiej.28

Osobnej wzmianki wymaga zadanie 5. Armii Uderzeniowej (dalej: 5AU), 3.
Frontu, które było dość specyficzne. Jej zadaniem było bowiem prowadzenie pozo-
rowanego działania w 120-kilometrowym pasie, polegające na próbach przełamania
głównego pasa obrony w rejonie Kiszyniowa. Działania jednostek 5AU miały prze-
konać Niemców, że zasadniczy wysiłek Rosjan zostanie podjęty właśnie na kierunku
kiszyniowskim, zaś inne uderzenia są tylko odwróceniem uwagi lub mają charakter
działań pomocniczych. 

Cały rosyjski plan polegał na uzyskaniu pełnego zaskoczenia, które pozwoliłoby
na przełamanie przedniego pasa obrony, dokonanie wyłomów i wprowadzenie wojsk
szybkich, których zadaniem był manewr oskrzydlający. Następnie miano uchwycić
przeprawy w głębi obrony (na drugim pasie), odciąć wojskom niemieckim drogi od-
wrotu, a następnie zamknąć pierścień okrążenia i zniszczyć znajdujące się w kotle
wojska. Dowódcy radzieccy doskonale wiedzieli, że ich plany mogą zakończyć się
sukcesem tylko wówczas, gdy Niemcy będą pewni, że główne uderzenie będzie wy-
konane na kierunku kiszyniowskim. Aby o tym przekonać niemieckich i rumuńskich
dowódców, w rejonie 5AU uderzeniowej wybudowano ponad 7 000 obiektów ma-
skujących (ukryć, pozornych składów paliw i amunicji, makiet sprzętu wojskowego).
Tworzono również pozorne rejony koncentracji,29 pozwalając od czasu do czasu nie-
mieckim samolotom zwiadowczym sfotografować np. batalion saperów lub pułk pie-
choty. Ponadto od pierwszej dekady sierpnia rozkazano zestrzeliwać wszystkie
samoloty zwiadowcze w rejonie działania 5AU. Wszelkie ruchy wojsk odbywały się
tylko nocą.30 Zastosowano pełne rygory maskowania na całej głębokości ugrupowa-
nia bojowego frontów. Obok biernych i aktywnych działań maskujących, Rosjanie
prowadzili na wybranych kierunkach rozpoznanie. Grupy i oddziały zwiadowców
wykonały kilkaset misji rozpoznawczych, dostarczając dowództwom frontów jeń-
ców i materiał o położeniu, sile oraz ugrupowaniu wojsk niemieckich i rumuńskich,
zarówno na przedniej rubieży obrony, jak również w głębi. Informacje te potwier-
dzały dane pochodzące z działań rozpoznawczych realizowanych przez lotnictwo.
To właśnie w ramach tych działań po raz pierwszy wykorzystano samoloty sztur-
mowe Ił-2 do robienia zdjęć lotniczych. I choć zastosowano prymitywne urządzenia,
to jakość zdjęć była dużo lepsza od tych wykonywanych przez samoloty Pe-2.31
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IWANOWSKI, Operacja okrążająca Armii Radzieckiej…, ref. 2, s. 83.
ШИРОКОРАД,  Поход на…, ref. 24, s. 186. Według innych danych, na tym kierunku natarcia
miało działać 226 samolotów MИНАСЯН, Oсвобождение народов…, ref. 21, s. 121.
Pozorne rejony koncentracji zastosowano również 40 A i 7 AGw., Nowe Kanny. Operacja…, ref.
10, s. 118.
Ibidem, s. 115-119.
Ibidem, s. 120.
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W trakcie przygotowań do operacji dowództwa wszystkich szczebli poświęcały
czas na szkolenia. Zgrywano pododdziały i oddziały, przeprowadzono szereg ćwic-
zeń sztabowych. Dla jednostek przełamania stworzono specjalne warunki do treningu,
tak aby ukształtowanie terenu było zbliżone z tym, w którym przyjdzie im walczyć.
Doskonalono umiejętności strzeleckie i sapersko-inżynieryjne. Opracowano szcze-
gółowe plany współdziałania i wprowadzone nowe zasady w zakresie dowodzenia i
prowadzenia ognia artyleryjskiego oraz użycia czołgów. W celu usprawnienia do-
wodzenia pododdziałami i oddziałami nakazano dowódcom dywizji utworzyć ru-
chome stanowiska dowodzenia, które podążałyby za nacierającymi oddziałami.
Ponadto zabroniono dowódcom dywizji piechoty dzielić przydzielone oddziały czoł-
gów na pułki, Miano natomiast wykorzystywać je w intensyfikowaniu wysiłku na
głównym celu natarcia.32 Przygotowano nowy system realizacji pierwszej fazy na-
tarcia, czyli przygotowania ogniowego. Wydano rozkazy jednostkom artylerii, aby
główny czas prowadzenia ognia poświęciły na unieszkodliwienie pierwszych linii
przedniego skraju obrony, a następnie dokonały przeniesienia ognia na kolejne linie,
i w głąb systemu obrony, włącznie z drugim pasem obrony, aby po kilku minutach z
powrotem przenieść ogień na przedni pas umocnień. Takie planowanie przygotowa-
nia artyleryjskiego wynikało z wcześniejszych doświadczeń. Okazało się, że doty-
chczas artyleria radziecka działała wg schematu, najpierw wykonywano
kilkunastominutową nawałę ogniową na przedni skraj obrony, następnie przenoszono
ogień w głąb w celu unieszkodliwienia kolejnych linii i obezwładnienia środków ar-
tyleryjskich przeciwnika. Niemcy nauczeni doświadczeniem, z reguły opuszczali sta-
nowiska podczas nawały ogniowej i udawali się do ukryć. Gdy artyleria radziecka
przenosiła ogień, z powrotem zajmowali transzeje i otwierali ogień do atakujących
żołnierzy. 

Do 15 sierpnia Rosjanie zakończyli przygotowania, osiągając pełną gotowość. Od
18 sierpnia lotnictwo radzieckie nasiliło działania w strefie przyfrontowej, likwidu-
jąc próby lotów rozpoznawczych ze strony Luftwaffe. Ponadto pojawiły się pierwsze
sygnały o bliskim natarciu wojsk radzieckich, jednak jak podkreślono w dzienniku
działań bojowych GA „Południowa Ukraina“ głównego uderzenia spodziewano się
w pasie obrony niemieckiej 8. i 6. A, natomiast uderzenie w kierunku Bender i Ty-
raspola uważano za pomocnicze.33 Napływająca ilość meldunków i danych zaniepo-
koiła dowódcę GA „Południowa Ukraina“, gen. płk. H. Friessnera, który wieczorem
18 sierpnia wydał dyrektywę, w której zaznaczył, iż w najbliższych dniach spodziewa
się natarcia wojsk radzieckich.34 Jednocześnie po raz kolejny poprosił OKH o prze-
sunięcie linii obrony w oparciu o Karpaty, jednak, podobnie jak to miało miejsce
wcześniej, nie uzyskał na to zgody.35
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Oсвобождение Юго-BoсTочной и ЦенTральной Eвропы войсками 2-го и 3- го Украинских
Фронтов. ред. M. B. Захаров. Mocква 1970, s. 68-69.
Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 133.
FRIESSNER. H. Verratene Schlachten. Hamburg 1956, s. 254-255.
PHILLIPPI, HEIM, Der Feldzug gegen…, ref. 1, s. 258-259.
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Pierwszy etap operacji
20 sierpnia 

Działania rozpoczęły o 6.10 od kilkudziesięciominutowego przygotowania artyle-
ryjskiego na odcinku frontu zajmowanego przez oddziały 2. Frontu Ukraińskiego.
Dwie godziny później również na odcinku południowym artyleria 3. Frontu Ukraińs-
kiego i jednostek przydzielonych rozpoczęła przygotowanie artyleryjskie. 3 500 dział
i moździerzy (z tego prawie połowa zgrupowana na przyczółku kickański) rozpoczęło
likwidację umocnień i stanowisk ogniowych przedniego pasa obrony. Po przeniesie-
niu ognia w głąb ugrupowania wojsk niemieckich i rumuńskich jednostki 27. A 2.
Frontu ruszyły do natarcia. Jednak był to atak pozorowany. Niemiecka piechota, która
wyszła z ukryć, otworzyła ogień i wówczas artyleria i lotnictwo przystąpiły do po-
nownego zmasowanego uderzenia na przedni skraj obrony. W ten sam sposób roz-
poczęło się natarcie w pasie 3. Frontu.36

Oddziały 27. i 52. A, idące w pierwszym rzucie, dokonały przełamania w przed-
nim pasie obrony i do końca pierwszego dnia walk wdarły się do 16-tu km w głąb
ugrupowania niemiecko-rumuńskiego. Sam wyłom został poszerzony do ponad dwu-
dziestu kilometrów, co pozwoliło dowódcy 2. Frontu na wprowadzenie do walki od-
działów pancernych 6APanc. (20 sierpnia). Pod wieczór jednostki czołgów osiągnęły
pas obrony przebiegający wzdłuż pasma Mare oraz zdobyły przyczółki na rzece Ba-
hliu. Dla zablokowania wyłomu, Niemcy użyli odwodowej 1. DPanc. (rum.), której
jednostki stoczyły zacięty bój nad Bahliu. Nie zatrzymało to jednak nacierających
oddziałów pancernych Armii Czerwonej. Pierwszorzutowe dywizje 27. A po prze-
kroczeniu rzeki nacierały dalej, pomimo wprowadzenia do walki Grupy Bojowej
„Krichner“. Tymczasem pododdziały 52. A wieczorem 20 sierpnia osiągnęły przed-
mieścia Jass. 

Na kierunku natarcia 3. Frontu tylko 37. A i 46. A osiągnęły powodzenie. Pierws-
zorzutowym dywizjom obu armii udało się przełamać obronę na szerokości 40-tu km
i wejść na 12 km37 w głąb ugrupowania niemiecko-rumuńskich wojsk, kompletnie
rozbijając m. in. 4DGór. (rum.). Niepowodzeniem natomiast zakończyło się natarcie
57. A, która miała przełamać linie obrony na odcinku Chadżimus – J. Botna. Jed-
nostki tej armii po opanowaniu pierwszej linii transzei zostały zaatakowane przez
kontratakujące oddziały niemieckie i przeszły do obrony. 

36
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Według relacji wziętych do niewoli oficerów 4 DGór., tak przeprowadzone przygotowanie artyle-
ryjskie spowodowało straty sięgające połowy stanów etatowych broniących się pododdziałów i
oddziałów, Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 142.
Oсвобождение Юго-BoсToчной и ЦенTральной Eвропы войсками…, ref. 32, s. 110.
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21 sierpień

21 sierpnia oddziały 27. A i 52. A, wsparte czołgami 6APanc kontynuowały walki
w paśmie górskim Mare, przełamując kolejne linie obrony i umożliwiając wprowa-
dzenie do walki na prawym skrzydle 18. KPanc., 52. A oraz na prawej flance Frontu
7. AGw. i GKZmech. Wejście tych związków do walki umożliwiło bezpieczne kon-
tynuowanie natarcia 27. A. Do końca dnia jednostkom radzieckim udało się rozbić ko-
lejne trzy rumuńskie dywizje Grupy armijnej „Wöhler“ (5. i 7. DP oraz 18. DGór.).

Tymczasem na południowym odcinku frontu gen. Tołbuchin nakazał wprowadze-
nie do walki 4KZmechGw. i 7KZmech. Dzięki uzyskanemu powodzeniu, 4KZmech.
oraz pierwszorzutowe jednostki 46. A włamały się o kolejne kilka kilometrów w głąb
ugrupowania 3A (rum.). Na całej szerokości natarcia trwały zacięte walki. Niemcy
wprowadzili do boju 13DPanc.,38 która z powodzeniem kontratakowała pod wsią Jer-
moklija, wypierając pierwszorzutową 20. DPGw. Dopiero nawała ogniowa ciężkiej
artylerii oraz uderzenia z powietrza w wykonaniu kilkudziesięciu Ił-ów, zatrzymały
nacierający niemieckie oddziały pancerne. Pod wieczór dla dowódcy GA „Połud-
niowa Ukraina“ stało się jasne, że jeżeli nie wyda rozkazu natychmiastowego wyco-
fania wojsk z przedniego pasa obrony, to Rosjanie zamkną w ogromnym kotle
większość podległych mu korpusów. W związku z tym poprosił OKH o zgodę na wy-
cofanie wojsk na kolejną rubież obrony, czyli linię „Ferdynand“. Z decyzją zwle-
kano. Ostatecznie gen. płk. H. Friessner otrzymał o godz. 1.00, 22 sierpnia rozkaz, aby
Grupa armijna „Dumitrescu“ wycofała się z zajmowanych pozycji. Polecenie okazało
się jednak spóźnione.39

22 sierpień 

Rankiem 22 sierpnia dowódca 2. Frontu wprowadził do walki kolejny związek
operacyjny – 4. AGw., która rozpoczęła natarcie na lewym skrzydle frontu i jej za-
daniem było zamknięcie od północy kotła pod Kiszyniowem. Jednocześnie do walki
wszedł 18. KPanc., który otrzymał zadanie prowadzenia natarcia na kierunku Husi i
zamknięcia pierścienia okrążenia poprzez połączenie się z nacierającymi na odcinku
południowym wojskami 3. Frontu. Na zewnętrznym froncie kotła oddział 27. A i 6.
APanc. miały kontynuować natarcie. Oddziały pancerne, wykorzystując przewagę, do
końca 21 sierpnia, osiągnęły rubież rzeki Birlad. Pod koniec dnia również 18. KPanc.
wykonał swoje zadanie, docierając do miasta Husi. Z kolei 4. AGw. przełamała ru-
bież obrony i zajęła przeprawy na rzece Prut. Działania te pozwoliły osłonić lewe
skrzydło 52. A i wyjść jej oddziałom na przedmieścia Husi. Od zachodu pierścień
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IWANOWSKI, Operacja okrążająca Armii Radzieckiej…, ref. 2, s. 92.
MERGLES,  Bataille de Roumanie…, ref. 9, s. 174.
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wokół zgrupowania jasso-kiszyniowskiego był zamknięty. Aktywnie działania wojsk
pancernych i piechoty wspierały jednostki szturmowe 5. ALot. Tylko 22 sierpnia wy-
konały one łącznie 556 lotów bojowych. 2. Front Ukraiński rozbił 11 rumuńskich i 4
dywizje niemieckie i uniemożliwił odtworzenie obrony na kolejnych rubieżach, tym
samym wykonując zadanie bliższe.

Jednostki 3. Frontu Ukraińskiego również kontynuowały działania. Powodzeniem
zakończyło się przełamanie linii obrony w pasie natarcia 46. A. Udało się również
wprowadzić do działań 7KZmech. 4KZmechGw. opanował ważny węzeł komunika-
cyjny – miasto Tarutino, a następnie przeszedł do pościgu za wycofującym się od-
działami 6. A (niem.) w kierunku Komratu i Leowa. Pod koniec dnia oddziały 68
KPiech. zdobyły umocnione miasto Bendery. W nocy z 21 na 22 sierpnia rozpoczęła
się również operacja desantowa w limanie Dniestrowskim.40 Została ona poprzedzona
pozorowanym desantem i uderzeniem ogniowym w rejonie mierzei Bugaz.41 Z kolei
lotnictwo Floty Czarnomorskiej wykonało najpierw uderzenie na Akkerman, a na-
stępnie na pierwszą linię obrony. O godzinie 4. 15 I i II grupa desantowa ruszyły do
natarcia, wspierane przez kutry Flotylli Dunajskiej. Żołnierze piechoty morskiej 369.
sbpm zajęli pierwszą linię okopów i uchwycili przyczółek pod Mołogą i Czagir-Suhe,
na którym wylądowały pododdziały 83. SBPM.42 Powiodło się także lądowanie II
zespołu desantowego. W tym samym czasie zacięte walki toczył 10. samodzielny ba-
talion artylerii i karabinów maszynowych, który po sforsowaniu Carogrodskiej Gar-
dzieli, wylądował na mierzei Karlina – Bugaz. Po kilkudziesięciominutowej walce,
ponosząc duże straty, został zmuszony do wycofania się.43 W ciągu kolejnych kilku
godzin piechota morska toczyła ciężki walki, dążąc do przełamania linii obrony. Do-
wódca Grupy Specjalnej wprowadził nad ranem do walki pozostałe pododdziały 83.
SBPM oraz 252. bam. Do południa ostatecznie udało się opanować cały przedni pas
obrony. Jednocześnie część kutrów pancernych flotylli wysadziło desant na nabrzeżu
miasta Akkerman. W ten sposób osiągnięto powodzenie na całej szerokości natarcia.
Po południu wprowadzono do walki 255. strzelecką brygadę piechoty morskiej. Do
wieczora i następnego dnia okręty Dunajskiej Flotylli transportowały na drugi brzeg
limanu kolejne oddziały 46. A. Po zdobyciu Akkermanu natarcie lewoskrzydłowych
jednostek 46. A. rozwijało się pomyślnie, a Flotylla Dunajska otrzymała kolejne za-
danie. Miała opanować deltę i ujście Dunaju oraz zniszczyć niemieckie i rumuńskie
okręty działające na tym akwenie. Od 23 sierpnia marynarze i piechota morska Du-
najskiej Flotylli dokonali desantów w rejonie Żebrijan, skąd miało zostać wyprowa-
dzone natarcie na porty w delcie Dunaju. Po przygotowaniu artyleryjskim i uderzeniu
lotniczym kutry opancerzone wysadziły desant 384. samodzielnego nikołajewskiego
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ШИРОКОРАД, Поход на…, ref. 24, s. 186-187.
Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 177.
ШИРОКОРАД, Поход на…, ref. 24, s. 188-189.
Ibidem, s. 189.
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batalionu piechoty morskiej (dalej: 384 snbpm).44 Piechota wspierana ogniem arty-
lerii, zdobyła przyczółek i rozwinęła natarcie, likwidując kolejne punkty oporu. Sfor-
sowała Kilijską Gardziel i kontynuowała natarcie na Wiłkowo, które zostało zdobyte
24 sierpnia. Jednocześnie kutrom pancernym udało się wpłynąć w deltę Dunaju. W
okolicach Wiłkowa i Nowej Kilji kutry Flotylli Dunajskiej stoczyły potyczkę z ru-
muńskimi monitorami. Do walki włączyło się lotnictwo radzieckie. W południe dwa
monitory zostały zatopione.45 W nocy 25 sierpnia kutry wysadziły desant 80 żołnierzy
613. samodzielnej kompanii karnej w porcie Nowa Kilija, następnie wsparły walc-
zących, niszcząc gniazda karabinów maszynowych i stanowiska moździerzy. Po za-
jęciu portu, od północy desantował drugi rzut kompanii. Po krótkiej walce miasto
było zdobyte.46 Do 28 sierpnia jednostki piechoty Flotylli Dunajskiej i oddziały 46.
A. zajęły kolejne miejscowości w delcie Dunaju wraz z miastem Izmaił (25 sierp-
nia). 

Kolejnym zadaniem, jakie otrzymała Flotylla było uderzenie i zniszczenie pozos-
tałości rumuńskich sił flotylli rzecznej na Dunaju i osłonięcie skrzydeł nacierających
57., 37. i 46. A 3. Frontu Ukraińskiego. Rumuni stracili dwa monitory, kilka trałow-
ców i kutrów pancernych oraz kilkadziesiąt innych jednostek. Rosjanie zdobyli trzy
monitory, dwa trałowce rzeczne, cztery kutry trałowe, dwa okręty dowodzenia, dwa
okręty szkolne o napędzie parowym i kilka kutrów bojowych.47

23 i 24 sierpnia

Jednostki 2. Frontu kontynuowały natarcie. Oddziały 27. A wraz z czołgami 6.
APanc. uderzały w kierunku Birlad. Natomiast 56. A i 18. KPanc., realizując główne
zadanie zamknięcia pierścienia, zmierzały do uchwycenia przepraw na Prucie w re-
jonie Kotu-Morei i Falciu. Zaś 7AGw. i GKZmech. prowadziły natarcie wzdłuż rzeki
Seret, osłaniając jednocześnie główne ugrupowanie frontu. W tym samym czasie od-
działy 3. Frontu kontynuowały pościg za wycofującymi się oddziałami niemieckimi,
aby pod koniec 23 sierpnia uchwycić przeprawy na Prucie i zamknąć wewnętrzny
pas okrążenia. Przeprawy na Prucie miał zająć 7KZmech, podporządkowany 37. A.
Natomiast 46. A dążyła do utworzenia zewnętrznego pasa okrążenia, a jej głównym
zadaniem było osłonięcie sił frontu od południa i likwidacja zgrupowania 3A w dol-
nym biegu Dunaju. Zadanie utrzymania przepraw otrzymała Grupa Mietha, która
została podporządkowana dowódcy niemieckiej 6A. Miała ona powstrzymać nacie-
rające z północy oddziały radzieckie i tym samym umożliwić wycofanie się 6A za
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Ibidem, s. 196.
Ibidem, s. 199-200, Były to rumuńskie monitory: „Michał Kogaliceanu“ i „Laskor Kataradżiu“.
Ibidem, s. 2020-204.
Ibidem, s. 206.
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Prut.48 Sytuacja GA „Południowa Ukraina“ była krytyczna. Większość jednostek ru-
muńskich była rozbita lub chaotycznie starała wyrwać się spod uderzeń wojsk pan-
cernych i lotnictwa Armii Czerwonej. 

Gen płk. H. Friessner w swoich wspomnieniach obarczył Rumunów winą za nie-
powodzenia, jakie stały się udziałem jego wojsk. Uważał, że klęska oddziałów nie-
mieckich była spowodowana załamaniem się linii obrony żołnierzy rumuńskich, co
jednak nie było zgodne z prawdą. Większość jednostek rumuńskich starała się bo-
wiem powstrzymać kolejne uderzenia, lecz podobnie jak oddziały niemieckie nie
miała szans w związku z przytłaczającą przewagą Armii Czerwonej.49 Jednostki nie-
mieckie i rumuńskie za wszelką cenę starały się dotrzeć do przepraw na Prucie. Odi-
zolowane oddziały, jak np. Grupa Bojowa „Krichnera“ próbowały zorganizować na
kolejnych rubieżach węzły oporu, prowadząc walkę w okrążeniu. Tymczasem ra-
dziecka 7. AGw. wsparta GKZmech., po przełamaniu obrony na Serecie, z powo-
dzeniem kontynuowała natarcie, zdobywając 24 sierpnia miasto Roman. Następnie
sforsowała Bistricę i opanowała Bacau. Zaś oddziały 6APanc. i 27. A zdobyły i umoc-
niły miasto Birlad. 5. KPanc.Gw. (z GKZmech), posuwając się prawym brzegiem
Seretu wraz z oddziałami 6APanc., wdarł się do Tecuci i wyszedł na podstawy wyjś-
ciowe do natarcia na Fokszany. Najdalej wysunięta na prawo 40. A walczyła o Piatrę.
Na lewym skrzydle frontu sytuacja również rozwijała się pomyślnie. 23 sierpnia od-
działy 18. KPanc. i 52. A i 4. AGw. podeszły pod Husi. 24 sierpnia po krótkim przy-
gotowaniu artyleryjskim czołgi 18. KPanc. weszły do miasta, a od północnego
wschodu zaatakowała piechota 52. A. Walki trwały do wieczora, lecz miasto zostało
zdobyte. Jedyna droga na południowy – wschód została zamknięta. W tym samym
czasie 110. BPanc. (18. KPanc.) nawiązał kontakt z jednostkami pancernymi 3.
Frontu, zamykając w ten sposób pierścień okrążenia.50 7KZmech i 4KZmechGw. za-
mknęły przestrzeń między 37. A i podjęły walkę z maszerującymi oddziałami nie-
mieckiej 6A, idącymi ku przeprawom na Prucie. Niestety, pierścień okrążenia jeszcze
nie był wystarczająco szczelny. Pomimo zajęcia przez 78. KP przepraw w rejonie
Leuszeni, części niemieckiego VII KA udało się przeprawić przez Prut i ujść z kotła.
Był to jednostkowy przypadek, że kilku związkom taktycznym udało się wyjść z
okrążenia. Do likwidacji prób wyjścia z kotła włączyło się lotnictwo 5. i 17. ALot. Do
natarcia przeszła również 5. AU, wykonując we współdziałaniu uderzenia frontalne
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Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 181.
Z kolei gen. H. Guderian winą za klęskę pod Jassami i Kiszyniowem obarczył dowódcę GA „Po-
łudniowa Ukraina“, twierdząc, że spóźnił się on z wydaniem rozkazu wycofania się na rubież rzeki
Prut. Stwierdził, iż oddziały rumuńskie przeszły na stronę wroga i obróciły oręż przeciwko swym
wczorajszym sojusznikom“. Zaś gen. płk. H. Friessner przypisał im tchórzostwo, bowiem „w chwili
niebezpieczeństwa uciekali lub poddawali się wrogowi“, GUDERIAN, F. Wspomnienia żołnierza.
Warszawa 1958, s. 299, FRIESSNER, Verratene…, ref. 34, 68-71.
Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 186.
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i ze skrzydeł na rejon umocniony – Kiszyniów. Umiejętnie wykonując manewr
oskrzydlający, oddziały 5AU i 4AGw. 24 sierpnia zdobyły to miasto. 

23 sierpnia 46A działająca na wybrzeżu Morza Czarnego zakończyła okrążenie re-
sztek rumuńskiej 3A, spychając ją na plaże i wyszła ku przeprawom na Dunaju. Tym
samym po odcięciu dróg odwrotu przez deltę Dunaju, rumuńskie wojska skapitulo-
wały. Zakończył się pierwszy etap strategicznej operacji 2. i 3. Frontu Ukraińskiego. 

23 sierpnia w Bukareszcie doszło do zamachu stanu, w wyniku którego pronie-
miecki rząd I. Antonescu został obalony. Powołany za zgodą króla Michała nowy
rząd składał się z członków powstałego wcześniej Bloku Narodowo – Demokra-
tycznego (dalej: BND).51 Jednym z jego celów było obalenie Antonescu, zawarcie
rozejmu z aliantami i oswobodzenie Rumunii spod okupacji niemieckiej. Spiskowcy
oraz politycy związani z dworem królewskim próbowali zawrzeć odrębny pokój z
zachodnimi aliantami, obawiając się wkroczenia Armii Czerwonej.52 Rozpoczęcie
operacji Jassy – Kiszyniowskiej tylko przyśpieszyło decyzję o odsunięciu I. Anto-
nescu od władzy. Nowy rząd podał do wiadomości publicznej proklamację, z której
wynikało, że Rumunia zrywa sojusz z Niemcami i przerywa działania wojenne. Armii
rumuńskiej przekazano rozkaz natychmiastowego przerwania walki z Armią Czer-
woną. Jednocześnie król Michał oraz czołowi politycy nowego rządu, chcąc uniknąć
walki z Niemcami, zaproponowali dowódcy GA „Południowa Ukraina“, aby oddziały
niemieckie opuściły Rumunię.53 Jednak Hitler nakazał zlikwidować rząd i utworzyć
nowy, złożony z polityków proniemieckich. Akcję niemiecką miały wesprzeć jed-
nostki stacjonujące w Jugosławii i na Węgrzech. W odpowiedzi Rumuni wypowie-
dzieli Niemcom wojnę i rozpoczęli działania militarne. W kolejnych dniach doszło do
ciężkich walk w zagłębiu naftowym Ploeszti, gdzie rozbito jednostki przeciwlotnicze.
Oddziały rumuńskie rozbiły też 14 000 zgrupowanie niemieckie w rejonie Bukare-
sztu54 oraz stoczyły kilkudniową bitwę w dolinie Prahovy.55 Ponadto część jednostek
do tej pory walczących na froncie przeszła na stronę Armii Radzieckiej. Tym samym
Niemcy stracili cennego sojusznika i „zyskali“ zaciętego wroga, a ich sytuacja stała
się krytyczna.
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KORYN, A. Powstanie sierpniowe 1944 r. w Rumunii, „Studia z dziejów ZSRR i Środkowej Eu-
ropy“, R XXI, Warszawa 1985, s. 132.
KUBERSKI, Sojusznicy Hitlera…, ref. 4, s. 40.
KORYN,  Powstanie sierpniowe 1944 r..., ref. 51, s. 138.
AXWORTY, The Romanian Army…, ref. 6, s. 20-21.
KORYN, Powstanie sierpniowe 1944 r..., ref. 51, s. 139.
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II etap operacji

W drugiej fazie operacji Jassy – Kiszyniowskiej wojska radzieckich frontów pla-
nowały likwidację okrążonych wojsk. Wojska 2. Frontu Ukraińskiego miały konty-
nuować częścią sił natarcie na kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.
Pozostałe jednostki miały likwidować kocioł oraz prowadzić natarcie na rubież foks-
zańską, aby wejść w głąb Rumunii. Natomiast 3. Front siłami dwóch korpusów zme-
chanizowanych i trzech armii zająć stanowiska wewnątrz i na zewnątrz pierścienia
oraz likwidować związki i grupy próbujące wyrwać się z okrążenia. Zadaniem głów-
nym była likwidacja zgrupowania niemieckiego w rejonie Kotowskoje oraz utrzy-
manie rubieży pomiędzy Husi – Leowo.

Pod koniec 24 sierpnia gen. Postel (dowódca XXX KA) objął dowództwo nad po-
zostałością oddziałów i związków taktycznych 6A. Polecił jej ugrupować się w trzy
równoległe kolumny z silną ariergardą i awangardą, a następnie wydał rozkaz do pr-
zebicia się z okrążenia. Kolumny maszerujące na Husiu miały 25 sierpnia dokonać
wyłomu w pierścieniu okrążenia. Niemcy uderzyli wszystkimi trzema kolumnami i
udało im się przełamać obronę 37A pod Sarata – Galbeną. Przez wyłom wyszła tylko
część sił gen. Postela, bowiem dowódca 37A wprowadził do walki 64. KP, który od-
rzucił atakujących Niemców i z powrotem zamknął pierścień.56 Równie ciężkie walki
na swoich odcinkach toczyły 7KZmech i 4KZmechGw. Natomiast nieoczekiwanie
udało się wyjść poza pierścień okrążenia kilkunastotysięcznej grupie w pasie działa-
nia 5AU. Przerwanie się części sił niemieckich było spowodowane poważnym błę-
dem dowódcy 3. Frontu oraz Stawki. 

Oddziały 52. A osiągnęły Prut i zajęły rubież obroną na linii Kotu – Mrei – Leovo
– Falciu – Murgeni, natomiast 18. KPanc. dotarł do rejonu Smulc – Cudalbi – Baleni,
zamykając kierunek odwrotu na Kagulu. Z kolei 4AGw. współdziałająca z 5AU na-
cierała wzdłuż wschodniego brzegu Prutu. Wejście oddziałów 4AGw. w pas natarcia
5AU spowodowało ostrą interwencję gen. Tołbuchina. Stawka nakazała wycofać od-
działy 4AGw. poza Prut. Rozkaz został wykonany. Słaba 5AU bez wsparcia gwar-
dzistów przez kolejne dwa dni nie była w stanie przełamać oporu jednostek
niemieckich na północ od przepraw na Prucie. Jednocześnie z południa oddziały te
były naciskane przez 37A. Brak 4AGw. spowodował, że wytworzyła się luka, w którą
weszły wycofujące się jednostki z kotła kiszyniowskiego57, które następnie przepra-
wiły się na prawy brzeg Prutu. Grupa ta skoncentrowała się w okolicach Husiu i uder-
zyła na tyły 52A58, chcąc przedrzeć się na przedgórze Karpat.59 W likwidacji tego
zgrupowania lotnictwo 5. ALot. pomogło oddziałom 18KPanc. i 52A, 
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Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 206, 213-214.
Źródła podają, że była to grupa od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy z artylerią i bro-
nią pancerną.
Oсвобождение Юго-BoсToчной и ЦенTральной Eвропы войсками…, ref. 32, s. 151.
Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 209-212.
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W ciągu kolejnych dni oddziały 5AU i 37. A uporały się z mniejszymi zgrupowa-
niami okrążonych oddziałów niemiecko-rumuńskich. Część z nich poddała się, lecz
były i takie, które walczyły do ostatniego naboju. 28 sierpnia zgrupowanie niemiec-
kie znajdujące się w lasach na płd. od Husi zostało w ciężkim boju spotkaniowym roz-
bite przez trzy korpusy 52A.60 Mimo zaciętego oporu 21 KPGw., część oddziałów
niemieckiego zgrupowania przerwała się do Karpat. Nie było to jedyne duże zgru-
powanie niemieckie, które z powodzeniem prowadziło walkę w kotle.61 Pod koniec
sierpnia 15-tysięczna kolumna z Grupy „Dumitriescu“ przedarła się w rejon Adjud –
Nou i przecięła linię komunikacyjną Roman – Bacau – Adjud – Nou. Dowódca 2.
Frontu nakazał odwodowemu 27. KP uderzenie i zlikwidowanie tej grupy. Do likwi-
dacji skierowano też jeden korpus z 7. AGw. oraz 23. KPanc.62 Walki trwały do 4
września. Do niewoli dostało się 7 000 żołnierzy i oficerów (spośród około 38 0000).
Tylko niewielkiej grupie udało się przedrzeć do Karpat. Ogółem wojska 2. Frontu
wzięły do niewoli 38 000 jeńców z ugrupowania kiszyniowskiego, które wyszło na
tyły frontu. W sumie rozbito sztaby IV, VII, XXX, XXXXIV i LII KA oraz zniszc-
zono osiemnaście dywizji piechoty. Ponadto 10. Dywizja Grenadierów Pancernych
oraz 13. DPanc. utraciły większość sprzętu i tylko niewielu oddziałom udało się pr-
zedrzeć na Węgry.

Likwidacja kotła nie przebiegała już tak sprawnie, jak manewr oskrzydlający oraz
przełamanie kolejnych rubieży obrony. Zarówno dowódca 2. jak i 3. Frontu, popeł-
nili szereg błędów. Do najważniejszych należy zaliczyć brak koordynacji działań pod-
czas likwidowania kiszyniowskiego zgrupowania, niewykorzystanie możliwości
lotnictwa szturmowego oraz uszczuplenie sił przeznaczonych do likwidacji okrążo-
nych. 

Tymczasem 7AGw. i GKZmech. prowadziły natarcie na kierunku braszowskim,
zaś 6APanc. 27 sierpnia zajęła rejon Rimnicu – Sarat – Buzau. Natomiast 53A armia
miała z podstaw wyjściowych dokonać przełamania rubieży fokszańskiej, co osta-
tecznie po likwidacji kotła pozwoliłoby wojskom 2. Frontu Ukraińskiego wyjść na
kierunek bukaresztański. 3. Front Ukraiński częścią sił wyzwolił południową Moł-
dawię. Po zajęciu Izmaiłu, jednostki 46. A kontynuowały natarcie na Gałacz. Pod
miastem Reni oddziały armii rozbiły kombinowane zgrupowanie niemieckie (279.
Brygadę dział pancernych, 6. specjalną szkołę armijną, zgrupowanie batalionów za-
pasowych 9. DP). 27 sierpnia 46A z marszu uderzyła na Gałacz i do końca dnia go
wyzwoliła. 29 sierpnia 34. KP zdobył Konstancję, z której na początku sierpnia ewa-
kuowano resztki niemieckiej Floty M. Czarnego, przenosząc je do portów Bułgarii.
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Oсвобождение Юго-BoсTочной и ЦенTральной Eвропы войсками…, ref. 32, s. 158.
Nowe Kanny. Operacja…, ref. 10, s. 213-214-216.
IWANOWSKI, Operacja okrążająca Armii Radzieckiej…, ref. 2, s. 99.
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Straty, jakie poniosła GA „Południowa Ukrainy“ były tak wielkie, że związek ten
praktycznie przestał istnieć. Niemcy stracili ponad 340 czołgów, co stanowiło ok.
80 % stanu wyjściowego, zaś 208 000 żołnierzy i oficerów dostało się do niewoli.63

Zakończenie

Działania wiosenno – letnie na lewej flance frontu wschodniego są niezwykle cie-
kawe, składa się bowiem na nie tyle elementów politycznych, strategicznych, tak-
tycznych i operacyjnych, że pogłębione i szczegółowe przestudiowanie starczyłoby
na napisanie odrębnej rozprawy naukowej. Operacja Jassy – Kiszyniowska, która
była konsekwencją nieudanych działań wiosennych, może faktycznie uchodzić za
współczesne wcielenie bitwy pod Kannami, chociaż zarówno rozmach działań, jak i
przestrzeń oraz ilość użytych wojsk i środków na pewno przerasta jej klasyczny pier-
wowzór. Samo przełamanie frontu nie było tylko przełamaniem operacyjnym wyko-
nanym przez określone siły. Stanowiło przede wszystkim przełamanie w skali
strategicznej, i to na ogromną skalę. W wyniku sprawnie przeprowadzonej operacji
w ciągu 8 dni przestało praktycznie istnieć całe południowe skrzydło państw Osi, a
drogi w kierunku Bałkanów, Węgier, Czechosłowacji (przez przełęcze karpackie) i
Austrii (w tych dwóch ostatnich państwach funkcjonowała większość przeniesionych
z bombardowanych Niemiec zakładów przemysłu zbrojeniowego) stanęły przed
Armią Czerwoną otworem. Armie dwóch radzieckich frontów wyszły na głębokie
tyły strategiczne frontu wschodniego. 

W skali operacyjnej również był to majstersztyk. Wygięcie linii frontu w kierunku
północnym wykorzystano, przeprowadzając dwa uderzenia na dwóch kierunkach tego
łuku. Przy zbieżność kierunków manewrów zawsze prowadzi to do zamknięcia okrą-
żenia. Uzyskano to dzięki znakomitemu zaplanowaniu, przygotowaniu i zsynchroni-
zowaniu działań wszystkich związków taktycznych i operacyjnych. 

Nie możemy również zapominać, że efekt zaskoczenia miał w tym wypadku szcze-
gólne znaczenie. Rosyjskim dowódcom udało się przekonać Niemców, że jeśli uderzą,
to będą nacierali czołowo, aby jak najszybciej wyjść na dogodne podstawy wyjś-
ciowe do natarcia w głąb Rumunii. Przyjęte ugrupowanie przez dowódców niemiec-
kich wskazywało na to, że spodziewali się oni, iż Rosjanie spróbują kontynuować
działania, które prowadzili podczas I i II bitwy o Targu – Frumos. Pozostawione od-
wody za dwoma głównymi pasami obrony były wyśmienitym rozwiązaniem wobec
przeciwnika, który atakuje frontalnie. Ale Rosjanie nie chcieli tego zrobić. W zamian
przeprowadzili operację okrążającą, zamykając w gigantycznym kotle większość jed-
nostek GA „Południowa Ukraina“. 

Rosjanie uwzględnili i wykorzystali też warunki geograficzne. Natarcie było bo-

63 Ibidem, s. 103.
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wiem realizowane w trudnym terenie, lecz z wykorzystaniem naturalnych szlaków
komunikacyjnych oraz przy osłonie skrzydeł, które stanowią rzeki Seret i Prut. Uder-
zenie przeprowadzono na dwóch wąskich kanałach, w które wprowadzono silne
związki operacyjne wojsk szybkich, w ten sposób zapewniając im maksymalne mo-
żliwości osiągnięcia powodzenia przy pełnym wykorzystaniu czynnika czasu. Po-
nadto 2. Front wprowadził do działania specjalną grupę zmotoryzowano-konną, która
zabezpieczyła jego manewr i uzyskała pełne powodzenie w trudnym, podgórskim te-
renie. 

Bitwa Kiszzniowska
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Wymiar polityczny też jest istotny. W wyniku udanego natarcia nie tylko rozbito
dwie rumuńskie armie, lecz już w trzecim dniu operacji Rumunia przestała być so-
jusznikiem Niemiec, a co ważniejsze, rozpoczęła działania militarne przeciwko nim.
Wyeliminowanie Rumunii z wojny po stronie Osi miało też dla Niemiec konsek-
wencje ekonomiczne. Straciły one bowiem ostatnie źródło ropy naftowej. Kolejnym
istotnym elementem gry politycznej była możliwość wyjścia Armii Czerwonej na
Bałkany i poszerzania wpływów ZSRR w tym regionie Europy. W ten sposób Ros-
janie raz jeszcze przekreślili marzenia W. Churchilla na uderzenie „w miękkie pod-
brzusze Europy“. Przełamanie to, jak widzimy, miało też dalekosiężne konsekwencje
polityczne zarówno dla państw bałkańskich, jak również Środkowej Europy. Zajęcie
tych terenów przez Armię Czerwoną w konsekwencji doprowadziło do oddania tej
części Starego Kontynentu w „lenno“ Związkowi Radzieckiemu. 



PREDOHRA A PRIEBEH DEBRECÍNSKEJ OPERÁCIE1 

FRANTIŠEK CSÉFALVAY

Počas jesenných bojov v roku 1944 v Karpatoch v pásme 1. a 4. ukrajinského frontu
sa dôležité udalosti odohrali aj na južnom strategickom smere, ktoré spätne ovplyv-
nili bojovú činnosť, veliteľské rozhodnutia sovietskeho Hlavného stanu, ale aj na-
cistického protivníka, čiže boje v Beskydách boli vzájomne previazané s bojovou
činnosťou na južnom strategickom smere Bukurešť – Budapešť – Viedeň. Nová si-
tuácia, ktorá vznikla koncom augusta 1944 po grandióznych úspechoch ČA v Ru-
munsku, poskytovala možnosť 1. a 2. ukrajinskému frontu dostať sa do kontaktu so
slovenským povstaleckým územím, a tak veľké nemecké sily (armádna skupina Hein-
rici a nemecká 8. armáda) obkľúčiť a zlikvidovať. V záujme toho musel obnoviť svoju
ofenzívnu činnosť 1. ukrajinský front, aby sa preniknutím cez Dukliansky priesmyk
prebojoval k povstalcom, 2. ukrajinský front mal z priestoru Oradea (historický slo-
venský názov mesta bol Veľký Varadín (maď. Nagyvárad) – Debrecín preniknúť na
sever na Slovensko a severozápadne od Košíc dosiahnuť povstalecké územie2. Ta-
kémuto predpokladu predchádzalo vojnové dianie v prvej polovici roku 1944.

***
Strategická situácia v lete 1944 bola v znamení rastu a upevnenia antihitlerovskej

koalície a jej víťazstiev na rozhodujúcich bojiskách druhej svetovej vojny. Ešte v prvej
polovici roka 1944 Červená armáda zlikvidovala blokádu Leningradu (dnes Sankt
Peterburg), oslobodila pravobrežnú Ukrajinu a Krym a preniesla bojové akcie na úze-
mie Rumunska. V polovici roka 1944 sa línia sovietsko-nemeckého frontu tiahla od
severu na juh takto: od Barentsovho mora, západne od Murmanska, cez Onežské a La-
dožské jazero, Karelskú šiju, severozápadne od Leningradu, východne od Narvy
a Pskova, východne od Vitebska a Mogyleva, po rieku Pripiať, východne od Koveľa,
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1

2

Názov Debrecínska operácia pochádza z ruskej terminológie. Ešte v sovietskej ére dostali operá-
cie väčšinou pomenovanie podľa smeru postupu (napr. Bratislavsko-brnianska) alebo podľa roz-
sahu späť získaného územia (Ľvovsko-sandomierska). V danom prípade by malo ísť
o Aradsko-nyíregyházsku operáciu podľa smeru útoku hlavných síl 2. ukrajinského frontu alebo
o Sedmohradsko-zátiskú operáciu, pretože končila na rieke Tisa. V novšej maďarskej historiogra-
fii sa udomácňuje názov Zátiská operácia. Vzhľadom na komplikovanosť iného pomenovania sme
sa pridržali zaužívaného starého sovietskeho pojmu, vžitého aj na Slovensku.
SCHÖNHERR, K. Die Auswirkungen des slowakischen Nationalaufstandes auf die südliche
Ostfront. In Slovenské národné povstanie 1944   súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch
druhej svetovej vojny. Ed. Peknik, M. Bratislava : Ústav politických vied SAV, Veda, Vydavateľ-
stvo SAV, 2009, s. 199. (Príspevok bol prednesený na medzinárodnej vedeckej konferencii k 60.
výročiu SNP v Banskej Bystrici v roku 2004.)



PREDOHRA A PRIEBEH DEBRECÍNSKEJ OPERÁCIE

55

severne od Kišineva, pozdĺž rieky Dnester k Čiernemu moru. Celková dĺžka frontu
predstavovala 4500 km3.

Podľa priebehu línie frontu je zrejmé, že najakútnejším sa pre sovietske velenie
stala likvidácia bieloruského výbežku frontu, pretože tento úsek aj v prípade územ-
ných ziskov na iných úsekoch sovietsko-nemeckého frontu by poskytol možnosť ne-
meckých výpadov do chrbta ČA. Preto sovietsky Hlavný stan najvyššieho hlavného
velenia naplánoval zasadiť úder proti bieloruskému zoskupeniu Wehrmachtu.
V zrážke miliónových armád a najväčšej operácie v roku 1944 sa ČA podarilo zlik-
vidovať výbežok, obkľúčiť a zlikvidovať veľké nemecké zoskupenia a zavŕšiť po-
rážku skupiny armád Stred. Rozšírenie útočnej aktivity aj na iné úseky frontu prinieslo
výrazné posuny frontových línií v pásme od Baltického mora až po Karpaty. Do za-
čiatku augusta 1944 vojská 1. pobaltského frontu sa priblížili k Rige, 3. a 2. bieloru-
ský front sa dostali k hraniciam východného Pruska, a 1. bieloruský front v druhej
polovici júla vstúpil na poľské územie. Vojská 1. ukrajinského frontu do konca au-
gusta oslobodili celú západnú Ukrajinu, juhovýchodné časti Poľska, a v blízkosti
československých hraníc prešli do obrany.

***
Letná ofenzíva sovietskych vojsk nabrala ďalšie obrátky na južnom strategickom

smere. 20. augusta 1944 otvorila ČA silami 2. ukrajinského frontu generála armády
R. J. Malinovského a 3. ukrajinského frontu generála armády F. I. Tolbuchina ofen-
zívu západne od Prutu proti tam rozmiestnenej 4. rumunskej armáde a súčasne za-
útočila južne od Tiraspolu na rozhranie 6. nemeckej a 3. rumunskej armády. V oboch
smeroch sa ČA podarilo dosiahnuť hlboký vlom do protivníkovej obrany, ktorému ne-
mecko-rumunská obrana nestačila dlhšie vzdorovať.  Hlavná časť vojsk podriade-
ných hlavnému veliteľstvu 6. nemeckej armády bola medzi Dnestrom a Prutom
obkľúčená a do 29. augusta rozbitá. Podobne dopadla aj 3. rumunská armáda, ktorá
bola v obrane na dolnom Dnestri a 24. augusta bola obkľúčená na pobreží Čierneho
mora. Len 8. nemeckej armáde, nasadenej na ľavom krídle, sa podarilo zabrániť ka-
tastrofe a zachrániť sa a profitovať z blízkosti Karpát.4 Hlavné veliteľstvo skupiny
armád „Südukraine“ 5. septembra  bolo nútené konštatovať, že obkľúčené vojská 6.
armády treba považovať za definitívne stratené.5 Po rozbití „Heeresgruppe Süd-

3

4

5

KOLLÁR, P. a kol. Dejiny vojen a vojenského umenia. I. vydanie. Praha : Naše vojsko, 1989, s.
191.
SCHÖNHERR, K. Die Auswirkungen der militärischen Situation 1944 auf die deutsch-rumäni-
schen Beziehungen. In Revue Roumaine d’ Histoire, Tome XXXVIII (1999), 1   4, s. 168. Podľa 9.
zväzku sovietskej 12-zväzkovej syntézy druhej svetovej vojny (Dějiny druhé světové války 1939  
1945. Svazek 9. (ďalej len: DDSV 9). Osvobození území SSSR a evropských zemí. Válka v Ti-
chomoří a v Asii. Praha : Naše vojsko, 1981, s. 104) ku Karpatom ustupovalo len 6 značne otra-
sených divízií 8. nemeckej armády.
DDSV 9, s. 103-104.



ukraine“ bola pred ČA otvorená cesta do vnútrozemia Rumunska, do Valašska,
a na obsadenie naftových polí pri Ploieşti. Rozbitím „Heeresgruppe Südukraine“
v Besarábii a Modavsku,  ako aj skončením odporu rumunskej armády pred ČA v dô-
sledku známych rumunských udalostí 23.   24. augusta 1944 a po vystúpení Rumunska
zo spojenectva s Nemeckom a obrátení zbraní proti nemu do konca augusta 1944 do-
siahla ČA Dobrogea, južne od mesta Constanţa, obsadila Bukurešť a vrhla nemecké
vojská na západ na líniu Bukurešť – Suceava. 

Zámer sovietskeho velenia vychádzal z predpokladu, že rozbitie protivníka v Jasko-
kišiňovskej operácii zlepší vyhliadky na prekonanie nepriateľskej obrany Karpát. So-
vietsky generálny štáb i Hlavný stan zvažovali otázku, či je potrebné uskutočniť čelný
útok 4. ukrajinského frontu cez horský masív Karpát a či by nebolo lepšie postupom
na juh od Karpát cez Rumunsko dostať sa do uhorskej nížiny. Z týchto dôvodov došlo
k vydaniu rozhodnutia o prechode 4. ukrajinského frontu do obrany dňa 26. augusta
1944. Už 4. septembra Hlavný stan dostal písomnú správu zástupcu najvyššieho hlav-
ného veliteľa maršala G. K. Žukova a generála armády R. J. Malinovského, v ktorej
upozornili, že „Nemožno sa spoliehať na to, že sa 40. a 7. gardová armáda rýchlo pre-
bijú čelným útokom.“ Navrhovali vstúpiť do Sedmohradska, kombinujúc údery vojsk
z východu a juhu, presunúť sem 53., 27. a 6. gardovú tankovú armádu z Dunaja
a ovládnuť priestor Kluža (rum. Cluj-Napoca, predtým Cluj,6 maď. Kolozsvár), Ora-
dey a Haţegu (Hátszeg7). Vojvodcovia vo svojom zdôvodnení uviedli, že zmocnením
sa tohto priestoru, vytvoríme „pre Nemcov a Maďarov, ktorí operujú proti Žmačen-
kovej a Šumilovovej armáde (40. armáda a 7. gardová armáda   pozn. F. Cs.) hrozbu
obkľúčenia a pomôžeme im rýchlejšie sa dostať k Deju (Dés), Klužu, aby mohli ďalej
operovať na Satu Mare (Szatmárnémeti) v súčinnosti so 4. ukrajinským frontom.“ 5.
septembra Hlavný stan vydal pokyn 2. ukrajinskému frontu na opravu operácie v tom
zmysle, že sa Karpaty mali obísť z juhu, kombinujúc pri tom frontálne a obchvacu-
júce útoky niekoľkých armád, pomôcť 4. ukrajinskému frontu a pritom netrieštiť sily.8

Takto sa zrodil zámysel sovietskeho velenia, ktorý predpokladal, že obchvat síl
skupiny armád Juh utvára priaznivé podmienky na obídenie hlavného zoskupenia ne-
priateľa a z jeho chrbta namieriť údery v smeroch Oradea – Debrecín (maď. Debre-
cen) – Nyíregyháza – Čop – Arad – Szolnok a Arad – Segedín (maď. Szeged). Tieto
údery by mali mať za následok obkľúčenie a zničenie skupiny armád Juh na území

FRANTIŠEK CSÉFALVAY
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6

7

8

Podľa zaužívanej praxe slovenskej historiografie uvádzame na prvom mieste súčasné zemepisné
názvy, pokiaľ je zaužívaný  slovenský názov,  uvedieme ten, a v zátvorke originálny cudzí názov,
prípadne dobové maďarské alebo inojazyčné názvy.
V slovenskom vydaní Štemenka (ŠTEMENKO, S. M. Pracoval som v generálnom štábe. I. vyda-
nie. Bratislava : NAKLADATEĽSTVO PRAVDA, 1976, s. 228) sa uvádza mesto Karcag, v ruskej
verzii na internete je mesto Chaceg, čo je zjavne z maďarskej verzie Hátszeg (dnes: Haţeg) v dneš-
nom Rumunsku.
Tamže, s. 228.
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Sedmohradska a za Tisou. Potom rozvíjajúc útok na sever v smere na Nyíregyházu,
Čop pomôcť 4. ukrajinskému frontu ovládnuť priestor Užhorodu a Mukačeva.9

Vystúpenie Rumunska z nemeckého spojenectva vytváralo novú situáciu. Vzniklo
akútne ohrozenie Maďarska, čo pociťovali aj jeho politici a vojaci. Začala sa otria-
sať viera, že utvorený pevnostný systém vo Východných Karpatoch – Arpádova línia
–   dokáže zastaviť sovietsky príval. Maďarský generálny štáb z danej situácie už 25.
augusta urobil takú konzekvenciu, že obranu Karpát treba rozšíriť na juh a urobiť pa-
tričné opatrenia v súvislosti s nadchádzajúcimi udalosťami v južnom Sedmohradsku.
V posledných augustových dňoch ešte nemecké velenie dúfalo, že pronemecké sily
v Bukurešti nadobudnú prevahu, preto zakázalo všetky samostatné maďarské akcie10,
ale na začiatku septembra už bolo jasné, že nemecké nádeje sú neopodstatnené.

Plán maďarského generálneho štábu vychádzal z toho, že vojskami 2. armády na
línii južných Karpát alebo prinajmenšom na línii rieky Mureš (rum. Mureş, maď.
Maros) zastaví sovietske vojská.

Prvý maďarský útok novoutvorenej neúplnej 2. maďarskej armády (V: genplk.
Lajos Veress) [pozostávala z II. zboru (7. a 9. poľná náhradná, 25. pešia, 2. tanková
divízia a 1. a 2. horská náhradná brigáda) a IX. zboru (2. poľná náhradná divízia, 9.
hraničiarska brigáda a sikulská pohraničná stráž)] sa začal 5. septembra. Maďarské
vojská prelomili obranu rumunskej 1. armády, prekročili rieku Arieş (maď. Aranyos),
obsadili Turdu (maď. Torda), na druhý deň prekročili Mureš. 2. tanková divízia do-
siahla rieku Târnava Mică (maď. Kis Küküllő). Medzitým však sovietske vojská pre-
kročili južné Karpaty, takže 10. septembra útok musel byť zastavený. Hlavné sily
2. ukrajinského frontu sa snažili o postup cez južné Karpaty severným smerom, aby
sa dostali do chrbta nemecko-maďarských vojsk v Sedmohradsku.11 

Druhý maďarský pokus na zastavenie sovietskeho postupu realizovala 3. armáda,
ktorá bola tiež novoutvorená (V: genplk. József Heszlényi), a pozostávala z VIII.
zboru (20. pešia, 23. záložná, 1. jazdecká a 1. tanková divízia) a VII. zboru (4. poľná
náhradná a 12. záložná divízia). Maďarský útok sa začal z východného Maďarska,
z priestoru Makó   Gyula v smere na Arad – Lipova (Lippa) 13. septembra a útočníci
už v prvý deň dosiahli Arad a do 18. septembra aj karpatské vrchy. Sovietske tan-
kové sily ale prerezali 2. maďarskú armádu, zatlačili maďarské vojská na čiaru Dom-
begyháza – Battonya a na niektorých miestach vyšli až k Tise.12 

15. septembra stáli sovietske vojská v údolí Dunaja medzi Mangaliou a Orşovou

9
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BARAKIN, P. 6-ja gvardejskaja tankovaja armija v debrecenskoj operacii. In Vojenno-istoričeskij
žurnal 1975, č. 11, s. 70.
UNGVÁRY, K. A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest : Osiris Kiadó, 2005,
s. 308.
Tamže, s. 317.
www.zmne.hu/Forum/04masodik/tamado.htm.



a mali v rukách už nielen Besarábiu, Moldavsko, ale aj Valašsko a južné časti Sed-
mohradska. Keďže ČA sa zamerala na postup cez rumunskú nížinu, mohla skupina
armád Južná Ukrajina do polovice septembra vybudovať novú obrannú líniu v seve-
rozápadnom a strednom Sedmohradsku.13 Sovietsky postup v údolí Dunaja viedol aj
k známym špekuláciám A. Hitlera o tom, že Sovieti sa obrátia na juh,  a nie na Ma-
ďarsko, pretože podľa Hitlera odvekým ruským snom bolo získať prístup k morským
úžinám Bosporu a Dardanel, čiže primárnym sovietskym cieľom nebude Maďarsko,
ale smer na  Turecko.14 Vychádzal z predpokladu, že sovietske vojská v Jasko-kiši-
ňovskej operácii utrpeli veľké straty a ich doplnenie v krátkom čase nebude možné.
Preto na línii Karpát zo sovietskej strany treba počítať len so zabezpečením krídiel.15

20. septembra v priestore Arad sa ČA dostala na Veľkú maďarskú nížinu, čo jej umož-
nilo preložiť ťažisko bojov z ťažko schodného lesnato-horského terénu na nížinu,
ktorá znamenala priaznivejšie podmienky na rozvinutie tankových vojsk.

Vypadnutím Rumunska ako nemeckého spojenca z vojny z hľadiska neskoršieho
priebehu bojov rapídne vzrástol význam priestoru Karpatskej kotliny. Nerastné suro-
viny pre nemeckú vojnovú mašinériu predstavovali ropné polia v Maďarsku a Ra-
kúsku, ktoré pokrývali až 80 % nemeckej spotreby. Ďalší sovietsky prienik do
Maďarska by mohol vyvolať vyradenie Maďarska z nemeckého spojeneckého sys-
tému a z vojenského hľadiska možnosť odrezania ústupových ciest nemeckých sku-
pín armád E a F; ako to vo svojich memoároch uviedol S. M. Štemenko.16

Oslobodením Maďarska by sa sovietske vojská dostali do spojeneckého Českoslo-
venska a obchvátili by Nemecko z juhu. Zmenilo by to aj situáciu v Taliansku a Ju-
hoslávii, Grécku a Albánsku a bol by ohrozený ústup tamojších nemeckých vojsk. 

Z hľadiska získania času v nemeckých strategických predstavách dôležitú úlohu
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SCHÖNHERR, ref. 4, s. 179.
M. SZABÓ, M. A magyarországi felszabadító hadműveletek 1944 – 1945. Budapest : Kossuth Kö-
nyvkiadó, 1985, s. 38; Uvádza to aj Štemenko vo svojich memoároch v druhom vydaní (Generaľ-
nyj štab v gody vojny. Moskva : Vojenizdat, 1989), ktoré nebolo preložené do slovenčiny. Na
internete: http://militera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/index.html  7. kapitola  odvolávajúc sa
na Friessnerove pamäti. (FRIESSNER, H. Árulások, vesztett csaták. (Pôvodný názov: Verratene
Schlachten). Budapest : CO – NEXUS Print-ter, b.r. (1992). Na internete v ruštine na http://mili-
tera.lib.ru ..... Friessner tam uvádza, že 10. septembra 1944 na návšteve v Hitlerovom hlavnom
stane Hitler vyjadril presvedčenie, že Rusi chcú získať Bospor a Dardanely (s. 127 maďarského vy-
dania).
Az egyetemes és magyar hadművészet fejlődése az ókortól napjainkig. Tankönyv. [Vývin všeo-
becného a maďarského vojenského umenia od staroveku do súčasnosti. Učebnica.] Ed. Füzi Imre.
Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó, 1986, s. 192.
ŠTEMENKO, ref. 7, s. 227. Pozri aj jeho memoáre v druhom vydaní (Generaľnyj štab v gody
vojny. Moskva : Vojenizdat, 1989), ktoré neboli preložené do slovenčiny. Na internete: http://mi-
litera.lib.ru/memo/russian/shtemenko/index.html
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mali zohrať boje na zdržanú, v ktorých nasadzovali tankové bojové skupiny za pod-
pory letectva, tie však bez pohonných hmôt neboli akcieschopné.17 

V dôsledku predošlých septembrových bojov proti nemeckým a maďarským silám
koncom septembra 1944 sa ČA naskytla možnosť zasadenia úderu medzi Karpatmi
a severným Balkánom silami 2., 3. a 4. ukrajinského frontu.  

Z hľadiska našej témy treba zdôrazniť, že zmocnením sa priestoru Debrecína a Nyí-
regyházy a následným severným útokom by bolo možné obkľúčiť v operačnom
zmysle maďarskú 2. armádu a 8. nemeckú armádu v severnom Sedmohradsku a časť
1. maďarskej armády v Karpatoch. V prípade takého vývinu udalostí by sa mohli so-
vietske vojská 2. a 4. ukrajinského frontu otočiť smerom na Budapešť.

V staršej literatúre sa často uvádza (a treba povedať, že v mnohých smeroch tieto
tvrdenia sú aj dnes opodstatnené), že W. Churchill sa v polovici septembra 1944 ces-
tou na konferenciu v Quebecu vyjadril, že anglosaské sily preniknutím cez Balkán
a severné Taliansko skôr môžu preniknúť k Viedni. Vzhľadom na nemecký odpor
v Taliansku Churchillove nádeje neboli reálne, ale Sovieti zjavne postrehli, že za
Churchillovými vyjadreniami sa skrýva už povojnové delenie sfér vplyvu, o čom sa
Sovieti mohli presvedčiť v októbri 1944 v Moskve.18 

Hlavný stan Najvyššieho hlavného veliteľa ČA v direktíve č. 220215 zo dňa
15. septembra19 určil úlohy pre veliteľa vojsk 2. ukrajinského frontu R. J. Malinov-
ského (od 10. 9. 1944 maršal ZSSR20 ) a predstaviteľa Hlavného stanu maršala S. K.
Timošenka 21. Vojská frontu mali v dňoch 15.-19. septembra dosiahnuť líniu Karlibaba
(rum. Cârlibaba maď. Radnalajosfalva – Ludwigsdorf – Bistriţa (maď. Beszterce),
Kluž, Lugož (rum. Lugoj, maď. Lugos) a potom pokračovať v útoku vo všeobecnom
smere na Kluž – Debrecín – Miškovec, hlavnými silami v úseku Čop – Szolnok do-
siahnuť Tisu a napomáhať 4. ukrajinskému frontu v prekonaní Karpát a ovládnutí
Užhorodu. Ako bližšiu úlohu direktíva stanovila do 30. septembra:

a) vojskami 40. armády do 30. septembra ovládnuť čiaru   Sighetu Marmaţiei (maď.
Máramarossziget) – Carei (Nagykároly); jazdecko-mechanizovanej skupine Gorškova
útočiť v smere Bistriţa (maď. Beszterce)   Satu Mare  (maď. Szatmárnémeti)   Čop;

b) 7. gardovej armáde dosiahnuť Carei (Nagykároly), Oradea   Mare, 6. gardovej
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SZÁMVÉBER, N. Páncélosok a Tiszántúlon. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében. Buda-
pest : Paktum Nyomdaipari Társaság, 2002. (Na internete: http://mek.niif.hu/05000/05068/html/index.htm)
9. októbra 1944 večer počas svojej moskovskej návštevy W. Churchill navrhol rozdeliť sféry vplyvu
na Balkáne a v Maďarsku, s čím J. V. Stalin v podstate súhlasil. V bohatej povojnovej západnej his-
toriografii sa pre túto dohodu používa pojem Percentage – aggrement.
Russkij archiv. Velikaja otečestvennaja. Stavka VGK : Dokumenty i materialy 1944 – 1945. T. 16
(5-4). Moskva : TERRA, 1999, s. 144 (dokument č. 202).
Podľa internetových zdrojov. Odvolávajúc sa na prácu ruského plukovníka-emigranta, Kirilla D.
Kalinova (Sowjetmarschälle haben das Wort), Friessner udáva 19. september 1944, ako dátum po-
výšenia R. J. Malinovského na maršala. (FRIESSNER, ref. 14, s. 161.)
Dovtedy mal na starosti 2., 3. a 4. ukrajinský front.  



tankovej armáde útočiť v smere Kluž, Carei, Nyíregyháza;
c) 27. armáde dosiahnuť Oradea-Mare, Salonta, Zerind (Nagyzerénd);
d) 53. armáde a 19. tankovému zboru dosiahnuť Zerind, Arad, Bičekerekul22

(15 km sev. záp. od Temešváru (Timişoara).
Pričom najneskôr 7.   10. októbra vojská frontu mali dosiahnuť líniu Tisy v úseku

Čop – Segedín (čiže na celom maďarskom úseku rieky).23 Na efektívnejšie vedenie
vojsk z troch zborov, zo 7. mechanizovaného zboru a zo 4. a 6. gardového jazdeckého
zboru vznikla skupina pod velením genpor. I. A. Plijeva.24  V direktíve Hlavného stanu
č. 22021625 dňom 16. septembra bol maršal Timošenko poverený koordináciou čin-
nosti vojsk 2. a 4. ukrajinského frontu.26 Aj takáto formálna úprava znamenala zvý-
šenie významu spojitosti činnosti dvoch frontov, najmä počas zápasenia s prekonaním
Karpát v úseku 4. ukrajinského frontu.

Podľa rozhodnutia veliteľa 2. ukrajinského frontu, maršala ZSSR, R. J. Malinov-
ského, hlavné sily frontu (6. gardová tanková armáda, jazdecko-mechanizovaná sku-
pina genpor. I. A. Plijeva, 53. armáda, 18. tankový zbor a 1. rumunská armáda) mali
prelomiť nemecko-maďarskú obranu v úseku Salonta (maď. Nagyszalonta)  – Sege-
dín a hlavným úderom namiereným v smere Debrecín – Nyíregyháza – Čop sa v ši-
rokom pásme dostať k Tise. Zároveň s pravovokrídelnými vojskami (40. armáda, 27.
armáda, 4. rumunská armáda, 7. gardová armáda) zaútočiac v smere Satu Mare a
Carei (maď. Nagykároly) odrezať ústupové komunikácie nepriateľa v Sedmohradsku
a poskytnúť pomoc 4. ukrajinskému frontu v prekonaní Karpát. Úlohou 46. armády na
ľavom krídle frontu bola súčinnosť s vojskami 3. ukrajinského frontu v Belehradskej
operácii.27 

2. ukrajinský front silami 53. armády a 18. tankového zboru bez operačnej pre-
stávky sa už 17. septembra 1944 dostal do bojového dotyku s maďarskými zbormi,
ktoré vtrhli do Rumunska.28 Sovieti už 19. septembra obsadili Arad29 a 23. septembra
sa v priestore Dombegyház, Battonya, Csanádpalota dostali na Veľkú maďarskú ní-
žinu. Týmto postupom ľavé krídlo 2. ukrajinského frontu urobilo v dĺžke frontu asi
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350 km obchvat hlavných síl skupiny armád Juh v Sedmohradsku.30 

Nielen Sovieti uvažovali o útoku. Aj OKW sa držal svojich predstáv zo začiatku
septembra 1944 o tom, že popri udržaní postavení v severnom Sedmohradsku
12. októbra z priestoru Debrecína tankovými a mechanizovanými vojskami zasadí
protiúder v smere na Arad, potom sa postup vojsk obráti na juhovýchod a dosiahnu-
tím južných Karpát sa uzavrú tamojšie priesmyky. To mala byť plánovaná operácia
Zigeunerbaron (Cigánsky barón), ktorú genplk. H. Friessner plánoval od 24. sep-
tembra. Podľa jeho predstáv využijúc výhody nížinného terénu 12. októbra po sú-
stredení 5 divízií tankových alebo divízií tankových granátnikov31 v priestore
Debrecín – Oradea – Salonta sa mala spustiť operácia na vytlačenie sovietsko-ru-
munských vojsk. Vzhľadom na to, že 6. októbra sa začal sovietsky útok, boli pripra-
vované sily na útok použité na obranu. Nadviažuc na obranu od Duklianskeho
priesmyku sa mala až  po východosrbské hory vybudovať pevná obrana, v ktorej mali
nemecko-maďarské vojská podľa predstáv OKW prezimovať. Ľavým susedom sku-
piny armád Juh bola skupina armád A, ktorá v tom čase ešte pevne držala svoje po-
zície. Nečakané objavenie sa sovietskych vojsk pri Arade však prinútilo genplk.
Friessnera, aby nariadil aj obsadenie zadnejšej obrannej línie. Jeho nariadenie z
22. septembra požadovalo vybudovanie hlboko členených poľných postavení a zvlášť
prízvukoval prehradenie tankových smerov. Na južných svahoch  pohorí Zemplén,
Bükk a Mátra sa začala budovať línia Karola, východne a juhovýchodne od Budapešti
Attilova línia, v Zadunajsku Margitina línia a od ústia Drávy cez Sriemsko a pozdĺž
rieky Drina Nibelungova línia. 

Na začiatku októbra 1944 boli značné sovietske sily sústredené na výrazné pre-
niknutie do Maďarska, na uskutočnenie gigantického obkľúčenia nemecko-maďar-
ských vojsk v severnom Sedmohradsku a po prípadnom spojení sa so 4. ukrajinským
frontom aj v Poloninských Karpatoch. 2. ukrajinský front mal k dispozícii 59 divízií
(z toho 17 rumunských) 3 jazdecké zbory, tri tankové zbory, 2 mechanizované zbory,
1 tankovú brigádu a 1 leteckú armádu.

Nemecké sily sa dajú odhadnúť na 29 divízií, 3 brigády a leteckú armádu, v cel-
kovom počte 400 000 ľudí, 3 500 diel a mínometov, 300 tankov a útočných diel a 350
lietadiel.32 Na základe novších prepočtov a po preštudovaní nemeckých prameňov
Számvéber (ref. 17) na nemeckej strane uvádza  spolu 217 tankov, 172 útočných diel,
68 obrnených vozidiel a 27 stíhačov tankov.

Podľa sovietskych prameňov sovietska prevaha v živej sile predstavovala 3-ná-
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sobnú, v delách 1,8-násobnú, v mínometoch štvor- , v tankoch troj- a v lietadlách
trojnásobnú prevahu.33 Podľa novšej maďarskej literatúry34 tieto čísla neboli až také
priaznivé pre ČA. Autori uvádzajú pri 2. ukrajinskom fronte spolu 851 000 vojakov
a skupine armád Juh približne 430 000 ľudí, čo v živej sile predstavuje pomer 1,9 :
1, v delách a mínometoch je to 10 238 : 3 500, čiže 2,9 : 1 a pri tankoch 789 : 570,
čiže 1,4 : 1, v lietadlách oproti 1 216 lietadiel 2. ukrajinského frontu je to 741 lietad-
lám skupiny armád,  čiže 1,6 : 1. Je to asi výnimočný prípad, keď sovietska literatúra
nenadsadila nemecké sily, práve naopak,  uviedla priaznivejší pomer síl medzi boju-
júcimi stranami, než v skutočnosti bol. 

Veliteľ 2. ukrajinského frontu sa rozhodol, že v jednosledovom operačnom učlenení
s hlavnými silami sústredenými južne od Oradey a severozápadne od Aradu,  namieri
hlavný úder v smere Debrecín – Nyíregyháza – Čop, v úseku Salonta – Segedín pre-
lomí obranu nemecko-maďarských vojsk, zlikviduje varadínske a debrecínske zo-
skupenie nepriateľa, a rozvíjaním úspechu v úseku Segedín – Čop dosiahne líniu Tisy.
Týmto odreže ústupovú cestu nemeckých armád v severnom Sedmohradsku a po-
skytne pomoc 4. ukrajinskému frontu v prekonaní Karpát. Na zabezpečenie krídiel
hlavného úderu namieri pomocný úder na pravom krídle v smere Kluž – Satu Mare,
Nyíregyháza a na ľavom krídle v smere Segedín – Baja. Okrem toho v prospech
úspešného rozvíjania Belehradskej operácie 3. ukrajinského frontu hodlal spustiť útok
10. streleckého zboru v smere Veršec – Pančova.35

Jednotlivým armádam štáb frontu stanovil nasledovné úlohy: 6. gardová tanková
armáda 3. októbra dostala rozkaz, aby s 33. streleckým zborom po upevnení dosiah-
nutej terénnej čiary južne od Oradey 6. októbra, obchvatom Oradey z juhozápadu
prešla do útoku  v smere Zsadány, Komádi, Berettyóújfalu a do konca prvého dňa sa
zmocnila obce Körösszakál a Komádi. Do 10. októbra večer mala vyjsť do priestoru
Kismarja, Episcopia Bihorolui (maď. Biharpüspöki) a Cetariu (Csatár, Hegyközcsa-
tár), potom koncentrickým útokom zo západu, severu a juhu rozbiť nepriateľské sily
v priestore Oradey a zmocniť sa mesta. 53. armáda spolu s 18. tankovým zborom
mali spustiť útok z čiary Zerind (maď. Nagyzerénd) – Pilu (maď. Nagypél) – Kuná-
gota   Mezőkovácsháza – Makó v smere na Orosházu a Szolnok a do večera 7. októbra
sa mali zmocniť miest Békešská Čaba (maď. Békéscsaba), Orosháza a Hódmezővá-
sárhely a do 12. októbra obsadiť Kenderes, Szapárfalu a medzi Szegedínom a Szol-
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nokom dosiahnuť Tisu a v priestore Csongrádu a Mindszentu po prekonaní rieky
utvoriť predmostie.36 

3. októbra genpor. I. A. Plijev dostal príkaz veliteľa 2. ukrajinského frontu, maršala
R. J. Malinovského, aby so svojou jazdecko-mechanizovanou skupinou (JMS) (4. a
6. jazdecký zbor a 7. gardový mechanizovaný zbor) v prvom slede so 6. gardovou tan-
kovou armádou (GTA) spoza pravého krídla 53. armády z čiary – Vărşandu Vechi
(Óvarsánd) a Vărşandu Nou (Újvarsánd) – Dombiratos vyrazil vo všeobecnom smere
Békés – Szeghalom –  Püspökladány a do 8. októbra ovládol čiaru Hajdúszoboszló –
Karcag a vysunul silné oddiely k rieke Tisa.37

Sovietske armády v severnom Sedmohradsku mali pokračovať v útoku začatom
ešte koncom septembra a zabrániť skupine Wöhler, aby preskupovala vojská na po-
silnenie obrany Oradey a Debrecína. 27. sovietska a 4. rumunská armáda útočiace v
smere Kluž, Zalău (Zilah) sa mali zmocniť Kluža a do 7. októbra večer aj miest Marg-
hitha (Margitta), Şimleu Silvaniei (Szilágysomlyó) a Zalău (maď. Zilah). 

Ľavé krídlo hlavných síl 2. ukrajinského frontu kryla 46. armáda, ktorá s jedným
streleckým zborom mala útočiť v smere na Beograd (Belehrad) a do 7. októbra mala
dosiahnuť čiaru Kikinda (maď. Nagykikinda), Novy Bečej (maď. Újbecse), stret Du-
naja s Tisou, Pančevo (maď. Pancsova) a do 10. októbra v priestore Segedín – Senta
(maď. Zenta) – Ada utvoriť predmostie. Záloha frontu, jazdecko-mechanizovaná sku-
pina Gorškova (5. jazdecký zbor a 23. tankový zbor), bola sústredená v priestore
Turda (maď. Torda) s úlohou rozvinúť úspech v pásme 27. armády. Útok mala pod-
porovať 5. letecká armáda genplk. S. K. Goriunova, ktorá disponovala s 1 103 pre-
vádzkyschopnými lietadlami.38

V hlavnom smere útoku útočila 53. armáda a JMS genpor. I. A. Plijeva. 6. októbra
po 10-minútovej delostreleckej príprave prelomili obranu 3. maďarskej armády a
zväzky JMS už v prvý deň postúpili o 35 – 40 km a počas rozvinutia úspechu už v
tretí deň sa dostali do priestoru Nádudvaru, Karcagu, Püspökladány a Hajdúszoboszló.
Týmto odrezali železničné a cestné spojenie medzi Budapešťou a Debrecínom. Vojská
53. armády využijúc slabší odpor nepriateľa pri Csongráde a  Mindszente prekonali
rieku Tisu a utvorili si predmostie.

Po zvládnutí týchto úloh, keď Plijevovi vojaci rozbili 1. tankovú a 20. pešiu diví-
ziu protivníka (treba zdôrazniť, že útok skupiny Plijeva bol namierený proti najslab-
šiemu článku obrany, proti 3. maďarskej armáde), 9. októbra dostali novú úlohu,
pretože útok 6. gardovej tankovej armády v smere na Oradeu – Debrecín nebol na-
toľko úspešný. Do večera prvého dňa síce v úzkom úseku medzi Péterd-puszta a Na-
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gytóti-puszta dosiahla rieku Sebes-Körös, ale prekonať ju dokázala iba jedným prá-
porom pri Komádi a v útoku nedokázala pokračovať.39 8. októbra maršal R. J. Mali-
novskij na základe dovtedajšieho priebehu operácie prijal rozhodnutie, že rozvinutím
úspechu v smere Debrecín – Nyíregyháza – Čop treba dosiahnuť Tisu, zmocniť sa
Szegedína a Zátisia a napomáhať 4. ukrajinskému frontu v prekonaní Karpát. Kvôli
neúspechu 6. gardovej tankovej armády rozhodol o preskupení 7. gardovej armády z
priestoru Tirgu Mureş (maď. Marosvásárhely) južne od Oradey. Ako hlavnú úlohu
považoval obsadenie Debrecína, pretože predpokladal, že ovládnutím tohto mesta
bude situácia nemecko-maďarských vojsk medzi riekami Berettyó a Sebes-Körös ne-
udržateľná.40

Sovietske hlavné velenie do istej miery korigovalo ťažisko útoku plánované mar-
šalom R. J. Malinovským. Za najdôležitejšie považovalo čo najrýchlejšie ovládnutie
Oradey. V záujme toho z Plijevovej skupiny ponechalo na útok na Debrecín len zo-
silnený mechanizovaný zbor a gro hlavných síl JMS (1. jazdecký zbor, 1. mechani-
zovaný zbor) malo zaútočiť zo severozápadu na Oradeu, a 6. gardová tanková armáda
mala zaútočiť zo západu v súčinnosti s 33. streleckým zborom útočiacim z juhu.

Priestor Oradey bol kľúčom obrany Debrecína a severného Sedmohradska, a v
tomto priestore sa sústreďovali hlavné nemecké sily, ktoré sa pripravovali na usku-
točnenie operácie Zigeunerbaron. Maršal R. J. Malinovskij v duchu príkazu najvyš-
šieho velenia zmenil smer hlavného úderu JMS gen. Plijeva a nariadil mu obrátiť sa
so svojimi vojskami na východ a zasadiť úder v smere Derecske – Konyár, potom sa
obrátiť na juhozápad a v súčinnosti s 6. GTA ovládnuť Oradeu a potom sa obrátiť na
sever a pokračovať v útoku. 12. októbra sa sovietske vojská zmocnili Oradey a po-
darilo sa im odrezať spojenie 6. nemeckej armády s Budapešťou, ohrozili tylo 8. ne-
meckej a 2. a 1. maďarskej armády. Keďže bola akútna hrozba obkľúčenia
nemecko-maďarského zoskupenia v severnom Sedmohradsku, genplk. Frießner pred
stredom a pravým krídlom 2. UF začal sťahovať vojská.

Armády na pravom krídle 2. ukrajinského frontu (40. a 27. A) začali prenasledo-
vanie, ale v ťažkom v lesnato-kopcovitom teréne len pomaly dosahovali určený prie-
stor. Do 25. októbra postúpili o 150 km, dosiahli čiaru Satu Mare – Carei, potom
útočili v smere Čop a Nyíregyháza.

Na ľavom krídle frontu 46. sovietska armáda a 1. rumunská armáda do 8. októbra
vyčistili priestor na východ od Tisy na juhoslovanskom území. Čoskoro sa zmocnili
predmostia v priestore Senta, Bečej (maď. Óbecse), ktoré do konca októbra rozšírili
v dĺžke 110 km a do hĺbky 90 km.

Do 12. októbra vojská 2. ukrajinského frontu uskutočnili hlboký obchvat nemecko-
maďarského zoskupenia v severnom Sedmohradsku a utvorili priaznivé predpoklady
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na útok na Debrecín – Nyíregyháza – Čop. Na základe vývoja situácie maršal R. J.
Malinovskij zmenil svoje rozhodnutie a pokračovanie operácie v uvedenom smere
mala za úlohu JMS genpor. Plijeva. Týmto by chcel odrezať ústupové komunikácie
zoskupenia v severnom Sedmohradsku a umožniť preniknutie 4. ukrajinského frontu
do Medzibodrožia. Nasadením frontovej zálohy – JMS Gorškova – z Oradey východ,
v smere Carei – Satu Mare, chcel dosiahnuť obkľúčenie klužského a mármarošského
zoskupenia.

Veliteľ nemeckej skupiny armád Juh odpovedal jediným možným spôsobom: usku-
točnením menších – väčších protiútokov, a posilnením obrany priestoru Debrecína.
9. – 10. 10., keď Plijevove vojská sa otočili k Oradee, Nemci sa znovu zmocnili Be-
rettyóújfalu a Derecske. Týmto odrezali 6. gardový jazdecký zbor od hlavných síl.
Obkľúčenie uskutočnili tri nemecké tankové divízie (1., 13. a 23. ) preto veliteľ
2. ukrajinského frontu na vyslobodenie určil značné sily JMS Plijeva a Gorškova a
6. gardovú tankovú armádu (spolu asi 600 tankov). 

V danej operačnej situácii obe strany boli nútené presmerovať do tohto priestoru
značné sily. Okrem iných zväzkov Nemci poslali do Maďarska 24. tankovú divíziu
(tá sem bola presunutá z Karpát), 503. oddiel ťažkých tankov Tiger B a sem presme-
rovali aj 109. tankovú brigádu. Sovieti stiahli z priestoru Kecskemétu 18. tankový
zbor. Nemci vrhali do útoku asi 300 tankov. Pod Debrecínom sa rozvinula veľká tan-
ková bitka, azda najväčšia v poslednom roku vojny. Od 13. do 20. októbra trvajúca
tanková bitka sa skončila obsadením Debrecína. 20. októbra. jazdecko-mechanizo-
vané skupiny Plijeva a Gorškova bez zastavenia pokračovali v útoku a 22. októbra ob-
sadili Nyíregyházu, čím odrezali ústupovú cestu zoskupenia v severnom
Sedmohradsku. Obkľúčenie sa ale nepodarilo, genplk. Friessner v priestore Nyíre-
gyházy odpovedal protiúderom: z východu zo smeru Nagykálló – Újfehértó silami 8.
nemeckej armády, z priestoru Polgár smerom na Nyíregyháza juh nemeckými tan-
kovými zväzkami a maďarskou 3. divíziou. Cieľom bolo odrezanie sovietskych rý-
chlych zväzkov od hlavných síl, obsadenie Nyíregyházy a krytie ústupu 8. nemeckej
a 2. a 1. maďarskej armády. Nemecké údery spustené 23. októbra boli úspešné: JMS
bola obkľúčená, a po troch dňoch sa prebila z obkľúčenia a vzdala sa mesta. Ne-
mecko-maďarské sily ustupujúce zo severného Sedmohradska sa mohli organizovane
stiahnuť a zaujať obranu na pravom brehu Tisy. Nyíregyházu obsadili Plijevove
vojská až 31. októbra41.

V tom istom čase sa nemecké vojská aktivizovali aj v priestore Szolnoka. Boli to
24. tanková divízia a 503. oddiel ťažkých tankov. 19. októbra z predmostia pri Szol-
noku značnými silami namierili protiúder smerom na Karcag, čomu 1. rumunská ar-
máda nedokázala odolať, preto maršal R. J. Malinovskij na likvidáciu nemeckého
protiúderu nasadil časť 6. gardovej tankovej armády, 18. tankový zbor a 7. gardovú
tankovú armádu, ktorá bola v zálohe. Po 450-kilometrovom presune, zvládnutom v

41 Tamže.



dňoch 8. – 19. októbra,  sa 7. gardová armáda sústredila južne od Karcagu a v prie-
behu 5 dní likvidovala nemecký protiúder a do 28. októbra zatlačila protivníka na zá-
padný breh Tisy a zmocnila sa aj predmostí. Do večera 28. októbra vojská 2.
ukrajinského frontu dosiahli líniu Čop – Vitka – Tiszafüred – Tószeg – Alpár – Baja
– Sombor (Zombor).    

Historiografia o kvantifikácii strát na nemecko-maďarskej,  respektíve na soviet-
skej strane, priniesla rozličné údaje. Pravdepodobné nemecké straty boli: 6 662 za-
jatcov, 6 255 mŕtvych, 11 900 predpokladaných mŕtvych, 632 zničených tankov a
útočných diel, 20 nepojazdných tankov. Oproti tomu Plijev42 uvádza, že len jeho JMS
zajala 4 655 a usmrtila 15 876 vojakov a dôstojníkov. „Zničili alebo sme ukoristili 310
diel, 600 protitankových kanónov, 247 mínometov, 1127 guľometov, 358 tankov, 5 lie-
tadiel, 653 automobilov a 1301 konských povozov“43 –  uvádza vo svojich memoá-
roch gen. Friessner. Autorský tandem Szabó – Számvéber dospel k nasledovným
číslam o stratách: Na živej sile 15 000 Nemcov, 84 000 Sovietov (podiel strát 5,8 %
vo vzťahu k celkovým silám a prostriedkom, respektíve 12 %), 270 nemeckých a 525
sovietskych tankov (podiel strát 47 %, respektíve 63 %), 148 nemeckých a 280 so-
vietskych lietadiel (podiel strát 24, respektíve 23 %)44 . Ungváry45 spresňuje celkový
počet sovietskych strát (84 000) na 19 713 mŕtvych a 64 297 ranených. 

Debrecínska operácia s ohľadom na pomer síl 6. októbra, ďalej na sovietsky ope-
račný cieľ na odrezanie nemecko-maďarských síl a na zničenie skupiny armád Juh,
z hľadiska ČA nepriniesla úspech podľa sovietskeho očakávania v plánovanom roz-
sahu, azda aj preto, lebo táto operácia sa uskutočňovala pokračovaním Jasko-kiši-
ňovskej operácie, bez operačnej prestávky, za nepretržitých bojov. (Len na margo:
začiatkom Debrecínskej operácie, 6. októbra mala 6. GTA len 130 tankov, z čoho
skoro 60 stratila za týždeň do – 13. októbra.) 

Hoci sa  2. ukrajinský front do konca októbra 1944 zmocnil čiary Tisy, Báčky a juž-
nej časti územia medzi Dunajom a Tisou, a 4. ukrajinský front ovládol bývalú Kar-
patskú Ukrajinu, sovietskym vojskám sa nepodarilo uskutočniť obkľúčenie na
operačnej úrovni. 1. maďarská armáda mohla ustupovať smerom na Slovensko a
2. maďarská a 8. nemecká armáda sa medzi Debrecínom a Nyíregyházou prebili sme-
rom k Tise.46

Na základe pružného operačného velenia sa skupine armád Juh podarilo zabrániť
debaklu v Sedmohradsku.47 Napokon tieto momenty rozhodujúcou mierou ovplyvnili
aj dianie na Slovensku, a zabránili spojeniu sa slovenských povstalcov so sovietskymi
vojskami.
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VÝCHODOKARPATSKÁ OPERÁCIA

JOZEF BYSTRICKÝ

Dňa 29. augusta 1944 sa bojom vojakov žilinskej posádky s prichádzajúcimi ne-
meckými okupačnými jednotkami začalo Slovenské národné povstanie. Na druhý
deň minister národnej obrany čs. exilovej vlády v Londýne gen. Sergej Ingr zaslal te-
legrafickú inštrukciu náčelníkovi Československej vojenskej misie v Sovietskom
zväze gen. Heliodorovi Píkovi, aby požiadal sovietske najvyššie velenie o pomoc po-
vstalcom dodávkami zbraní a uvoľnením  2. čs. paradesantnej brigády a tiež s ním pre-
rokoval možnosť kooperácie s dvomi divíziami na východnom Slovensku, „které se
pokusí probojovat se směrem k frontě“.1 V ten istý deň minister zahraničných vecí čs.
exilovej vlády v Londýne Jan Masaryk v telegrafickej inštrukcii nariadil veľvyslan-
covi Zdeňkovi  Fierlingerovi, aby „okamžitě požádal jménem československé vlády
sovětskou vládu o poskytnutí materiální a vojenské pomoci bojujícím jednotkám na
Slovensku, zejména vyslání parašutistických jednotek, zaslání zbraní, munice, léčiv,
bombardování spojů a objektů obsazených Němci atd. Toto všechno podle instrukcí
daných Píkovi“.2

So žiadosťou o pomoc povstalcom na Slovensku sa prostredníctvom  zástupcu ľu-
dového komisára zahraničných vecí Sovietskeho zväzu A. J. Vyšinského na sovietsku
vládu obrátili  dňa 31. augusta 1944 čs. veľvyslanec v Sovietskom zväze Z. Fierlin-
ger a náčelník Čs. vojenskej misie v Sovietskom zväze generál H. Píka, ktorí si podľa
zápisu z rokovania priali „aby slovenskému ľudu bola poskytnutá pomoc v rámci ope-
račných možností Červenej armády v súlade s tým plánom, ktorý predstavil generál-
nemu štábu  Červenej armády generál Píka“.3 Okrem toho žiadali poskytnúť „pomoc
letectvom a zhadzovaním výzbroje v určených priestoroch, ktoré sú ovládané parti-
zánmi, ako aj presunutím 2. československej brigády, ktorá bola pripravená ako pa-
radesantná brigáda.“4 Napriek uvedenému sa v českej a slovenskej historiografii
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Veľvyslanec Z. Fierlinger v telegrafickej správe Ministerstvu zahraničných vecí čs. exilovej vlády
v Londýne z 1.9.1944, ktorou informoval o rozhovore s A. J. Vyšinským, okrem iného,  uviedol:
„Zdůraznil jsem, že je důležité, aby první pomoc byla  poskytnuta co nejrychleji, neboť to bude mít
značný mravní význam... Hlavní velení Rudé armády musí také dáti dispozice slovenskému vojsku
v prostoru Bardějov, zda má zůstat na místě, či pokusit se o spojení s Rudou armádou. Může-li to
být koordinováno s novou sovětskou ofenzívou ve směru Karpat, tím lépe.“ ref. 1, s. 287.
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vžilo tvrdenie, že čs. vojenská správa v Londýne ani čs. politickí predstavitelia ne-
žiadali, aby na pomoc povstalcom vojská Červenej armády zaútočili cez karpatské
priesmyky. Opieralo sa spravidla o obsah odpovede ministra J. Masaryka veľvyslan-
covi Z. Fierlingerovi z 13. októbra 1944. Fierlinger totiž 8. októbra v telegrafickej
správe do Londýna uviedol: „Ofenzíva proti Karpatům byla podniknuta na naši žá-
dost a znamená pro Rudou armádu těžké oběti.“5 Minister Masaryk na toto konšta-
tovanie zareagoval odmietavo: „Jsme nemírně překvapeni Vašim tvrzením, že Sověty
podnikly ofenzívu karpatskou na naší žádost. Pokud se Londýna týče, takové žádosti
nebylo... Stalo-li se to v Moskvě, odmítám jakoukoliv odpovědnost.“6 Ako argument
sa taktiež používalo konštatovanie uvedené v dokumente Vojenské vystúpenie na Slo-
vensku, ktorý bol na exilovom čs. Ministerstve národnej obrany v Londýne spraco-
vaný v novembri 1944. V ňom sa totiž vo vzťahu ku Karpatsko-duklianskej operácii
uvádzalo, že „so všetkou pravdepodobnosťou táto ofenzíva nebola pôvodne zahrnutá
do celkového strategického sovietskeho plánu a že bola, hoci o to nebolo z českoslo-
venskej strany výslovne žiadané, nariadená a improvizovaná s ohľadom na situáciu,
ktorá sa novo a náhle vytvorila našim vojenským vystúpením na Slovensku“.7 Ar-
chívne dokumenty však potvrdzujú, že útočnú operáciu Červenej armády na pomoc
povstaleckým silám si čs. vojenskí predstavitelia nielen želali, ale aj velenie Červe-
nej armády nabádali, aby takúto operáciu uskutočnilo a nakoniec o jej realizáciu aj po-
žiadali. V súvislosti s vojenskými prípravami Povstania na Slovensku boli totiž
veleniu Červenej armády opakovane navrhované úlohy, ktoré by  mohla plniť Vý-
chodoslovenská armáda8 v prípade, že by sovietske vojská zaútočili cez Karpaty na
Slovensko. Svedčia o tom najmä listy, ktoré orgánom velenia Červenej armády
poslal náčelník Čs. vojenskej misie v Moskve gen. H. Píka (31.7., 8.8., 10.8., 27.8. a
31. 8. 1944).9 V jednom z nich, v liste z 10. augusta 1944, dokonca oficiálne požia-

5

6

7

8

9

NĚMEČEK, J. – NOVÁČKOVÁ, H. – ŠŤOVÍČEK, I. – TEJCHMAN, M. Československo-so-
větské vztahy v diplomatických jednáních 1939 – 1945. Dokumenty. Díl 2 (červenec 1943 – březen
1945. Praha : Státní ústřední archiv 1999, s. 312.  

V tomto zmysle sa Z. Fierlinger vyjadril aj predtým, keď v telegrafickej správe Ministerstvu za-
hraničných vecí čs. exilovej vlády v Londýne uviedol: „Jak je patrno z operací Rudé armády,
hlavní  velení přizpůsobilo svůj operační plán do značné míry našim požadavkům a první ura-
jinská fronta nastupuje od Sanoku směrem na Medzilaborce a Duklu.“  Tamže, s. 306.
Tamže, s. 315.
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archív  Praha (VÚA-VHA Praha), f. HV Londýn,
sign. 27/1/30.
Dve divízie a armádne útvary slovenskej armády, ktoré v zostave nemeckých vojsk budovali a za-
ujímali obranu v priestore severovýchodných oblastí Slovenska a podľa plánu ilegálneho Vojen-
ského ústredia mali vo svojich úsekoch pre Červenú armádu otvoriť priesmyky cez Karpaty.
Podrobnejšie pozri: PAŽÚR, Š. Budovanie obrany na severovýchodnom Slovensku (máj – augusta
1944). In (Ed.) ČAPLOVIČ, M. – STANOVÁ, M. Karpatsko-duklianska operácia – plány, realita,
výsledky (1944 – 2004). Bratislava : VHÚ 2005, s.122-146.
VÚA-VHA Praha, f. ČsVM – SSSR,  sign. 187/1/26, 211/1/30, 187/2/26.
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dal o uskutočnenie útoku cez Karpaty, keď „menom vrchného veliteľstva čs. brannej
moci“ prosil, „aby vrchné velenie Červenej armády, ak bude považovať situáciu za
priaznivú, do svojho strategického plánu zaradilo vojenské operácie do slovenského
priestoru a tým pomohlo oslobodiť prvú časť ČSR...“.10 O dva dni neskoršie depešou
informoval MNO v Londýne, že žiadal, aby hlavné velenie Červenej armády „vy-
užilo možnosti rýchleho preniknutia Červenej armády hlboko na Slovensko a do tyla
nemecko-maďarskej obrany na Podkarpatskej Rusi“ a prosil, aby „do operujúcej ar-
mády do Slovenska boli zaradené jednotky 1. čs. armádneho zboru“.11 V liste z 31.
júla 1944, adresovanom splnomocnencovi Rady ľudových komisárov pre organizo-
vanie čs. vojenských jednotiek na území Sovietskeho zväzu gen. G. S. Žukovovi, na-
vrhoval úlohy, ktoré by východoslovenské divízie mohli plniť v spojitosti s postupom
1. ukrajinského frontu, ktorý v tom čase uskutočňoval Ľvovsko-sandomiersku ope-
ráciu. A to: 1/ ak majú divízie obsadené prechody cez Karpaty, môže im byť daný
rozkaz, aby umožnili voľný prechod jednotkám Červenej armády a chránili ich boky
na južnej časti Karpát proti nemeckým vojskám, 2/ ak budú nemecké vojská, zatla-
čené Červenou armádou do Karpát, chcieť prejsť cez priesmyky, dať slovenským voj-
skám rozkaz, aby ich neprepustili a pomohli ich zničiť (úder zozadu sovietskymi
vojskami a spredu slovenskými divíziami), 3/ ak sú už nemecké vojská na opevne-
ných prechodoch Karpát, dať slovenským divíziám rozkaz, aby s útokom Červenej ar-
mády smerom na prechody uderili do tyla nemeckých vojsk a pomohli Červenej
armáde preniknúť cez Karpaty, 4/ akékoľvek iné úlohy uložené velením Červenej ar-
mády prostredníctvom československých orgánov.12 V liste z 27. augusta 1944, adre-
sovanom zástupcovi gen. G. S. Žukova generálovi Davydovovi, potom žiadal, aby
velenie Červenej armády dalo konkrétne úlohy pre východoslovenské divízie alebo
aspoň základné smernice pre organizovanie bojových akcií s predpokladanými ope-
ráciami Červenej armády. Píkova iniciatíva išla ešte ďalej, keď v závere listu uviedol:
„Čo sa týka prechodu poľných divízií k Červenej armáde, pokladám za prospešnej-
šie držať prechody v Karpatoch do príchodu Červenej armády, aby ich Nemci neob-
sadili jednotkami zo severu. Len pred silnejším náporom z juhu by sa divízie prebili
k Červenej armáde. Konečne inou úlohou by mohlo byť, aby prechody boli držané ma-
lými časťami a hlavné sily dvoch divízií by mohli urobiť výpad do tyla nemeckých síl
južne od Sanoku a pomôcť zlomiť odpor pred Červenou armádou v tomto priestore,

10

11

12

Podľa správy prednesenej pplk. M. Ferjenčíkom  na zasadnutí Slovenskej národnej rady dňa 5.
septembra 1944 o ceste delegácie Slovenskej národnej rady do ZSSR, o uskutočnenie útočnej ope-
rácie na pomoc povstaniu požiadala aj táto delegácia: „... boli sme 6. augusta dopravení na rozkaz
Moskvy priamo do Moskvy, kde sme v štábe ruskej armády hneď druhý deň vysvetlili cieľ nášho prí-
letu, vojenskú a politickú situáciu na Slovensku. Dožadovali sme sa, aby Slovensko bolo zahrnuté
s našimi vojenskými možnosťami do nástupového plánu ruských vojsk..“, ref. 1, s. 169.
VÚA-VHA Praha,  f. ČsVM – SSSR, sign. 187/1/26.
Tamže, sign. 214/1/32.
Ref. 9.
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a tým urýchliť dosiahnutie prechodov Červenou armádou.“13 O dva dni neskoršie vy-
puklo na Slovensku povstanie a 31. augusta už gen. Píka mohol sovietskemu veleniu
len oznámiť, že „vedenie slovenského odboja dalo zatiaľ pokyny dvom slovenským di-
víziám na karpatských priesmykoch, aby sa snažili spojiť s Červenou armádou južne
a juhovýchodne od Sanoku“14 a požiadať o poskytnutie pomoci „v rámci operačných
možností Červenej armády“.

Priamym impulzom na realizáciu útočnej operácie na pomoc povstalcom na Slo-
vensku bol návrh veliteľa 1. ukrajinského frontu maršala I. S. Koneva, ktorý po roz-
hovore so zástupcom veliteľa Východoslovenskej armády plk. Viliamom Talským
podal 2. septembra 1944 Hlavnému stanu najvyššieho velenia ozbrojených síl So-
vietskeho zväzu. V písomnom hlásení Konev oznamoval, že 1. septembra prišiel
k nemu plk. Talský, zástupca veliteľa „armádnej skupiny slovenskej armády (1. a 2.
divízia)“, ktorý mu oznámil, že v prípade útoku vojsk Červenej armády smerom na
západ „1. a 2. slovenská divízia...  mohli by zaútočiť v smere na východ a spojiť sa
s Červenou armádou..., že útvary 1. a 2. slovenskej divízie môžu po preskupení za-
útočiť v smere na Krosno v ústrety našim vojskám. V prípade, že by naše vojská ne-
mohli zaútočiť, plk. Talský sa nazdáva, že by bolo najlepšie, keby 1. a 2. divízia prešli
na partizánsky spôsob boja.“ A ďalej Konev navrhoval: „Ak sa rozhodnete pre spo-
jenie so slovenskými jednotkami a partizánskym hnutím na Slovensku, bolo by dobré
uskutočniť spoločnú operáciu ľavého krídla 1. ukrajinského frontu a pravého krídla
4. ukrajinského frontu, aby sa vstúpilo na slovenské územie v priestore Stropkov –
Medzilaborce...“15 Na základe uvedeného návrhu už 2. septembra generálny štáb Čer-
venej armády nariadil veliteľovi 1. ukrajinského frontu pripraviť a uskutočniť ope-
ráciu na styku 1. a 4. ukrajinského frontu tak, aby úderom z priestoru Krosno – Sanok
v smere na Prešov dosiahli vojská týchto frontov slovenské hranice a spojili sa so
slovenskými vojskami. Nariadenie zároveň obsahovalo súhlas so zapojením 1. čs. ar-
mádneho zboru v ZSSR do operácie a s použitím slovenských vojsk nachádzajúcich
sa v priestore severovýchodne od Prešova, s tým, že je „nutné sa s nimi o tom včas
dohodnúť“.16Nasledujúci deň, čiže 3. septembra, vojenská rada 1. ukrajinského frontu
odoslala Hlavnému stanu najvyššieho velenia návrh plánu operácie, podľa ktorého
útočné zoskupenie 38. armády sa malo sústrediť 5 – 15 km severne a severozápadne
od Krosna, prelomiť obranu protivníka na úseku Niepla (mimo) – Odrzykoń, širo-
kom 8 km, a útočiť na smere Potok – mesto – Dukla – Tylawa, Prešov. Po dosiahnutí
čiary Żmigród Nowy – mesto Dukla, s cieľom rozvinúť útok do hĺbky nepriateľskej
obrany, mal byť do bojov nasadený 1. čs. armádny zbor, 25. tankový zbor a 1. gar-

13

14

15

16

Tamže.
Tamže.
Centraľnyj archiv Ministerstva oborony Rossijkoj federacii (CAMO RF), op. 2712, d. 56, l. 450-
454. Pozri tiež GREČKO, A.  A.  Cez Karpaty. Bratislava : Pravda 1973, s. 85-86.
ŠTEMENKO, S. M. Generální štáb za války. Kniha 2. Praha : NV 1974, s. 297.
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dový jazdecký zbor. 1. gardový jazdecký zbor mal útočiť na smere Żmigród Nowy,
Zborov, Bardejov a v ďalšom  podľa okolností, buď na Prešov alebo Starú Ľubovňu.
1. čs. armádny zbor a 25. tankový zbor mali útočiť na smere Dukla – Prešov.17

Veliteľ 1. ukrajinského frontu v navrhovanom pláne počítal aj s aktívnou činnos-
ťou východoslovenských divízií a nasadením 2. čs. paradesantnej brigády v priestore
ich rozmiestnenia. Konev konkrétne navrhoval: „2. čs. paradesantnú brigádu na za-
čiatku operácie, podľa toho ako sa vyvinie situácia, buď vysadiť  na padákoch v prie-
store severne od Stropkova do postavenia hlavných síl slovenských divízií, alebo ju
vysadiť na letiskách. Na tento účel sú nutné tri vzlety 50 Douglasov18, ktoré požadu-
jem uvoľniť do mojej dispozície... na tretí deň operácie zabezpečiť, aby 1. a 2. slo-
venská divízia i partizáni  zaútočili z priestoru severne od Stropkova v ústrety útvarom
38. armády.“19 V súvislosti s divíziami Východoslovenskej armády v noci 3. sep-
tembra  maršal I. S. Konev Hlavnému stanu najvyššieho velenia navrhol, aby ich ve-

17

18

19

Ref. 1,  s. 161-162.
Lietadlá Li-2 vyrábané v ZSSR ako licenčná verzia amerického lietadla Douglas DC-3.
Ref. 1, s. 161; pozri tiež Dukla v dokumentech. Praha : NV 1970, s.14-16;  CAMO RF, f. 236, op.
2712, d. 66, l. 81-83.

Zámer veliteľa 1. ukrajinského frontu na uskutočnenie útočnej operácie na pomoc
povstalcom na Slovensku
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liteľom bola odoslaná správa: „Bráňte zaujatý úsek hranice. Hlavné sily oboch diví-
zií sústreďte v priestore Stropkova  a severne odtiaľ a pripravte sa na útok proti Nem-
com v ústrety Červenej armáde. Doba začatia útoku bude oznámená. Zachovajte
bojaschopnosť divízií. Udržujte spojenie s partizánskymi oddielmi.“20 Tieto pokyny
sa však k adresátom  nedostali, pretože východoslovenské divízie v dôsledku ich od-
zbrojenia nemeckými jednotkami už fakticky neexistovali.

Podľa zámeru veliteľa 1. ukrajinského frontu počas prvého dňa operácie mali úto-
čiace vojská dosiahnuť čiaru Jasło – Łajsce – Żeglce – Krosno, na konci druhého dňa
čiaru Osiek – Żmigród Nowy – Dukla – Rymanów, na konci tretieho dňa postúpiť na
hranicu Slovenska a počas piateho dňa operácie ovládnuť Starú Ľubovňu a Prešov.
S poukázaním na výhodnosť smeru operácie pre ďalší postup 4. ukrajinského frontu
smerom na Miškovec (maď. Miskolc) a Budapešť veliteľ 1. ukrajinského frontu
v tomto návrhu podčiarkoval nevyhnutnosť zapojiť do uskutočnenia navrhovanej ope-
rácie aj pravé krídlo 4. ukrajinského frontu z priestoru Sanoku, a to minimálne v sile
štyroch divízií. Hlavný stan najvyššieho velenia uvedený návrh plánu schválil 4. sep-
tembra a zároveň veliteľovi 1. ukrajinského frontu vydal nariadenie začať útok naj-
neskoršie 8. septembra. V ten istý deň bolo veliteľovi 4. ukrajinského frontu nariadené
v súčinnosti s 38. armádou 1. ukrajinského frontu organizovať útok silami jedného
streleckého zboru z priestoru Sanoku smerom na Komańczu, s cieľom  preniknúť na
hranice Slovenska a spojiť sa so slovenskými vojskami a partizánmi.21 V nadväznosti
na to veliteľ 4. ukrajinského fontu gen. I. J. Petrov vydal veliteľovi 1. gardovej armády
gen. A. A. Grečkovi rozkaz jedným posilneným streleckým zborom  prelomiť obranu
nepriateľa na úseku Sanok – Zagórz, útočiť na smere Bukowsko, Komańcza, v ďal-
ších dňoch dosiahnuť čiaru Nowotaniec – Przybyszów – Szczawne – Krosno a potom
dosiahnuť hranice a spojiť sa s povstaleckými silami. Ostatné sily 1. gardovej armády
mali pevne držať obsadené pozície a uskutočňovať prieskum bojom.22

S iniciatívou nasadiť čs. vojenské jednotky sformované na území Sovietskeho
zväzu do prvej operácie, počas ktorej sovietske vojská prekročia predvojnové hra-
nice Československej republiky, vyšlo Ministerstvo národnej obrany čs. exilovej
vlády v Londýne. Už pred koncom prvej dekády marca 1944 bol sovietskemu veľ-
vyslancovi v Londýne V. A. Lebedevovi odovzdaný návrh dohody pre prípad vstupu
vojsk Červenej armády na čs. územie, v ktorom sa uvádzalo, že čs. vojsko, ktoré pri
vstupe spojeneckých armád bude v ich zväzku, bude použité ihneď na čs. území.23

Táto formulácia bola potom obsiahnutá v článku 3 Dohody o pomere medzi česko-

20
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22
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Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945. Sv. I. Praha : NV 1965, s. 107;  CAMO
RF, f. 236, op. 17062, d. 29, l. 80.
KONEV, I. S. Zapisky komandujuščego frontom. Moskva : Nauka 1972, s. 304; Za osvoboždenije
Čechoslovakii. Moskva : Vojennoje izdateľstvo Ministerstva oborony SSSR 1965, s. 57;
Ref. 1, s. 16.
FIERLINGER, Z. Ve službách ČSR. Díl 2. Praha 1948, s. 246-247.
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slovenskou správou a sovietskym najvyšším veliteľom po vstupe sovietskych vojsk
na československé územie, podpísanej v Londýne 8. mája 1944.24

Ak pominieme iniciatívnu žiadosť veliteľa 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR gen.
Ludvíka Svobodu z februára 1944, aby brigáda bola premiestnená do priestoru Rovna
a potom použitá na smere Rovno, Užok alebo Medzilaborce25, tak potom od jari 1944
môžeme sledovať rad oficiálnych žiadostí čs. vojenských predstaviteľov, aby pre-
suny a činnosť čs. jednotiek boli uskutočňované tak, aby pri prvej príležitosti mohli
vstúpiť na územie Československej republiky. Takúto žiadosť oficiálne prezentoval
náčelník Čs. vojenskej misie v ZSSR gen. H. Píka už 1. apríla 1944 počas rokovania
so splnomocnencom sovietskej vlády gen. G. S. Žukovom (za prítomnosti gen. Jana
Kratochvíla). Píka v súlade s pokynmi čs. Ministerstva národnej obrany v Londýne
počas tohto  rokovania zdôraznil, že vzhľadom na priblíženie sa Červenej armády k
hraniciam ČSR je z politických a morálnych dôvodov nutné, aby 1. čs. samostatná bri-
gáda bola nasadená do zostavy armády, ktorá bude prekračovať čs. hranice, aby tak
čs. jednotka bola medzi prvými spojeneckými vojskami, ktoré vstúpia na naše úze-
mie.26 O dva dni neskôr oznámil  gen. Svobodovi, že sovietske najvyššie velenie bolo
požiadané, aby 1. čs. samostatná brigáda bola ihneď presunutá do zostavy armády
operujúcej k čs. hraniciam.27 Gen. Svobodovi túto žiadosť zdôvodňoval tým, že „z po-
litických a morálnych dôvodov je žiaduce, aby čs. jednotka sa nachádzala v zostave
tých jednotiek hrdinskej Červenej armády, ktoré prvé dosiahnu čs. hranice a aby bola
medzi prvými jednotkami, ktoré vkročia na pôdu ČSR“. 28

Ďalšie žiadosti nasledovali po rozhodnutí o výstavbe 1. čs. armádneho zboru a v

24

25
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28

Ref. 1, s. 92.
V súvislosti s dosiahnutím hraníc Rumunska a Československa bolo 18. mája 1844 vydané naria-
denie NKVD pre náčelníkov vojsk NKVD na ochranu tyla frontov a úlohy v súvislosti so vstupom
Červenej armády na územie krajín východnej Európy. Okrem iného sa v ňom  prikazovalo, aby dô-
stojnícky zbor 1. a 2. ukrajinského frontu dôkladne preštudoval Dohodu o pomere medzi soviet-
skym najvyšším veliteľom a československou správou po vstupe sovietskych vojsk na územie
Československa, ktorá bola uverejnená v novinách Pravda 10. mája 1944. Mužstvu sa mala ob-
jasňovať neprípustnosť akéhokoľvek poškodzovania životných záujmov miestneho obyvateľstva
a urážania jeho náboženského cítenia. Organy gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR. Sbornik do-
kumentov. Tom pjatyj. 1 janvarja – 30 ijuňa 1944 goda. Moskva : Kuľkovo pole 2007, s. 430.
Gen. L. Svoboda v žiadosti odoslanej veliteľovi 1. ukrajinského frontu 7.2.1944 uvádzal: „ Vzhle-
dem k tomu, že dobytím měst Luck, Rovno, Zdolbunov a dalších  přiblížila se fronta podstatně
k hranicím Československé republiky, prosím, jakmile to dovolí situace na našem úseku fronty
a stav cest, přemístiti 1. čs. samostatnou brigádu v SSSR z vojensko-politických důvodů do tohto
rajonu. Hlavní zájem mám na směrech Tarnopol – Stanislav – Užok nebo Rovno – Lvov – Užok,
protože tyto směry jsou nejkratší cestou k hranicím Československé republiky.“ BROD, T. et. al.
Za Svobodu Československa. Svazek první. Praha : Naše vojsko 1959, s. 447.
VÚA-VHA Praha, f. ČsVM - SSSR, sign. 79/1/9.
Tamže.
Tamže.
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priebehu jej realizácie. Vzhľadom na relatívne blízke nasadenie zboru do bojovej čin-
nosti už koncom mája 1944 gen. H. Píka žiadal sovietske velenie, aby boli jeho sú-
časti použité pri prechode Karpát nie na smere Jablonica, Jasená, Rachov, ale aby
boli začlenené do zostavy vojsk, ktoré budú prekračovať Karpaty cez priesmyky na
Mukačevo a Užhorod.29  V júli (26. 7.) potom požiadal, aby jednotky zboru, ktoré do-
siahli bojaschopnosť, boli nasadené čo najskôr do bojových operácií smerujúcich k
Vereckému a Užockému priesmyku.30 Na túto žiadosť dostal Píka nasledujúcu odpo-
veď: „Všetky smernice o použití čs. zboru boli dané. Sovietske velenie má svoj plán
a vie čo robí, majte preto trpezlivosť. Československé jednotky budú nasadené v prí-
hodnom čase. Sovietska vláda chce československé jednotky čo najviac šetriť, aby sa
na Slovensko dostali v dobrom stave. Nemôžeme ich nechať rozbiť skôr, než sa do-
stanú na československé územie.“31 Dňa 27. júla 1944 požiadal veliteľa 1. ukrajin-
ského frontu o nasadenie zboru do bojov o hranice a územie ČSR veliteľ zboru gen.
J. Kratochvíl.32 A to aj napriek tomu, že ešte nebolo dokončené formovanie 3. čs. sa-
mostatnej brigády, 1. čs. samostatnej tankovej brigády a ďalších jednotiek.33 Svoju
žiadosť zdôvodňoval v hlásení odoslanom na čs. Ministerstvo národnej obrany v Lon-
dýne tým, že „nie je možné dopustiť, aby vojská Červenej armády vstúpili na územie
Československej republiky bez československých vojenských jednotiek v ZSSR“.34 Ve-
liteľ 1. ukrajinského frontu vyhovel Kratochvílovej žiadosti a v ten istý deň vydal ná-
čelník štábu frontu rozkaz, aby sa do 8. augusta 1. čs. armádny zbor sústredil ako
záloha 1. ukrajinského frontu v priestore Biskoviči (ukraj. Бисковичi ), Dubrivka
(ukraj. Дубрiвка), Vaňoviči (ukraj. Ваньовичi), Čukva (ukraj. Чуква), Sambor
(ukraj. Самбiр).35 Pravdepodobne poslednú žiadosť o takéto nasadenie zboru obsa-
hoval list gen. H. Píku odoslaný sovietskemu veleniu 10. augusta. Menom „vrchného
veliteľstva čs. brannej moci“ v ňom gen. Píka žiadal, aby sovietske velenie venovalo
pozornosť situácii na Slovensku a keď uzná situáciu za priaznivú, aby do svojho plánu
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Predvojnové hranice Československej republiky vojská Červenej armády po prvýkrát dosiahli 8.
apríla 1944 severozápadne od Černovíc, v priestore Nadvornej (ukraj. Надвірна, Ivanofrankivská
oblasť).
Tamže.
Tamže. 
Tamže.
„Dne 27. července 1944 odletěl vel. sboru s náč. štábu na štáb 1. ukrajinské fronty, požádati veli-
tele 1. ukrajinské fronty, maršála SSSR Koněva o zasazení jednotek 1. čs. sboru do boje o hranici
a území Republiky Československé. Velitel 1. ukrajinské fronty vyhověl této prosbě a vydal veliteli
1. čs. sboru ústní rozkaz, podle kterého 1. čs. sbor dostal tento úkol: Soustřediti se ke dni 8.8.1944
v prostoru Biskoviči – Dubrivka – Vaňovice – Čukva – Sambor. SV 1. čs. sboru od 08.00 hod. dne
8.8.1944 – Sambor.“ VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR,  šk. 7, sign. A/5/5, i.č. 50.
Válečný denník 1. čs. sboru od 15.5.1944 do 8.9.1944.
VÚA-VHA Praha, f. ČsVM - SSSR, sign. 79/1/9.
Tamže.
Tamže.
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zaradilo operácie do slovenského priestoru a „k okupačným operáciám boli použité
v rámci Červenej armády tiež jednotky 1. čs. armádneho zboru“.36 O niečo neskôr, 31.
augusta, prešiel 1. čs. armádny zbor do podriadenosti veliteľa 4. ukrajinského frontu,
ktorý sa v tom čase pripravoval na útočnú operáciu vo Východných Karpatoch cez
priesmyky na Humenné, Užhorod a Mukačevo. Dňa 2. septembra však Hlavný stan
schválil Konevov návrh na uskutočnenie útočnej operácie na krosniansko-duklian-
skom smere, ktorej sa mal zúčastniť aj 1. čs. armádny zbor. Preto 4. septembra pre-
šiel zbor opäť do podriadenosti 1. ukrajinského frontu a po vykonanom presune do
priestoru  obce Krasna (severne od poľského mesta Krosno), sa začal pripravovať na
nasadenie do bojov o prekročenie hraníc.

Dňa 4. septembra 1944 veliteľ 1. ukrajinského frontu vydal veliteľovi 38. armády
rozkaz na uskutočnenie útočnej operácie na krosniansko-duklianskom smere. Ním
nariaďoval zoskupením vojsk šiestich streleckých divízií, 1. čs. armádneho zboru,
1. jazdeckého gardového zboru a 25. tankového zboru, posilneným 17. delostrelec-
kou prielomovou divíziou, dvomi brigádami raketometov BM 31 a dvomi plukmi ra-
ketometov BM 13 („Kaťuša“), prelomiť obranu protivníka na úseku (mimo) Niepla,
Odrzykoń a rozvíjať útok smerom na Potok, mesto Dukla, Tylawa, Prešov s úlohou
rozbiť protistojace sily protivníka, dosiahnuť hranice Slovenska a spojiť sa so slo-
venskými vojskami a partizánmi bojujúcimi s nemeckými okupačnými vojskami.37

Veliteľ 38. armády sa rozhodol prielom taktickej hĺbky obrany protivníka usku-
točniť šiestimi streleckými divíziami 52., 101. a 67. streleckého zboru a ráno dru-
hého dňa operácie, po prielome taktickej hĺbky obrany nemeckých vojsk, v strede
útočného pásma armády z čiary Żmigród Nowy – Dukla, nasadiť do bojov súčasne
1. gardový jazdecký zbor spolu s 25. tankovým zborom a druhý sled armády – 1. čs.
armádny zbor. 

52. strelecký zbor (304., 305. a 340. strelecká divízia) mal do konca prvého dňa
operácie dobyť Jasło a postúpiť na čiaru Sieklówka Górna – Jasło – Łężyny a ďalej
útokom smerom na Smerekowiec, Tylicz kryť hlavné úderné zoskupenie armády
sprava.

101. strelecký zbor (70. gardová strelecká divízia, 183. a 211. strelecká divízia)
mal dvomi streleckými divíziami prelomiť obranu protivníka na úseku kóta 276 –
Odrzykoń, do konca prvého dňa operácie dosiahnuť čiaru Toki – Równe a na konci
tretieho dňa čiaru Zdynia – Dubová.

67. strelecký zbor (241., 14. a 121. strelecká divízia) mal viesť hlavný úder na pra-
vom krídle silami 241. streleckej divízie, obsadiť Krosno a na konci prvého dňa ope-
rácie dosiahnuť čiaru Wietrzno – Iwonicz – Rymanów. Potom mal útočiť smerom na
obec Jaśliska, do večera druhého dňa dosiahnuť čiaru Jaśliska – Surowica a počas

36

37

Tamže.
PROEKTOR,  D. M. Přes Dukelský průsmyk. Praha : Naše vojsko 1962, s. 38; MOSKALENKO,
K. S. Na jihozápadním směru 1943 – 1945. Kniha 2. Praha : Naše vojsko  1986, s. 395-396.
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tretieho dňa dosiahnuť čiaru Mergeszka – Wiszłowa – Bukowa Górka.
Druhý sled 38. armády – 1. čs. armádny zbor – mal z priestoru obce Krasna po-

stupovať za pravým krídlom 67. streleckého zboru na smere Krosno – Dukla. Po pre-
niknutí útvarov 101. streleckého zboru do priestoru mesta Dukly mal útočiť z čiary
Iwla – Jasionka na smere Tylawa, Ladomírová, Giraltovce, na konci druhého dňa
operácie dosiahnuť priestor Wilsznia – Tylawa a na konci tretieho dňa ovládnuť obce
Jurkova Voľa a Nižný Svidník.

1. gardový jazdecký zbor sa mal sústrediť v priestore Długie – Chorkówka a ráno
druhého dňa operácie útočiť z čiary Żmigród Nowy – Glojsce na smere Krempna,
Bardejov, a na konci tretieho dňa operácie dosiahnuť čiaru Muszyna – Stará Ľubovňa
– Plavnica – Ruská Voľa.

25. tankový zbor sa mal sústrediť v priestore Machnówka – Bóbrka – les na juh od
Zręcina – Chorkówka, ráno druhého dňa operácie vstúpiť do bojov na čiare Iwla –
mesto Dukla, útočiť na smere Ladomírová – Prešov, na konci druhého dňa postúpiť
k Vyšnému Svidníku a Ladomírovej, na konci tretieho dňa dosiahnuť priestor Rasla-
vice – Koprivnica a počas štvrtého dňa operácie ovládnuť Prešov.38

Celková hĺbka operácie predstavovala asi 90 km. Preto boli pre vojská naplánované
vysoké denné tempá postupu: pre strelecké 18 km a pre tankové 25 km za deň. Plá-
nované tempá boli velením 38. armády považované za reálne, za predpokladu, že sa
podarí rozbiť protistojace sily nepriateľa ešte v taktickej hĺbke obrany, nedovolí sa im
ustúpiť do hôr a zabezpečí sa nepretržitosť útoku do operačnej hĺbky tak, aby bol ne-
priateľ rýchlosťou postupu vlastných vojsk predstihnutý pri organizovaní odvetných
akcií.39

V porovnaní s návrhom plánu operácie, ktorý bol predložený Hlavnému stanu naj-
vyššieho velenia 3. septembra 1944, sa v rozkaze veliteľa 38. armády už nehovorilo
o vysadení 2. čs. paradesantnej brigády do priestoru rozmiestnenia hlavných síl Vý-
chodoslovenskej armády, ani o jej vysadení na letiskách. Nezmieňoval sa však ani o
útoku divízií Východoslovenskej armády v ústrety vojskám Červenej armády. To na-
značuje, že sovietske velenie v tom čase už disponovalo informáciami, ktoré mali za
následok podstatnú zmenu plánu počítajúceho s útokom východoslovenských divízií
v ústrety vojskám 38. armády. Mohlo ich mať hneď po tom, čo 1. septembra 1944 ná-
čelník Čs. vojenskej misie v Sovietskom zväze gen. H. Píka dostal od ministra ná-
rodnej obrany čs. exilovej vlády v Londýne gen. S. Ingra depešu: „Prešov obsadený
Nemcami. Talský so štábom a letcami uletel do Ruska. Prvá divízia (Markus) dostala
rozkaz prebojovať sa k nám. O druhej divízii (Tatarko) nie sú správy.“40 Ešte počas

38

39

40

PROEKTOR, ref. 36, s. 44-46; CAMO RF, f. 445. op. 9005, d. 115, l. 48-50.
K. S. Moskalenko vo svojich pamätiach k plánovaným tempám postupu vojsk  konštatoval: „Vcelku
bylo tempo velké, ale reálne a zcela dosažitelné. Důležitým článkem plánu usnadňujícím jeho
splnění byl předpokládaný vstřícný útok 1. a 2. slovenské divize směřující k průsmykům karpatského
hřebene.“ MOSKALENKO,  ref. 37, s. 399.
VÚA-VHA Praha, f. 37-107/3.
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toho istého dňa gen. H. Píka citovanú správu odovzdal orgánom najvyššieho velenia
Červenej armády. Vo svojich spomienkach to potvrdzuje vtedajší náčelník operačnej
správy generálneho štábu Červenej armády S. M. Štemenko, keď uvádza, že podľa

Plán Karpatsko-duklianskej operácie
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údajov, ktoré generálny štáb dostal od Čs. vojenskej misie v Moskve 1. septembra, ne-
mecké vojská dobyli Prešov, bolo prerušené spojenie s 2. divíziou, a 1. slovenská di-
vízia dostala rozkaz prebojovať sa na stredné Slovensko. „Znamenalo to“, napísal S.
M. Štemenko, „že priesmyky a prechody cez Karpaty nebudú zrejme pre sovietske
vojská otvorené; hlavné sily povstalcov sa sústredili na strednom Slovensku a nebudú
teda môcť zasadiť úder do tyla obrany nášho protivníka.“41 K podobnému záveru
museli predstavitelia generálneho štábu Červenej armády dospieť aj na základe ďal-
ších informácií, ktoré im poskytoval gen. H. Píka. Tak napríklad v informácii odo-
slanej z Londýna 4. septembra 1944 sa uvádzalo: „... styčných dôstojníkov na východ
netreba, štáb u týchto divízií nefunguje“.42 V tejto súvislosti si zasluhuje pozornosť
aj správa ministra J. Masaryka adresovaná veľvyslancovi Z. Fierlingerovi z 20.
októbra 1944, v ktorej sa uvádzalo: „Pokiaľ sa týka zlyhania oboch divízií na vý-
chodnom Slovensku, vysvitá z hlásenia gen. Kratochvíla, že o ňom ruské velenie ve-
delo už. 3. septembra. Nebolo teda možné počítať so súčinnosťou týchto divízií...“43

Informácie o tom, že sovietske velenie vedelo o odzbrojení východoslovenských di-
vízií v čase, ktorý uvádzal J. Masaryk, nachádzame aj v protokole komisie 1. čs. ar-
mádneho zboru v ZSSR pre vypočúvanie plk. V. Talského z decembra 1944. Talský
do protokolu uviedol: „Po prílete do ZSSR bol som prijatý maršalom Konevom, kto-
rému som predložil celý náš plán. Maršal Konev si vyžiadal súhlas z Moskvy a asi na
tretí deň ma zavolal a oznámil, že však medzitým dve divízie ako organické celky  pre-
stali existovať, že časť zložila zbrane a časť prešla k partizánom. Ďalšie časti že sú
pod vojenským velením jednotlivých dôstojníkov v starom priestore. Dal mi písomný
rozkaz, aby som nariadil plk. Markusovi zhromaždiť jednotky 1. a 2. divízie v priestore
severovýchodne od Stropkova a tam čakať na príchod Červenej armády...“44 Správy
o osude Východoslovenskej armády dostávali orgány velenia Červenej armády aj od
partizánskych jednotiek. Autori knihy V sraženijach za pobedu tvrdia, že zo správ od
partizánov bolo známe, že už „2. septembra boli obe slovenské divízie odzbrojené...
Tak z plánu operácie 38. armády vypadla jedna z jeho dôležitých súčastí; úder na
hitlerovcov z tyla už nemohol byť uskutočnený...“45

Z pohľadu velenia 38. armády sa Karpatsko-duklianska operácia uskutočnila bez
operačnej prestávky po bojoch v Ľvovsko-sandomierskej operácii. To síce nebol
žiadny výnimočný jav, lenže keď boli uskutočňované postupné operácie, medzi kto-
rými nebola operačná prestávka, príprava a všestranné zabezpečovanie nasledujúcej
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Ref. 16,  s. 296.
VÚA – VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, sign.  244/1/32.
FIERLINGER, Z. Ve službách ČSR. Díl II. Praha : Svoboda 1948, s. 359.
Archív oddelenia pre vydávanie osvedčení Ministerstva obrany SR, Bratislava, Zbierka Slovensko
1939 – 1945, z. 1318.
V sraženijach za pobedu. Bojevoj puť 38-j armii v gody Velikoj Otečestvennoj vojny 1941 – 1945.
Moskva : Nauka 1974, s. 427.
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operácie sa realizovali už počas operácie práve prebiehajúcej. V prípade 38. armády
sa počítalo s tým, že po skončení Ľvovsko-sandomierskej operácie, rovnako ako
ostatné sily 1. ukrajinského frontu, prejde do obrany, počas ktorej malo dôjsť k do-
plneniu vojsk ľuďmi, bojovou technikou a ostatným materiálom. V dôsledku politic-
kého rozhodnutia uskutočniť útok cez Karpaty na Slovensko ako formu pomoci
Slovenskému národnému povstaniu v čo najkratšom čase, boli na prípravu Karpatsko-
duklianske operácie k dispozícii len 4 až 5 dní. Podľa skúseností z príprav význam-
nejších útočných operácií Červenej armády bol za normálnych okolností na
plánovanie a prípravu operácie potrebný čas 4 až 6 týždňov, niekedy i viac. V čase,
ktorý bol 38. armáde poskytnutý na prípravu Karpatsko-duklianskej operácie, bolo
potrebné preskupiť vojská, doplniť ich počtové stavy, dopraviť značné množstvo rôz-
neho materiálu, atď.

Po skončení Ľvovsko-sandomierskej operácie mala 38. armáda len tri strelecké
zbory (52., 101. a 67), v rámci ktorých bolo deväť streleckých divízií (70. gsd, 305.,
304., 140., 183., 241., 211., 340., 121. sd). Priemerné počty osôb streleckých divízií
sa pohybovali okolo 4 500 až 5 000. Do začiatku Karpatsko-duklianskej operácie sa
tieto priemerné počty podarilo zvýšiť na 5 000 – 6 000.46 Doplnky, ktoré armáda do-
stala v posledných augustových dňoch z Ľvovskej, Volynskej a Stanislavskej oblasti,
zväčša tvorili nedávno zmobilizovaní vojaci. Mnohí z nich pritom neprešli ani zá-
kladným vojenským výcvikom.

Aby 38. armáda mohla uskutočniť útok cez Karpaty na Slovensko, musela byť vý-
razne posilnená zo záloh veliteľa 1. ukrajinského frontu. Bol jej  pridelený 1. gar-
dový jazdecký zbor, 25. tankový zbor a 1. čs. armádny zbor v ZSSR, ako aj posilové
delostrelecké a raketometné útvary. Do začiatku operácie sa tak zvýšil počet jej diví-
zií na 13,5. To predstavovalo asi 97 000 osôb, približne 1 700 diel a mínometov a 110
tankov a samohybných diel. Tu je však potrebné poznamenať, že aj pridelené zväzky,
okrem 1. čs. armádneho zboru, mali za sebou bojovú činnosť v Ľvovsko-sandomier-
skej operácii, čo sa  prejavovalo na ich bojových možnostiach. Tak napr. zo 110 tan-
kov a samohybných diel 86 patrilo 25. tankovému zboru (v podstate  len hodnota
plnej tankovej brigády), predurčenému na rozvíjanie útoku po prielome taktického
pásma obrany nemeckých vojsk do operačnej hĺbky. Na priamu podporu pechoty bolo
k dispozícii len 22 tankov a samohybných diel. Preto túto úlohu mala plniť aj jedna
tanková brigáda 25. tankového zboru. Tak sa počet tankov priamej podpory pechoty
zvýšil na 47, čiže 6 tankov a samohybných diel na kilometer pásma prielomu.47 Keď
však vezmeme do úvahy charakter nemeckej obrany a pravdepodobnosť nemeckých
protiútokov, bolo to málo. Okrem toho vyčlenenie jednej tankovej brigády 25. tan-
kového zboru na priamu podporu pechoty oslabilo tento zbor ako rýchlu skupinu 38.
armády.

46
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CAMO RF, f. 236, op. 2673, d. 1298.
Ref. 45, s. 427.
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Ukázalo sa, že úlohy spojené s plánovaním operácie, s prípravou vojsk a ich ma-
teriálnym a technickým vybavením, nebolo v silách 38. armády splniť v krátkom čase
tak, aby boli v súlade s požiadavkami na vedenie útočnej činnosti v horských pod-
mienkach. Vojská nemohli byť precvičené podľa požiadaviek kladených na boj v ho-
rách, dôstojnícky zbor, ktorý taktiež neprešiel prípravou na boj v horskom
a zalesnenom teréne, organizoval a riadil boj rovnako ako v rovinatom teréne.48 Sa-
motný priebeh bojov ukázal, že chyby a nedostatky z obdobia príprav operácie sa
prejavili aj v nedostatočnom materiálnom a technickom vybavení vojsk, v podcenení
charakteru priestoru bojovej činnosti a v nedocenení schopností protivníka rýchlo
a účinne zareagovať na aktivitu vojsk zapojených do Karpatsko-duklianskej  operá-
cie. Potvrdzuje to taktiež neskoršie  hodnotenie príprav a priebehu operácie vojen-
skými odborníkmi, ktorí sa podieľali sa na jej príprave a riadení. Tak napríklad
vtedajší veliteľ 38. armády K. S. Moskalenko napísal: „Pomalé tempo útoku proti
tomu ako bolo stanovené, bolo predovšetkým spôsobené zvláštnymi, mimoriadne zlo-
žitými podmienkami priestoru bojovej činnosti, ktoré neboli vzaté do úvahy pri plá-
novaní operácie... Čím sa vojská dostávali bližšie k priesmykom... tým jasnejšie boli
chyby, ktorých sme sa dopustili pri plánovaní a okrem iného pri stanovení tempa po-
stupu vojsk.“49

Charakter terénu, poskytujúci značné výhody brániacim sa nemeckým vojskám,
nepochybne ovplyvnil priebeh operácie. Je pravdou, že nemecké velenie dokázalo
zvláštnosti terénu využiť účelným vedením ohniskovej obrany dominujúcich výšin na
prístupoch k slovenským hraniciam, ako aj na organizovanie prekvapujúcich protiú-
tokov. Možnosti útočiacich vojsk znižovali málopočetné a nekvalitné komunikácie,
najmä v zmysle možností rýchleho manévru silami a prostriedkami. Okrem toho cha-
rakter terénu a nepriaznivé poveternostné podmienky znižovali možnosti a účinnosť
leteckej podpory útočiacich vojsk.

Na začiatku Karpatsko-duklianskej operácie 38. armáda pôsobila v pásme širokom
68 km, s hlavným úsilím sústredeným  na 8 km úseku, ktorý predstavoval 11,7 %
celkovej dĺžky jej frontu. Na tomto úseku bolo sústredených 6 streleckých divízií z 9,
ktoré patrili armáde – čo predstavovalo 67 % celkového počtu streleckých divízií,
všetky tankové útvary a 82,2 % zo všetkého delostrelectva armády. V prvom slede ar-
mády, na jej pravom krídle, sa na fronte dlhom 21 km rozvinul 52. strelecký zbor (ve-
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Ref. 46.
Vtedajší veliteľ 38. armády neskoršie o tomto probléme, okrem iného, napísal: „Více než tři roky
války jsme bojovali v rovině. Zvykli jsme si na stepi, lesy, kde se armáda nejprve dobře bránila a pak
rychle útočila v kruté zimě i za letního horka, i v době bezedného bláta, a překonávala mnoho ma-
lých i velkých řek. Tomu všemu jsme se naučili. Nyní jsme měli získati bojové zkušenosti v horách.
A ne na střelnicích – na to jsme už neměli čas, ale v boji s nepřítelem.“ MOSKALENKO,  ref. 37,
s. 395.
Ref. 38, s. 427-428.
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liteľ – genmjr. S. M. Bušev). V strede operačnej zostavy armády sa na 4 km fronte roz-
miestnil 101. strelecký zbor (veliteľ – genpor. A. L. Bondarjov). Na ľavom krídle ar-
mády, na fronte dlhom 43 km, zaujali východiskové pozície vojská 67. streleckého
zboru (veliteľ – genmjr. I. S. Šmygo). 25. tankový zbor (veliteľ – genmjr. F. G. Ani-
kuškin) sa sústredil v priestore Brzeżanka (mimo) – Rzepnik – Węglóvka 4,5 až 12
km  od predného okraja vojsk prvého sledu armády. 1. gardový jazdecký zbor (veli-
teľ – genmjr. V. K. Baranov) sa sústredil v priestore Węglóvka – Krasna (mimo) –
Brzeżanka vo vzdialenosti 6 až 13 km od predného okraja vojsk prvého sledu. Druhý
sled armády – 1. čs. armádny zbor (veliteľ – brig. gen. Jan Kratochvíl) bol sústre-
dený v priestore Krasna – Domaradz (mimo).

Priemerná hustota nemeckých síl na krosniansko-duklianskom smere v čase plá-
novania Karpatsko-duklianskej operácie nebola vysoká. Bezprostredne pred frontom
38. armády sa nemecké vojská bránili silami troch peších divízií (68., 208., 545.),
jedným plukom 96. pešej divízie, ako aj ďalšími samostatnými jednotkami.50 To pred-
stavovalo hodnotu asi 20 000 vojakov a asi 3 160 diel a mínometov. Všetky nemecké
útvary a zväzky, ktoré sa bránili v pásme činnosti 38. armády, boli rozmiestnené
v hlavnom pásme obrany do hĺbky 6 až 7 km, a v operačnej hĺbke nemalo nemecké
velenie žiadne operačné zálohy. 

Oproti 38. armáde, ktorá mala pôvodne útočiť na rovinatom teréne severne od Kar-
pát smerom na Krakov, a na boje v horách sa nepripravovala, boli vojská 4. ukrajin-
ského frontu pred začatím Východokarpatskej operácie v značnej výhode. Úlohy
spojené s útokom v zložitom zalesnenom a  horskom teréne im boli stanovené už na
začiatku augusta. Podľa nariadenia Hlavného stanu najvyššieho velenia z 30. júla
1944 totiž mali pokračovať v útoku s cieľom ovládnuť priesmyky cez karpatský hre-
beň  na smeroch Humenné, Užhorod a Mukačevo a preniknúť na Veľkú maďarskú ní-
žinu.51 Pripravenosť na útok mali dosiahnuť do 28. augusta, ale nariadením Hlavného
stanu najvyššieho velenia z 26. augusta bol útok odložený v súvislosti s vývojom si-
tuácie na južnom krídle sovietsko-nemeckého frontu52, na ktorom úspešne prebiehala
Jasko-kišiňovská operácia vojsk 2. a 3. ukrajinského frontu. 

S cieľom pripraviť vojská na nadchádzajúce boje v zalesnenom a horskom teréne
veliteľ 4. ukrajinského frontu 14. augusta 1944 vydal smernice na ženijné zabezpe-
čenie bojovej činnosti v horách,53 v ktorých konkretizoval úlohy ženijného prieskumu,
zásady používania ženijných jednotiek, výstavby a údržby mostov, výstavby a udržia-
vania ciest, opatrení na zásobovanie vojsk vodou a ženijným materiálom. O niečo
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Ref. 44,  s. 419.
Russkij archiv: Velikaja Otečestvennaja. Stavka VGK: Dokumenty i materialy 1944 – 1945. T. 16
(5-4). Moskva : TERRA, 1999, s. 122.
CAMO RF, f. 244, op. 3000, d. 736.
Sbornik bojevych dokumentov Velikoj Otečestvennoj vojny. Vypusk 3. Moskva : Vojennoje izda-
teľstvo Ministerstva vooružennych sil Sojuza SSR 1947, s. 21-26.)
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neskoršie, dňa 19. augusta, veliteľ 4. ukrajinského frontu vydal podrobné „Smernice
pre vojská operujúce v horskom a zalesnenom teréne“,54 ktoré, okrem iného, obsa-
hovali pokyny na boj v horách, charakteristiku zvláštnosti použitia druhov vojsk
v horskom a zalesnenom teréne, zvláštnosti velenia, prieskumu, ochrany vojsk, útoku
a obrany v horách, pochodu v horskom a zalesnenom teréne. Dňa 27. augusta vydala
vojenská rada 4. ukrajinského frontu osobitnú smernicu na prípravu a výcvik vojsk
na uskutočnenie útočnej operácie v Karpatoch, v ktorej sa konštatovalo, že prechod
do obrany treba chápať ako prípravnú etapu na nadchádzajúci útok s rozhodnými
cieľmi. Bojová činnosť vojsk sa podľa uvedenej smernice mala realizovať nasledu-
júcim spôsobom: Útvary a zväzky nachádzajúce sa v prvom slede a zaujímali obranu,
mali spoľahlivo prikryť hlavné i pomocné smery, dominujúce výšiny a iné významné
objekty. Počas 5 dní mali na hlavných smeroch vybudovať protipechotné a protitan-
kové prekážky. Protitanková obrana na tankových smeroch sa mala budovať do hĺbky
vo viacerých sledoch, paľba pechoty, delostrelecká a mínometná paľba mala byť or-
ganizovaná tak, aby boli spoľahlivo pokryté prístupy k prednému okraju obrany.
Všetky opatrenia spojené s vybudovaním pevnej obrany sa mali dokončiť do 1. sep-
tembra 1944. Prípravy na útok mali pokračovať podľa predchádzajúcich nariadení.
Počas prípravy sa nariaďovalo: 

1/ viesť systematický a dôkladný prieskum všetkých druhov s cieľom odhaliť pa-
lebný systém a bojovú zostavu nepriateľa, zistiť priechody do hĺbky nepriateľských
zostáv; 

2/ s dôstojníckym zborom, počínajúc veliteľom roty vyššie, v teréne precvičiť or-
ganizáciu a riadenie boja pri prielome a obsadení predného okraja obrany protivníka,
s veliteľmi práporov, plukov a pridelených útvarov precvičiť na mapách činnosť
v hĺbke a rozvíjanie útoku do hĺbky po priesmyky hlavného hrebeňa;

3/ prakticky v teréne precvičiť všetky otázky súčinnosti pechoty s delostrelectvom,
ženistami a s tankmi, tam, kde sa počítalo s ich použitím. Obzvlášť detailne sa mala
naplánovať paľba delostrelectva a mínometov;

4/ s cieľom dosiahnuť jednotu metód využívania paľby delostrelectva a mínome-
tov v útoku v horách, uskutočniť samostatne po armádach vzorové cvičenia strelec-
kého práporu, posilneného a podporovaného delostrelectvom a mínometmi. Cvičenia
sa mali zúčastniť velitelia delostrelectva armády, velitelia všetkých zväzkov, plukov
– ich velitelia delostrelectva, ženistov a velitelia posilňujúcich útvarov;

5/ jednotky od čaty po prápor s posilňujúcimi prostriedkami sa mali vycvičiť na
útok s cieľom obsadenia výšiny v podmienkach rôznej viditeľnosti (vo dne i v noci)
s využitím čelného útoku, ako aj obídenia a obchvatu, cvičiť vojská postupu v teréne

54 Tamže, s. 5-20.
Ako dodatok k uvedeným smerniciam štáby delostrelectva, ženijných a tankových vojsk vydali
pokyny na bojovú činnosť v horách podľa špecifickosti každého druhu vojsk. GREČKO,  ref. 15,
s. 120.
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bez ciest, v horskom a zalesnenom teréne. Na taktický výcvik sa mali vyčleniť naj-
menej 4 hodiny denne. Vojská mali absolvovať 1 – 3 bojové streľby zo všetkých dru-
hov zbraní nachádzajúcich sa vo výzbroji pechoty.

S cieľom zvýšiť úroveň horskej prípravy vojsk mali všetci príslušníci počínajúc
od vojakov až po generálov trénovať orientáciu v teréne, každý deň hodinu trénovať
pochod a beh v zalesnenom a hornatom teréne. Stravovanie vojakov a dôstojníkov
z kuchyne sa malo previesť na stravovanie prostredníctvom samostatnej prípravy
jedla v kotlíkoch, vedrách. Všetky vojská a štáby do úrovne zborového štábu sa mali
vyviezť z osád a obcí a ubytovať v stanoch. 

Špeciálna príprava druhov vojsk sa mala uskutočňovať podľa nariadení veliteľov
druhov vojsk, atď.55 V súlade s týmito nariadeniami sa organizovali prednášky pre dô-
stojníkov o osobitostiach vedenia bojovej činnosti v horách, pre generálov a dôstoj-
níkov sa konali skupinové cvičenia na mapách a v teréne z hľadiska operačnej
a taktickej stránky najbližších úloh útvarov a zväzkov. Hlavným námetom cvičení
bol útok zosilnenej čaty, roty, práporu a pluku na výšinu obídením a obchvatom. S ve-
liteľmi zborov, divízií a plukov precvičoval budúce úlohy osobne veliteľ frontu. Veľká
pozornosť sa venovala samostatnej bojovej činnosti zosilnenej streleckej roty a prá-
poru v horách. V divíziách boli vybudované prototypy nepriateľských oporných
bodov na výšinách. Ich dobíjanie si postupne precvičovali všetky roty a prápory stre-
leckých plukov aj s posilňujúcimi prostriedkami. „Rozoberali sa  všetky varianty
útočného boja: útok na vrchol hory, útok obídením a obchvatom, útok pozdĺž hor-
ského hrebeňa a nočný útok. Zväzky a útvary v druhom slede cvičili 10 až 12 hodín
vo dne i v noci, v niektorých prípadoch sa cvičenia konali dva až tri dni bez prestávky,
odlúčene od útvarov.“56 Delostrelecké a tankové útvary venovali veľkú pozornosť
taktickému využitiu delostrelectva a tankov v horách, osobitostiam streľby v horách,
prieskumu a voľbe priestorov pre delostrelecké postavenia a pochodové osi pre tanky,
atď. Podľa hodnotenia náčelníka operačnej správy štábu 4. ukrajinského frontu a ná-
čelníka oddelenia pre využitie skúseností vojny „... všetky nutné opatrenia, vedúce
k príprave vojsk a prispôsobeniu materiálnej časti horským podmienkam vedenia
vojny, boli do začiatku operácie splnené. Vojská boli oboznámené s budúcim prie-
storom bojovej činnosti a prešli minimálnym výcvikom pre činnosť v podmienkach
horského a zalesneného terénu.“57

Opatrenia, ktoré boli velením 4. ukrajinského frontu vykonané v súvislosti s prí-
pravou jeho vojsk na útočnú činnosť v horskom a zalesnenom teréne, sa premietli aj
do pokynov, ktoré dostal veliteľ 1. čs. armádneho zboru po včlenení zboru do zo-
stavy vojsk tohto frontu. Už 2. septembra veliteľ a vojenská rada 4. ukrajinského
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Sbornik bojevych dokumentov Velikoj otečestvennoj vojny. Vypusk 13. Моskva : Vojenizdat 1951.
In http://ru.wikisource.org
Ref. 15. s. 121.
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frontu schválili podrobný program štrnásťdňovej prípravy veliteľov brigád a ostatných
jednotiek zboru na činnosť v horskom a zalesnenom teréne. Za základ prípravy dô-
stojníckeho zboru bola považovaná požiadavka  vypracovať jednotnú metodiku čin-
nosti vojsk v horách, predovšetkým metodiku  vzájomnej súčinnosti a využívania
posilňujúcich  (pridelených) prostriedkov (delostrelectvo, mínomety, tanky a ženisti).
Program prípravy obsahoval zoznam tém, ktoré mali byť precvičené, zoznam úloh,
ktoré v ich rámci mali byť teoreticky i prakticky zvládnuté, formy realizácie prípravy,
počty hodín vyčlenené na jednotlivé témy a kto sa má príslušnej prípravy zúčastniť.58

O deň neskôr, čiže 3. septembra 1944, bol tento plán postúpený veliteľovi 1. čs. zboru.
V sprievodnom spise veliteľa a vojenskej rady 4. ukrajinského frontu bol aj veliteľ
1. čs. armádneho zboru informovaný, že na základe  nariadenia Hlavného stanu naj-
vyššieho velenia sú vojská frontu v obrane, ktorú však treba chápať ako „prípravnú
etapu k nasledujúcemu útoku s rozhodnými cieľmi“.59 V súvislosti s tým mala byť čin-
nosť 1. čs. armádneho zboru do 10. septembra organizovaná v súlade s nasledujú-
cimi pokynmi: 

1. S dôstojníckym zborom od veliteľa roty vyššie v teréne precvičiť organizáciu
a riadenie boja pri prielome a obsadení predného okraja obrany protivníka v pod-
mienkach horského terénu.

2. S veliteľmi práporov a brigád, ako aj posilňujúcich útvarov, na mapách aj v te-
réne  precvičiť činnosť v hĺbke nepriateľskej zostavy a rozvinutie útoku do hĺbky
priesmykov hlavného karpatského hrebeňa.

3. V teréne precvičiť všetky otázky súčinnosti pechoty s delostrelectvom, ženis-
tami a tankmi.

4. V rámci zboru uskutočniť ukážkové cvičenie zosilneného streleckého práporu
podporovaného delostrelectvom a mínometmi.

5. Vojská v zostavách čaty až práporu s posilňujúcimi prostriedkami cvičiť v útoku
s cieľom obsadenia výšiny (v noci aj cez deň) s využitím čelného útoku, obchvatu
a obídenia. Precvičovať presuny v horskom teréne bez ciest, atď.  

Realizáciu výcviku podľa nariadenia velenia 4. ukrajinského frontu ale neumožnilo
rozhodnutie o zapojení 1. čs. armádneho zboru do Karpatsko-duklianskej operácie
a jeho začlenenie do zostavy vojsk 38. armády 1. ukrajinského frontu, ktoré si v dňoch
od 4. do 7. septembra vyžiadalo vykonať presun jednotiek z priestoru Samboru do
priestoru severovýchodne od Krosna.
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Program, okrem iného, obsahoval témy: útok zosilneného streleckého zboru na brániaceho sa pro-
tivníka v horskom a zalesnenom teréne (prielom a obsadenie predného okraja obranného pásma ob-
rany protivníka); rozvinutie úspechu a boj zboru v hĺbke obrany protivníka; útok zosilnenej
streleckej brigády na brániaceho sa protivníka v horskom a zalesnenom teréne (prielom a obsade-
nie predného okraja obrany); útok zosilneného streleckého práporu a roty na brániaceho sa pro-
tivníka v horskom a zalesnenom teréne; činnosť zosilneného streleckého práporu a roty v hĺbke
obrany protivníka, atď. VÚA-VHA Praha, archívna zbierka 11, šk. 5, f. 244, op. 3 000, d. 654.
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Karpatsko-duklianska operácia sa začala ráno 8. septembra 1944 delostreleckou
prípravou útoku trvajúcou 125 minút.  Zúčastnilo sa jej 1 517 diel a mínometov, z toho
973 húfnic a mínometov a 544 kanónov. Učlenenie operačnej zostavy 38. armády a
sústredenie síl do pásma prielomu vytvárali predpoklady na prielom taktického pásma
nemeckej obrany už počas prvého dňa útoku a pre nasadenie rýchlej skupiny armády
na rozvíjanie úspechu do operačnej hĺbky. Potvrdil to aj začiatok bojov, keď za dve
a pol hodiny  postúpili úderné prápory divízií prvého sledu o 6 až 8 km a dobyli prvé
obranné postavenie nemeckých vojsk. Do večera prvého dňa operácie zväzky 101.
streleckého zboru postúpili o 10 až 12 km. Ostatné zväzky prelomili obranu protiv-
níka len do hĺbky 2 až 6 km. Ďalší vývoj situácie zásadným spôsobom ovplyvnila
skutočnosť, že vojská 67. streleckého zboru nedokázali dobyť silne bránené mesto
Krosno a ovládnuť komunikácie v jeho okolí, čo výrazne skomplikovalo nasadenie
druhého sledu armády a jej rýchlej skupiny. Už výsledok prvého dňa operácie na-
značoval, že základné predpoklady úspechu, a to prekvapenie protivníka  a rýchlosť
postupu útočiacich zväzkov, sa nepodarilo dosiahnuť. Priebeh prvých hodín bojov
síce nasvedčoval tomu, že sa podarilo prekvapiť protistojace sily nepriateľa v taktic-
kom rozsahu, ale udalosti nasledujúceho dňa dokazovali, že pre nemecké velenie
nebol útok neočakávaným z operačného hľadiska. Dokumenty velenia nemeckých
vojsk skôr potvrdzujú, že s ním počítalo a bolo schopné naň veľmi rýchlo a účinne
reagovať. Tak napríklad vo vojnovom denníku XI. armádneho zboru bolo v súvislosti
s dátumom 24. augusta 1944 zaznamenané, že „nepriateľské velenie urobilo prípravy
na to, aby zaútočilo na maďarsko-slovenský priestor so slabšími silami, ktoré má
k dispozícii”. 60 Záver o prípravách sovietskeho velenia proti „maďarsko-slovenskému
priestoru“ bol pravdepodobne vyvodený zo spravodajských poznatkov o činnosti
vojsk 4. ukrajinského frontu počas augusta 1944. Od 26. augusta posudky spravo-
dajskej zložky OKH – Fremde Here Ost každodenne vyhodnocovali situáciu „ako
náznaky príprav sovietskeho útoku na karpatské priesmyky“.61 Podľa záveru veliteľa
XI. armádneho zboru z 29. augusta 1944 bolo potrebné hodnotiť útočné prípravy so-
vietskych vojsk proti karpatskému frontu „v súvislosti s vývojom v Rumunsku a na
Slovensku“.

Po vzniku SNP, podľa záznamu vo vojnovom denníku XXIV. tankového zboru
z 31. augusta, upozorňoval veliteľ armádnej skupiny Heinrici, že „akcia v sloven-
skom priestore môže vyvolať útoky Rusov“.62

Nemeckým spravodajským orgánom neunikli ani rozbiehajúce sa prípravy 38. ar-
mády na útok cez karpatské priesmyky na Slovensko. „Už niekoľko dní“ podľa zá-
znamu vo vojnovom denníku nemeckého XI. armádneho zboru zo 6. septembra,
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PREČAN, V.  Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Bratislava : Epocha 1971,
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„ukazujú pohyby a iné náznaky pred frontom armádnej skupiny na preskupovanie ne-
priateľa. Okrem doterajších ťažísk treba ako nový zámer nepriateľa očakávať útok
proti XXIV. tankovému zboru a pravému krídlu 17. armády s cieľom vpadnúť cez prie-
smykové cesty severne od Medzilaboriec, Stropkova, Bardejova na východné Slo-
vensko.“63 V liste náčelníka štábu skupiny armád Severná Ukrajina genmjr. von
Xylandera náčelníkovi štábu armádnej skupiny Heinrici plk. gšt. Wagenerovi z toho
istého dňa, v ktorom bol zvýrazňovaný význam udržania frontu na severnom okraji
Karpát a úplného ovládnutia Slovenska, bolo okrem iného uvedené: „V každom prí-
pade sa mi zdá, že najväčšie nebezpečenstvo prielomu cez Karpaty jestvuje naďalej
v úseku Lupkovský priesmyk – Dukliansky priesmyk.“64

O tom, že nemecké velenie mohlo kalkulovať so začatím útoku sovietskych vojsk
v najbližších dňoch, svedčí aj záznam vo vojnovom denníku XXIV. tankového zboru
zo 6. septembra 1944: „Zosilnená premávka na nepriateľskej strane a prísun ďal-
šieho delostrelectva pred ľavým úsekom zboru naznačuje skorý útok nepriateľa proti
priestoru Krosno...“65 Bolo by nesprávne sa domnievať, že velenie nemeckých vojsk
po takomto hodnotení situácie na fronte severne od hraníc Slovenska nepripravovalo
adekvátne protiopatrenia. Je viac ako pravdepodobné, že po stabilizovaní frontu na
varšavsko-berlínskom smere koncom augusta 1944 a, naopak, po aktivizácii činnosti
Červenej armády na južnom (podunajskom) strategickom smere, si uvedomovalo hro-
zivý charakter možného útoku sovietskych vojsk do tyla svojho zoskupenia, bránia-
ceho sa proti vojskám 2. ukrajinského frontu, alebo do tyla vojsk držiacich pásmo
karpatského frontu pred 4. ukrajinským frontom. Preto pripravovalo protiopatrenia.
Dokazuje to jeho mimoriadne rýchla, takmer okamžitá, reakcia na útok 38. armády
spočívajúca v rozsiahlom presune vojsk do priestoru bojov z iných úsekov frontu a zo
Slovenska, ktorý viedol k prudkej zmene pomeru síl. Už počas prvého dňa útoku 38.
armády do pásma jej činnosti boli zo sandomierskeho predmostia presunuté jednotky
1. tankovej divízie, z priestoru Krakova jednotky 8. tankovej divízie a z územia Slo-
venska 338. peší pluk 208. pešej divízie, ako aj prieskumný oddiel 68. pešej divízie.
Z pásma 4. ukrajinského frontu bola  do priestoru prielomu 38. armády odoslaná 75.
pešia divízia.66 V polovici septembra už pred 38. armádou a pravým krídlom  1. gar-
dovej armády 4. ukrajinského frontu pôsobilo 13 divízií protivníka, z toho 9 peších,
1 horská a 3 tankové. Desať z nich pôsobilo proti 38. armáde.67 To viedlo nielen k pod-
statnej zmene pomeru síl, ale nemeckému veleniu aj umožnilo zaujímať po prielome
hlavného pásma obrany jeho vojsk v karpatskom predhorí silnú ohniskovú obranu na
nových čiarach v hĺbke, organizovať silné protiútoky nielen proti údernému zosku-
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Tamže, s. 527.
Tamže, s. 218.
Tamže, s. 528.
Ref. 37, s. 408.
Ref. 45, s. 432.
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peniu 38. armády, ale aj proti pravému krídlu jej operačnej zostavy.
Realizovať presun značných síl do priestoru Karpatsko-duklianskej operácie ne-

meckému veleniu umožňovala tak dočasná stabilizácia situácie na fronte proti hlav-
nému zoskupeniu síl 1. ukrajinského frontu severne od Karpát, ako aj to, že jeho
vojská ovládli karpatské priesmyky a pomerne dlhý čas aj dôležité komunikácie v ich
severných predhoriach. V týchto súvislostiach za jeden z faktorov, ktorý negatívne
ovplyvnil vývoj operácie, možno označiť nedostatočnú činnosť spravodajských or-
gánov 1. ukrajinského frontu i 38. armády a nízku úroveň boja proti prisunovaným
silám nepriateľa. Ukazuje sa, že k čiastočnému zlyhaniu v tomto smere došlo už na
začiatku bojov. Svedčí o tom skutočnosť, že presun nových nemeckých síl do pásma
činnosti 38. armády v noci z 8. na 9. septembra a počas 9. septembra bol zistený až
počas útoku toho dňa. To sa, prirodzene, negatívne odrazilo v rozhodnutiach veliteľa
armády aj v činnosti jemu podriadených veliteľov a štábov.

Keďže cesty vedúce cez Krosno si nemecké jednotky v priebehu prvého dňa bojov
udržali pod kontrolou, vojská  rýchlych zväzkov 38. armády (1. jazdecký a 25. tan-
kový zbor) a 1. čs. armádneho zboru  museli do prielomu postupovať úzkym otvore-
ným koridorom, ktorý bol miestami pod paľbou nemeckého delostrelectva
a mínometov. Na viacerých úsekoch sa pohybovali po rovnakých osiach, pričom si na-
vzájom prekážali a brzdili tempo postupu. Podľa neskoršieho hodnotenia tejto situá-
cie K. S. Moskalenkom „67. střelecký sbor, který operoval  na pravém křídle, nebyl
s to dobýt Krosno. Boj o město byl vleký... To nás zbavilo možnosti použít lepších cest
v pásmu průlomu. Vysunované sbory rychlé skupiny a druhého sledu armády byly nu-
ceny pohybovat se za prvním sledem, což vedlo k přetížení cest a k spoutání manévru.
Zpomalený pochod ohrožoval plán současného zasazení uvedených sborů do boje,
a to zase znamenalo pomalejší tempo operace od rána nasledujícího dne.“68

Hlavné sily rýchlych zväzkov 38. armády a 1. čs. armádny zbor vstúpili do bojov
počas dopoludnia 9. septembra. 1. gardový jazdecký zbor bol nasadený v pásme 101.
streleckého zboru medzi 70. gardovú a 183. streleckú divíziu. Po opakovaných se-
čiach sa jeho jednotkám podarilo prebojovať k obci Kobylany, kde ale narazili na
tvrdý odpor protivníka. 25. tankový zbor sa zdržal na prepravách cez rieku Jasiołku.
Jednotky 1. čs. armádneho zboru, ktoré boli ostreľované z výšin južne od Machnówky
a Wrocanky, po odrazení  nepriateľských protisečí postúpili asi o 2 – 3 km a obsadili
osady Bóbrka a Wrocanka.69 Na ľavom krídle 38. armády pokračovali boje o Krosno.
Počas dvoch dní bojov tak vojská 38. armády nedokázali prelomiť taktické pásmo
obrany protivníka, ovládnuť cestu Jasło – Żmigród Nowy – mesto Dukla a rozvinúť
útok ku karpatským priesmykom. Tempo útoku hlavného úderného zoskupenia ar-
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MOSKALENKO, ref. 37, s. 407.
Nasadenie 25. tankového zboru a 1. čs. armádneho zboru do bojovej činnosti poznačili aj chyby
vo velení vojskám, na základe ktorých veliteľ 1. ukrajinského frontu maršal I. S. Konev zbavil ve-
lenia veliteľa  25. tankového zboru gen. F. G. Anikuškina a veliteľa 1. čs. armádneho zboru gen. 
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mády sa spomaľovalo. Protivník rýchlo prisunoval nové sily a účelne využíval vý-
hody, ktoré mu poskytoval terén. Narastajúci odpor nemeckých jednotiek viedol ve-
liteľa 1. ukrajinského frontu k zosilneniu 38. armády 4. gardovým tankovým zborom
(veliteľ – genpor. P. P. Polubojarov), ktorý sa 10. septembra sústredil v priestore Jaszc-
zewa70. Počas tohto dňa zväzky a útvary 38. armády odrážali rad nepriateľských pro-
tiútokov a len pomaly postupovali vpred. Útok sa čoraz viac menil na  zdĺhavé
prebíjanie sa nepriateľskou obranou. Čiastočný úspech sa dosiahol v strede útočného
pásma, kde sa vojská 101. streleckého zboru, 1. gardového jazdeckého zboru a 1. čs.
armádneho zboru prebili o niekoľko kilometrov smerom na juh. V nasledujúcich
dňoch (11. – 14.9.) na hlavnom smere úderu 38. armády pokračovali vyčerpávajúce
boje.

V priebehu 11. septembra 101. strelecký zbor, 25. tankový zbor a 1. gardový jaz-
decký zbor pokračovali v útoku. Významnejší úspech však dosiahla len 70. gardová
strelecká divízia, ktorej sa podarilo dobyť osadu Głojśce, dosiahnuť severný okraj
Iwly a východný okraj osady Łysa Góra. Po odrazení nepriateľského protiútoku
a udržaní tohto priestoru veliteľ 38. armády v noci na 12. septembra nasadil do 2 km
medzery v nemeckej obrane medzi obcami Łysa Góra a Glojśce (5 – 8 km severozá-
padne od Dukly) 1. gardový jazdecký zbor pod velením genpor. V. K. Baranova, s úlo-
hou preniknúť do tyla nepriateľa a útočiť na smere Krempna, Zborov. Jeho 1. gardová
jazdecká divízia útočila pozdĺž cesty na Zborov a 7. gardová jazdecká divízia sme-
rom na obec Polany. Do rána 13. septembra postúpili do hĺbky 18 – 20 km a o 10. h
tohto dňa jednotky 1. gardovej jazdeckej divízie plk. P. S. Vašurina prešli cez poľsko-
slovenskú hranicu v priestore Nižnej Polianky (10 km severozápadne od Zborova)
a vstúpili na územie Slovenska. Útvary 7. gardovej jazdeckej divízie plk. I. S. Borš-
čova prešli cez hranicu v priestore obce Baranie (9 km západne od Tylawy). Jednotky
týchto dvoch jazdeckých divízií sa tak stali prvými jednotkami Červenej armády,
ktoré sa počas Východokarpatskej operácie prebojovali na Slovensko. Dňa 14. sep-
tembra sa nemeckým jednotkám podarilo uzatvoriť front pri Łysej Góre a Glojśce
a odrezať tak 1. gardový jazdecký zbor od hlavných síl armády. V tyle nemeckých
vojsk potom 1. gardový jazdecký zbor 16. septembra zaujal kruhovú obranu v prie-
store Krempna – Rostajne a severne od Ciechaniej. Dňa 20. septembra dostal od ve-
liteľa 1. ukrajinského frontu rozkaz, aby ovládol cesty na úseku Nižný Komárnik –
Krajná Poľana – Ladomírová a nadviazal súčinnosť s útvarmi ľavého krídla 38. ar-
mády a pravého krídla 4. ukrajinského frontu. Na základe toho veliteľ zboru jazdec-
kým divíziám nariadil, aby uskutočnili úder juhovýchodným smerom, postúpili o 17
km a obsadili úsek cesty pri Ladomírovej. 2. gardová jazdecká divízia vyrazila ráno
21. septembra do útoku smerom na Ladomírovú, večer prenikla do priestoru severne
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J. Kratochvíla. Velenie 25. tankového zboru prevzal plk V. G. Petrovskij a 1. čs. armádneho zboru
gen. L. Svoboda.
V tomto čase mal 4. gtz len 59 tankov T-34 a 9 samohybných diel.
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od Korejoviec a obsadila Dobroslavu. 7. gardová jazdecká divízia 21. septembra ráno
obsadila Šarbov a Krajnú Porúbku. Na úsvite 22. septembra jej predsunutý oddiel za-
útočil na nepriateľa v Krajnej Bystrej. 1. gardová jazdecká divízia obsadila Vyšnú Pí-
sanú a Nižnú Písanú. Dňa 23. septembra, po tom, čo tankové zväzky 38. armády
obsadili Tylawu, veliteľ 1. ukrajinského frontu vydal veliteľovi 1. gardového jazdec-
kého zboru rozkaz, aby zbor zaútočil na smere Šarbov, Tylawa a spojil sa s hlavnými
silami 38. armády. Počas útoku, ktorý sa uskutočnil dňa 24. septembra, sa ako prvé
spojili s tankovými útvarmi jednotky 2. gardovej jazdeckej divízie v priestore  Sme-
reczne – Barwinek. Ostatné útvary zboru počas 25. a 26. septembra dosiahli lesy se-
verne od Šarbova a od večera 26. septembra bol 1. gardový jazdecký zbor prevedený
do zálohy veliteľa 1. ukrajinského frontu.71

71 PROEKTOR,  ref. 37, s.130-133.

Postup 1. gardového jazdeckého zboru od 12. do 22. septembra 1944
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Bojmi zväzkov 38. armády v priestore Glojśce – Iwla sa skončilo prvé obdobie
bojov v Karpatsko-duklianskej operácii, počas ktorého sa hlavným silám 38. armády
podarilo prelomiť hlavné pásmo nepriateľskej obrany na fronte širokom asi 22 km,
na úzkom úseku prekonať druhé pásmo obrany a zmocniť sa cesty Źmigród Nowy –
mesto Dukla, pričom postúpili do hĺbky 23 km. Splniť pôvodný zámer operácie –
rýchlo preniknúť na Slovensko a spojiť sa s povstaleckými silami – sa im ale nepo-
darilo.

Splniť pôvodný zámer operácie sa v tomto čase nepodarilo ani vojskám 1. gardo-
vej armády72 pôsobiacej na pravom krídle 4. ukrajinského frontu. Jej 107. strelecký
zbor (veliteľ – genpor. D. V. Gordejev), ktorý zasadzoval hlavný úder na pravom
krídle armády, prešiel do útoku ráno 9. septembra 1944 po päťdesiatminútovej delo-
streleckej príprave. Podľa rozkazu veliteľa armády zo 6. septembra mal útočiť
v pásme širokom 4,5 km, prelomiť obranu protivníka na úseku Sanok – Zagórz, v ďal-
šom útočiť v smere na Bukowsko a Komańczu, do večera prvého dňa postúpiť na
čiaru Nowotaniec – Bukowsko – Płonna – Kulaszne, tzn. do hĺbky 13 až 15 km, do
večera druhého dňa operácie dosiahnuť čiaru Wisłok Dolny – Komańcza – západný
breh rieky Osława na úseku Szczawne – Zagórz. Divízie útočiace na hlavnom smere
útoku však počas prvého dňa bojov dokázali postúpiť len o 4 až 5 km. Ďalší postup
ich jednotiek zastavila silná paľba nepriateľského delostrelectva. Plánované tempo
útoku sa nepodarilo dosiahnuť ani v nasledujúcich dňoch a do večera 13. septembra
útočiace vojská prelomili obranu protivníka v pásme širokom 30 km a postúpili len
do hĺbky 10 až 12 km.

V dôsledku postupného narastania síl 1. gardovej armády nasadených do bojov
v priebehu prvých piatich dní pôvodný útok 107. streleckého zboru prerástol do ar-
mádnej útočnej operácie, na ktorej sa zúčastňovali dva strelecké zbory (107. a 30.
sz). V tejto situácii vojenská rada 4. ukrajinského frontu predložila Hlavnému stanu
najvyššieho velenia návrh na frontovú útočnú operáciu, v ktorej jeho vojská mali pre-
kročiť Karpaty a preniknúť na čiaru Čemerné – Michalovce – Užhorod. Hlavnú úlohu
v navrhovanej operácii mala zohrať 1. gardová armáda úderom v smere Sanok, Snina,
Michalovce. 18. armáda mala na úseku širokom 180 km zaisťovať hlavné smery Stryj
(ukraj. Стрий ) – Chust (ukraj. Xуст) , Stryj – Mukačevo (ukraj. Мукачеве) a Sam-
bor (ukraj. Самбiр) – Turka (ukraj. Турка) – Užhorod (ukraj. Ужгород), pripraviť
prielom nepriateľskej obrany na smere Turka – Užocký priesmyk, a v súčinnosti s 1.
gardovou armádou útočiť smerom na Užhorod. 17. gardový strelecký zbor mal pre-
niknúť do priestoru Žabje – Vorochta (ukraj. Вороìхта) a ďalej útočiť smerom na Ja-

72 1. gardová armáda mala pred začatím útoku tri strelecké zbory (3., 107. 18. gardový), ktoré mali
spolu 8 streleckých divízií (155., 167.,  30., 141., 276., 151., 161. a 129. gardovú). Spolu s pride-
lenými  zväzkami a útvarmi mala 31 283 vojakov, 20 165 ľahkých, ťažkých a protilietadlových gu-
ľometov, 590 mínometov kalibru 120 a 82 mm, 152 diel kalibru 122 a 152 mm, 325 diel kalibru
76 mm, atď. GREČKO, ref. 15, s. 137.
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siňu (ukraj. Ясіня, Kőrösmező). Na základe rozkazu Hlavného stanu zo 17. septembra
1944 bol plán operácie spresnený: 1. gardová armáda, posilnená 3. horským zborom,
mala zasadiť hlavný úder na smere Komańcza – Humenné – Michalovce. Poľsko-
slovenské hranice mali útočiace vojská dosiahnuť najneskoršie 19. septembra, naj-
neskoršie do 30. septembra mali dosiahnuť čiaru Hanušovce – Čemerné – Humenné
– Stakčín a do 3. októbra ovládnuť priestor Michaloviec.7318. armáda mala podľa
spresneného plánu spoľahlivo zabezpečovať čiaru Nanowa – Osmoloda (ukraj.
Осмолода) a jej dve divízie, neskoršie celý zbor, mali zasadiť pomocný úder na smere
Ustrzyki Dolne, Czarna, Dźwiniaz Górny. Potom mala pokračovať v útoku v smere
Lutowiska, Stuposiany, Ustrzyki Górne.

Napriek tomu, že sa boje ani zďaleka nevyvíjali podľa pôvodného zámeru operá-
cie a nabrali zdĺhavý a vyčerpávajúci charakter, útok nebol zastavený.74 Naopak, od
polovice septembra boli do bojov vo Východných Karpatoch v rámci Karpatsko-
užhorodskej operácie nasadené všetky sily 4. ukrajinského frontu a veliteľ 1. ukra-
jinského frontu zo svojich záloh posilnil 38. armádu dvoma tankovými zbormi (4.
a 31.), dvoma streleckými divíziami (14. gsd, 359. sd), jednou protitankovou stíha-
cou brigádou a jednou mínometnou brigádou.75

Po vyhodnotení situácie na fronte 38. armády pred koncom prvej polovice sep-
tembra 1944 veliteľ 1. ukrajinského fontu dospel k záveru, že ďalšie čelné údery na
smere Krosno, Dukla nemajú nádej na úspech, nariadil preniesť hlavné úsilie armády
na jej ľavé krídlo a zasadiť úder v smere na Rymanów, Jasliśka a Tylawu. V súlade s
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Ref. 51, s. 146.
O tom, aký význam pripisovalo velenie Červenej armády pokračovaniu operácie vo Východných
Karpatoch, svedčilo vyslanie maršala G. K. Žukova k 1. a 4. ukrajinskému frontu, ktorý sa 19.
a 20. septembra priamo v priestore bojovej činnosti oboznamoval so situáciou a možnosťami urý-
chlenia postupu vojsk. V tomto čase však už záujem sovietskeho velenia o pokračovanie operácie
nebol motivovaný len, alebo nie predovšetkým, politickými aspektmi, t. j. pomocou slovenským
povstalcom. Do popredia sa dostávali aspekty vojenské, čiže operačný význam bojov vo Východ-
ných Karpatoch, daný okrem iného tým, že viazali čoraz väčšie sily protivníka sťahované z iných
úsekov sovietsko-nemeckého frontu. To potvrdzovalo aj hodnotenie operácie generálnym štábom
Červenej armády na konci druhej dekády septembra, ktorý jej prikladal význam už len preto, že pri-
spievala k vytvoreniu priaznivých podmienok na prípravu a realizáciu operácií 1. ukrajinského
frontu a 2. ukrajinského frontu južne od priestoru Východokarpatskej operácie. Viazanie značných
síl nemeckých vojsk v tomto priestore nepochybne prispievalo k stabilizácii frontu na sandomier-
skom predmostí, na strednom a severnom úseku pásma 1. ukrajinského frontu, kde sovietske vojská
vybudovali hlboko členenú obranu, a hlavné sily frontu sa za pomerne pokojnej situácie mohli pri-
pravovať na novú ofenzívnu činnosť na hlavnom strategickom smere. Veď nemecké velenie z 20
divízií, ktoré malo v pásme proti 1. ukrajinskému frontu, sústredilo koncom  septembra 12 z nich
v pásme 38. armády (68., 75., 78., 208., 357., 359., 545. pešiu divíziu, 1., 8. a 24. tankovú divíziu,
101. horskú divíziu, časť síl 544. pešej divízie a 1. lyžiarskej divízie). To znamená, že bojmi v Kar-
patsko-duklianskej operácii bolo viazaných asi 60 % všetkých nemeckých síl, ktoré boli nasadené
v pásme 1. ukrajinského frontu. MOSKALENKO, ref. 37, s. 430.
Ref. 21, s. 76.
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týmto rozhodnutím začali 15. septembra útočné akcie v pásme činnosti 67. strelec-
kého zboru, do zostavy ktorého bol zo zálohy veliteľa 1. ukrajinského frontu nasadený
aj 4. gardový tankový zbor genpor. P. P. Polubojarova (59 tankov T-34 a 9 samohyb-
ných diel SAU-85). Útočiace vojská však nedosiahli výraznejší úspech. Preto bol do
priestoru bojov zo zálohy veliteľa 1. ukrajinského frontu presunutý aj 31. tankový
zbor genmjr. V. J. Grigorjeva. Oba tankové zbory (dovedna 144 tankov a samohyb-
ných diel) potom 18. septembra zaútočili na postavenia protivníka v priestore obce
Sieniawa (5 km juhovýchodne od Rymanówa), prenikli do hĺbky jeho obrany a pri-
nútili ho ustúpiť z čiary mesto Dukla – Rymanów. Počas týchto bojov 242. tanková

Bojová činnosť 38. armády v Karpatsko-duklianskej operácii
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brigáda 31. tankového zboru v súčinnosti s 2. čs. paradesantnou brigádou v ZSSR ku
koncu dňa 19. septembra ovládla oblasť mesta Puławy.76 O deň neskoršie jednotky 4.
gardového tankového zboru spoločne s jednotkami 1. čs. armádneho zboru dobyli
mesto Dukla. Do 26. septembra potom vojská 38. armády prenikli k hlavnému kar-
patskému hrebeňu na čiaru Gogołow – Sandakowa – Łajsce – Makowiska – Górki –
Iwla – Mszana – južný okraj Barwinka – Lipowiec a v rámci príprav na ďalší postup
začali s čiastočným preskupovaním síl. Šírka útočného pásma armády v tomto čase
dosahovala 75 km.

Po zhodnotení vývoja operácie veliteľ 1. ukrajinského frontu v hlásení odoslanom
Hlavnému stanu najvyššieho velenia 27. septembra 1944 uviedol: „Operácia 38. ar-
mády bola spočiatku naplánovaná s cieľom dosiahnuť  hranice Slovenska a spojiť sa
so slovenskými divíziami a partizánmi Slovenska. Dosiahnutie  hraníc Slovenska bolo
splnené, ale situácia na východnom Slovensku v čase príchodu našich vojsk na hra-
nice sa prudko zmenila. Slovenské divízie sa rozpadli. V spojitosti s úlohami 2.  a 4.
ukrajinského frontu sa teraz charakter operácie 38. armády zmenil – prerástla do
operácie navzájom prepojenej s 2. a 4. ukrajinským frontom.77 V súvislosti s tým ďal-
šia operácia 38. armády do vnútra Slovenska naberá zdĺhavý charakter z týchto prí-
čin:

1. Nedostatočné množstvo síl a prostriedkov zapojených do operácie. Front nemo-
hol vyčleniť viac síl, berúc do úvahy odoslanie  dvoch streleckých zborov a dvoch
tankových armád do zálohy vrchného velenia a urputnosti bojov na predmostí za rie-
kou Visla. 

2. Horský charakter terénu nedovolil so všetkou efektívnosťou na začiatku operá-
cie, po dokončení prielomu, využiť tankové a jazdecké vojská, a počiatočný úplný
prielom obrany protivníka preto nedosiahol hlboké rozvinutie.

Po dobu operácie vojská 38. armády postúpiac do hĺbky 40 km museli prekonať
v intenzívnych bojoch tri hrebene (výbežku Karpát), tiahnuce sa naprieč frontu nášho
postupu.

3. Neprispôsobenosť a nevycvičenosť našej pechoty viesť boj v horách, ale aj or-
ganizácia a výzbroj vojsk neprispôsobená na činnosť vojsk v horách, sťažuje a spo-
maľuje tempá postupu.

4. Pomalé tempo útoku  umožnilo protivníkovi presunúť do úseku útoku značné do-
plnky síl - tri pešie a tri tankové divízie s prostriedkami delostreleckého a mínomet-
ného posilnenia. Celkom pred frontom 38. armády pôsobí šesť peších a tri tankové
divízie. V súvislosti s tým boje nadobudli ešte ostrejší charakter a tempá postupu sa znížili.

76

77

Medzitým, 13. septembra 1944, generálny štáb Červenej armády na základe rozhodnutia najvyš-
šieho hlavného veliteľa  vydal nariadenie pre veliteľa 1. ukrajinského frontu, ktorým prikazoval pre-
sunúť na územie Slovenska 1. čs. stíhací letecký pluk a 2. čs. paradesantnú brigádu – do priestorov
dohodnutých s velením „slovenskej povstaleckej armády...“ CAMO RF, f. 236, op. 2712, d. 213, l. 489.
Podčiarkol autor.
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5. Po materiálnej stránke je operácia slabo zabezpečená. Front sa považuje za
front v obrane, preto limit spotreby munície, leteckých pohonných hmôt sa centrál-
nymi zásobovacími správami dáva len na obranu. Nie je možnosť využívať dosta-
točne silné letectvo frontu, predovšetkým ale húfnicové delostrelectvo, a to sú základné
predpoklady pre činnosť v horách.

6. Malá početnosť pechoty. 38. armáda začala operáciu  s divíziami, ktoré mali
4,5 – 5 tisíc osôb. Počas operácie armáda stratila okolo 20 000 ľudí, počty divízií
klesli na 3 – 3,5 tisíc osôb.

Málo tankov. Do operácie zapojené 3 tankové zbory, v priemere po 60 tankov na
zbor, boli vyzbrojené takmer bez výnimky opravenými tankmi, ktoré v horských pod-
mienkach sa rýchlo stávali nepojazdnými a boli ničené paľbou protivníka. Straty tan-
kov sú okolo 150 kusov.

... Pre front je smer na Slovensko druhoradým – hlavý smer na Krakov a severne
od neho, kde 1. ukrajinský front musí držať hlavné sily a prostriedky a zodpovedne ich
pripravovať.

Na druhoradý – slovenský smer v spojitosti s predlžovaním operácie front, okrem
naplánovaných síl a prostriedkov, bol donútený doplnkovo vyčleniť dve strelecké di-
vízie a dva tankové zbory a materiálne prostriedky, oslabiac tak hlavný smer.

... Ďalšie sily a prostriedky zapojiť do operácie 1. ukrajinský front nemôže na úkor
hlavného zoskupenia. V týchto podmienkach je treba buď prerušiť operáciu 38. ar-
mády alebo, keď sa rozhodnete pokračovať v operácii, vydeliť nutné sily a pro-
striedky: dva strelecké zbory, doplnky, tri palebné priemery munície pre 38. armádu
s prostriedkami posilnenia, 300 tankov na nahradenie strát troch tankových zborov

a štyri tisíce ton leteckého benzínu.
Konev, Sokolovskij, Krajňukov, 27. septembra 1944“78

Od 16. septembra 1944 pokračovali v útoku aj vojská 1. gardovej armády 4. ukra-
jinského frontu, ku ktorým sa 18. septembra časťou svojich síl pripojila aj 18. ar-
máda. Hlavné úderné zoskupenie 18. armády prešlo do útoku 20. septembra.79 Na
ľavom krídle frontu pokračovali v postupe smerom na Jasiňu vojská 17. gardového
streleckého zboru.80

78

79

80

CAMO, f. 236, op. 2712, d. 66. l. 121-125; PETROV, S. N. Ternistyj puť v Slovakiju (jazykom do-
kumentov). In Vojenno-istoričeskij archiv,  No. 5, 2005, s. 14-29.
Dňa 18.9. sa 18. armáda, zaberajúca úsek frontu široký 170 km, skladala z 18. gardového strelec-
kého zboru, 95. streleckého zboru a posilňujúcich prostriedkov, mala 29 300 osôb, 241 diel stred-
ného kalibru, 124 protitankových diel, 298 mínometov a 1 032 guľometov. Proti nej stálo 5
maďarských divízií a jedna nemecká ľahká pešia divízia, v ktorých bolo asi 36 100 osôb.
GREČKO, ref. 15, s. 189.
17. gardový strelecký zbor genmjr. A. I. Gastiloviča pôsobil na samostatnom operačnom smere.
Jeho úlohou bolo brániť čiaru Pasečna – Jaremča – Berezov – Šešory – Vižnica – Beregomet –
Krasnoiľsk, dlhú 110 km. Útvary 17. gardového streleckého zboru prešli do útoku už dňa 11. sep-
tembra a počas troch dní v strede útočného pásma postúpili o 5 – 15 km, na ľavom krídle o 30 –
60 km. Dňa 15. septembra veliteľ 4. ukrajinského frontu  spresnil úlohu zboru tým, že mal útočiť
na pravom krídle a dosiahnuť čiaru Zelena – Jasiňa. GREČKO,  ref. 15, s. 201-202, 204.
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Smer útoku hlavného zoskupenia 4. ukrajinského frontu mal podľa rozkazu Hlav-
ného stanu najvyššieho velenia zo 17. septembra 1944 viesť na Komańczu, Humenné
a Michalovce, útočiace vojská mali dosiahnuť československé hranice najneskoršie
19. septembra a na čiaru Hanušovce nad Topľou – Čemerné – Humenné – Stakčín pre-
niknúť najneskoršie 30. septembra. V dôsledku toho boli spresnené aj úlohy 1. gar-
dovej a 18. armády. 1. gardová armáda mala zasadiť hlavný úder v smere Komańcza
– Radoszyce – Humenné, 19. septembra mala dosiahnuť čiaru Wisłok Wielki – Czys-
tohorb – Radoszyce, odtiaľ hlavnými silami útočiť v smere Medzilaborce, Hummenné

Bojová činnosť 1. gardovej armády v septembri 1944
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a do večera 29. septembra ovládnuť Hanušovce nad Topľou, Čemerné, Humenné
a Stakčín. 18. armáda mala spoľahlivo zabezpečovať čiaru Nanowa – Osmoloda a za-
sadiť pomocný úder v smere Ustrzyki Dolne, Czarna, Dźiniacz Górny. Potom mala
pokračovať v útoku v smere Lutowiska, Stuposiany, Ustrzyki Górne.

V nasledujúcich bojoch sa dňa 20. septembra 1944 vojskám 1. gardovej armády po-
darilo v priestore severovýchodne od Michaloviec dosiahnuť poľsko-slovenskú hra-
nicu. Ako prvé tu na územie Slovenska vstúpili jednotky 242. horskej streleckej
divízie genmjr. V. B. Lisinova a 129. gardovej streleckej divízie genmjr. T. U. Grin-
čenka, pôsobiace v rámci 3. horského zboru. Na úsvite dňa 21. septembra 1944 bola
medzi 242. a 139. divíziu nasadená 128. gardová strelecká divízia genmjr. M. I. Kol-
dubova, ktorej jednotky o 12. h prenikli k obci Kalinov a po boji s jednotkami ne-
meckej 101. ľahkej pešej divízie ju ako prvú slovenskú obec oslobodili.

Dňa 25. septembra 1944 sa v priestore južne od obce Brzegi Górne na územie Slo-
venska prebojovali aj útvary 66. gardovej streleckej divízie (veliteľ – genmjr. S. F.
Frolov) 18. armády, ktorá do konca septembra na celom svojom úseku prenikla
k hlavnému karpatskému hrebeňu. V tom istom čase vojská 17. gardového zboru na
ľavom krídle 4. ukrajinského frontu ovládli Jablonický priesmyk a 28. septembra
ovládli Jasiňu.

Do konca septembra 1944 tak vojská 38. armády 1. ukrajinského frontu a 4. ukra-
jinský front prelomili prvé aj druhé obranné pásmo protivníka na celej šírke útoč-
ného pásma, prenikli k hlavnému karpatskému hrebeňu, pričom na viacerých miestach
prekročili československo-poľskú hranicu a vstúpili na územie Slovenska. Len o niečo
neskoršie sa na územie Slovenska dostali aj jednotky 1. čs. armádneho zboru. Stalo
sa tak po tom, keď 28. septembra veliteľ 38. armády prijal rozhodnutie zasadiť silami
101., 67. a 1. čs. armádneho zboru hlavný úder smerom na Mszanu a Zborov. Útok
sa začal 30. septembra a na druhý deň, 1. októbra 1944, jednotky 211. streleckej di-
vízie plk. G. S. Tomilovského a 241. streleckej divízie plk. T. A. Andrijenka zo 67.
streleckého zboru prekročili poľsko-slovenskú hranicu v priestore obce Šarbov (5 km
severozápadne od Duklianskeho priesmyku) a v súčinnosti s tankistami 31. tanko-
vého zboru do večera 3. októbra prenikli do priestoru obce Vyšná Písaná (6 km južne
od Duklianskeho priesmyku), ktorú obsadili počas nasledujúceho dňa (4.10). V tomto
čase ovládli aj osadu Havranec. Vzniklo tak reálne ohrozenie boku a tyla zoskupenia
nemeckých jednotiek brániacich sa v priestore Duklianskeho priesmyku. S cieľom
umožniť príslušníkom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, aby medzi prvými vstúpili na
územie Slovenska, veliteľ 38. armády večer 1. októbra vydal rozkaz, ktorým 1. a 3.
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čs. samostatnej brigáde nariadil presun z pozícií pri Zyndranowej a Barwinku81 do
priestoru činnosti 241. streleckej divízie severovýchodne od Šarbova, a odtiaľ útočiť
smerom na Krajnú Porúbku, Krajnú Bystrú a Nižný Komárnik. V posledných hodi-
nách 1. októbra začali jednotky 1. čs. armádneho zboru presun do určeného priestoru,
v ktorom pokračovali až do večera nasledujúceho dňa, keď dosiahli priestor východne
od trigonometra 706 a okrajov lesa severozápadne, severne a severovýchodne od
Krajnej Porúbky. Dňa 2. októbra 1944 tak časť jednotiek 1. čs. armádneho zboru po
prvýkrát, na obmedzenom priestore, prekročila hranice Slovenska. V ranných hodi-
nách nasledujúceho dňa prešli čs. jednotky do útoku, ale odpor nepriateľa sa im zlo-
miť nepodarilo. Po celodennom boji sa čiara, ktorú zbor dosiahol, v podstate
nezmenila. Jeho jednotky sa nachádzali na okraji lesa severozápadne a severový-

Bojová činnosť 18. armády 20.-30.9.1944

81 Jednotky 1. čs. armádneho zboru v noci z 27. na 28. septembra 1944 vystriedali jednotky 359.
a 241. streleckej divízie na čiare Barwinek – cesta vedúca od  kostola v Barwinku na východ – se-
verozápadná časť Zyndranowej. V dňoch 28. a 29. septembra vykonávali  intenzívny prieskum ne-
priateľa. 30. septembra pechota zboru,  podporovaná 11 tankmi 1. čs. tankovej brigády, zaútočila
smerom k Duklianskemu priesmyku. Ani po opakovaných pokusoch sa jej však nepodarilo pre-
konať aktívnu obranu nemeckých jednotiek, ktoré len počas tohto dňa do priestoru činnosti 1. čs.
armádneho zboru vystrelili asi 5 000 mín a delostreleckých granátov. Ťažké boje pokračovali aj v
priebehu 1. októbra, počas ktorých bolo zničených alebo poškodených 6 tankov (z celkového počtu
8) 1. čs. tankovej brigády a pechota bola prinútená sa stiahnuť do východiskových pozícií. 



JOZEF BYSTRICKÝ

98

chodne od Krajnej Porúbky, na severných svahoch hory Soravinka, v priestore kri-
žovatky priesekov a poľnej cesty, 500 m severovýchodne od kóty 586, a na východ-
nom okraji lesa na západ od Barwinka. Po tom, čo 4. októbra 242. tanková brigáda
s jednotkami 67. streleckého zboru ovládla Vyšnú Písanú a Hrabovec, začalo velenie
nemeckých vojsk sťahovať svoje sily do postavení západne a južne od Duklianskeho
priesmyku. Veliteľ 38. armády preto predpokladal, že pre vyčerpané jednotky 1. čs.
armádneho zboru mohol by byť postup pozdĺž cesty vedúcej cez Dukliansky prie-
smyk jednoduchší a rozhodol sa preskupiť čs. armádny zbor znova na smer Tylawa,
Svidnícke sedlo, Vyšný Komárnik. Presun jednotiek zboru na čiaru Barwinek – Zyn-
dranowa sa začal večer 4. októbra. 1. čs. samostatná brigáda tu vystriedala jednotky
359. streleckej divízie do rána 5. októbra a 3. čs. samostatná brigáda v podvečer toho
istého dňa. Na druhý deň, v ranných hodinách 6. októbra 1944, československí vo-
jaci v súčinnosti s jednotkami 67. streleckého zboru a 31. tankového zboru prekonali
obranu nemeckých jednotiek pred Duklianskym priesmykom, definitívne vstúpili na
územie Slovenska a do večera dosiahli čiaru: severný okraj Nižného Komárnika –
potok tečúci južne od vrchu Sovárna.

Po neúspešných pokusoch vojsk 38. armády preniknúť k ceste Żmigród Nowy –
Zborov, sa veliteľ armády 10. októbra rozhodol zmeniť smer hlavného úderu, a to vo
všeobecnom smere na juhozápad, na Vápeník a Nižný Mirošov. Útok sa mal začať 12.
októbra. Prielom obrany protivníka na úseku Havranca – Medvedie mali uskutočniť
útvary 81., 211. a 241. streleckej divízie s podporou tankov 14. gardovej tankovej
brigády 4. gardového tankového zboru. 81. strelecká divízia mala útočiť s hlavným
úsilím z priestoru Havranec smerom na Vápeník a Nižný Mirošov, zatiaľ čo 211.
a 241. strelecká divízia mali uskutočniť úder smerom na Kapišovú. Bojová činnosť
týchto zväzkov prebiehajúca po obnovení útoku dňa 12. októbra nepriniesla úspech,
a preto 19. októbra veliteľ 38. armády opäť rozhodol o zmene smeru hlavného úderu,
pričom  úloha zostala nezmenená – preniknúť k ceste z Nižnej Polianky na juhový-
chod. Hlavný úder mal uskutočniť 67. strelecký zbor na smere Kapišová, Vyšný Svid-
ník. Spolu s ním sa mal útoku zúčastniť aj 1. čs. armádny zbor, ktorému stála v ceste
obrana nemeckých jednotiek opierajúca sa o horu Javíra. Útok na tomto smere sa
začal 20. októbra. Na západ od priestoru činnosti 1. čs. armádneho zboru sa rozvinuli
obzvlášť ťažké boje v úzkom horskom údolí, ktoré sa tiahlo od severu k obci Nižná
Písaná.

Dňa 3. októbra 1944 obnovili útok na širokom fronte vojská 4. ukrajinského
frontu,82 ktoré vytláčali nepriateľské sily z medziľahlých obranných postavení a po-
stupovali k priesmykom hlavného karpatského hrebeňa. Vojská 1. gardovej armády

82 Na začiatku októbra 1944 pôsobilo v pásme 4. ukrajinského frontu 8 nemeckých divízií (1. tanková,
96., 108. a 254 pešia, 100., 97. a 101. ľahká pešia divízia a útvary 357. pešej divízie), 6 maďarských
peších divízií (6., 7., 10., 13., 16. 24.) a 2 horské brigády (1.a 2.) a ďalšie samostatné útvary a jed-
notky. GREČKO, ref. 15, s. 234.
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prekonali do 18. októbra hlavný karpatský hrebeň v dĺžke 30 km a dobyli priestor
Ruského priesmyku. 18. armáda v rovnakom čase prekonala hlavný karpatský hrebeň
v celom jej pásme, dobyla Užocký a Verecký priesmyk a postúpila na juh od hlavného
karpatského hrebeňa na vzdialenosť 5 – 18 km. Zväzky 17. gardového streleckého
zboru dobyli 16. októbra Rachov, o dva dni neskoršie, 18. októbra, spoločne s voj-
skami pravého krídla 40. armády 2. ukrajinského frontu ovládli Sighet (rum. Sighetu
Marmaţiei), stočili front na západ, v súčinnosti s pravým krídlom 40. armády postu-
povali pozdĺž rieky Tisy smerom na Chust a do 27. októbra prenikli k Čopu.

Počas bojov o ovládnutie priesmykov hlavného karpatského hrebeňa sa hlavné úsi-
lie vojsk 4. ukrajinského frontu presunulo z pravého krídla do stredu pásma jeho čin-
nosti a prvoradý význam nadobudol užhorodský a mukačevský smer, na ktorom
vojská 18. armády 26. októbra oslobodili Chust a 27. októbra Užhorod. Ich ďalší po-
stup smeroval na Michalovce a Trebišov. V posledných októbrových dňoch sa však
nemeckému veleniu  protiútokmi vedenými smerom na Užhorod  podarilo postup
vojsk 18. armády a 17. gardového streleckého zboru zastaviť a dokonca ich aj čias-
točne zatlačiť. Na konci októbra 1944 sa rozpútali ťažké boje najmä v okolí Veľkých
Kapušian, pri Pavlovciach nad Uhom a obci Bežovce.

Dňa 26. októbra sa k útoku vojsk 18. armády pridali vojská na ľavom krídle 1. gar-
dovej armády, ktoré prenikli na východné svahy Vihorlatu a do konca októbra do-
siahli čiaru severovýchodne od Medzilaboriec – východne od Sniny – severovýchodne
od Sobraniec, kde bol ich postup zastavený.

V poslednom októbrovom týždni na niekoľko dní obnovila útok v priestore na ju-
hozápad od Duklianskeho priesmyku aj 38. armáda 1. ukrajinského frontu. Hlavný
úder zasadzoval 67. strelecký zbor údolím Kapišovky z priestoru Nižnej Písanej cez
Kapišovú smerom na Svidník. 1. čs. armádny zbor mal v tomto útoku bočným úde-
rom na smere Medvedie, Korejovce, Hunkovce vyvrátiť obranu protivníka pozdĺž
duklianskej cesty. Vojská 38. armády obnovili útok 25. októbra, do 27. októbra sa im
podarilo postúpiť asi o 6 km na juh a dosiahnutím severnej časti obce Kapišová vy-
tvoriť klin v obrane nemeckých jednotiek. Ich ďalší postup však bol zastavený po na-
sadení záloh, ktoré malo nemecké velenie sústredené v priestore severne od Svidníka.
Výraznejší úspech nedosiahol ani 1. čs. armádny zbor, ktorému sa podarilo 26.
októbra dobyť kótu 536 Javíra a 28. októbra oslobodiť Korejovce. 

Dňa 28. októbra 1944 prešli vojská 38. armády do obrany na čiare Głojsce – Cie-
chania – Svidnička – Kapišová – Dobroslava – Korejovce – Krajná Bystrá – severne
a severozápadne od Nižného Komárnika. Karpatsko-duklianska operácia sa tým skon-
čila, ale v priestore Duklianskeho priesmyku pokračovali boje miestneho významu aj
v nasledujúcich dňoch. V rovnakom čase bol zastavený aj útok 1. gardovej armády,
18. armády a 17. gardového streleckého zboru 4. ukrajinského frontu. Ich prechodom
do dočasnej obrany na čiare Čertižné – severne a severovýchodne od Medzilaboriec
– východne od Sniny – východne od Sobraniec – západne a juhozápadne od Užho-
rodu – východne od Čopu sa skončila aj druhá súčasť Východokarpatskej operácie –
operácia Karpatsko-užhorodská.
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Vo Východokarpatskej operácii zohrávali hlavnú úlohu strelecké útvary a zväzky,
ktorým často chýbala dostatočná podpora delostrelectva, tankov a letectva, pretože ju
znemožňoval ťažký zalesnený a horský terén bez ciest a zlé počasie. Strelecké zbory
útočili zvyčajne v pásme širokom 8 – 12 km a divízie v pásme 2 – 4 km. Iba v prí-
padoch, keď sa boje odohrávali vo veľmi členitom teréne, kde sa na jednotlivých
smeroch mohli pohybovať len menšie jednotky (do práporu), zväčšovala sa šírka
útočného pásma divízie na 6 – 8 km. Zbory a divízie mali zvyčajne dva sledy, pričom
do druhého sledu vyčleňovali asi tretinu síl. Strelecká divízia dostávala na delostre-
lecké zabezpečenie útoku priemerne 1 – 3 delostrelecké a mínometné pluky. Napriek
tomu sa stávalo, že hustota a intenzita delostreleckej paľby bola dosť malá, pretože
v nezjazdnom teréne delostrelectvo zaostávalo za bojovými zostavami pechoty a mu-
selo strieľať z veľkej vzdialenosti. Útok na širokom fronte sa  často rozpadal na boje
uskutočňované divíziami, plukmi, ale aj samostatnými prápormi, s cieľom ovládnuť
výšiny alebo jednotlivé mestá a obce, pričom mnohokrát medzi plukmi a divíziami
neexistoval bezprostredný dotyk, pôsobili s odkrytými bokmi, čo ich nútilo vytvárať
si dostatočne silné zálohy, schopné odraziť útoky nepriateľa vedené na nekryté krídla
ich bojovej zostavy. Väčšina oporných bodov a uzlov nepriateľskej obrany sa dobí-
jala obídením alebo obchvatom.

Východokarpatská operácia (8.9. - 28.10.1944)
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K osobitostiam použitia delostrelectva patrila častá delostrelecká príprava útoku,
pretože nepriateľským jednotkám sa darilo zachytiť sa v noci na nových medzi-
ľahlých čiarach. Útok vojsk začínal krátkou delostreleckou prípravou, pričom sa stá-
valo, že počas dňa sa uskutočňovali 2 – 3 delostrelecké prípravy seče pechoty. Jej
trvanie sa pohybovalo medzi 30 minútami až hodinou. Po delostreleckej príprave na-
sledovala delostrelecká podpora seče, ktorá sa uskutočňovala najmä metódou po-
stupného sústreďovania paľby. Väčšina delostrelectva pôsobila pozdĺž ciest, preto sa
palebné postavenia zoskupovali a členili v priestoroch pozdĺž ciest do značnej hĺbky.
V dôsledku nedostatku ciest motorizované a hipomobilné delostrelectvo zaostávalo
za bojovými zostavami pechoty, medzi pozorovateľňami a palebnými postaveniami
boli veľké vzdialenosti, takže bolo treba podporovať pechotu prenášaním paľby do
hĺbky frontu na najväčšie vzdialenosti. Plukovné delostrelectvo, časť kanónového di-
vízneho delostrelectva a batérií protitankových delostreleckých plukov boli počas
boja nasadzované v bojových zostavách pechoty a pri prvej príležitosti sa vysúvali na
výšiny, aby odtiaľ viedli priamu paľbu. Ako najúčinnejší sprievodný a podporný pro-
striedok pechoty v útočných bojoch v horách sa ukázali mínomety. Mínometné jed-
notky, ktoré sa pohybovali v teréne bez ciest za bojovými zostavami pechoty,
vyhľadávali palebné postavenia 1 – 2 km od predného kraja a ostreľovali palebné oh-
niská, živú silu, mínomety a najbližšie delostrelecké prostriedky protivníka. Horské
mínometné batérie sa často prideľovali peším jednotkám, ktoré obchádzali oporné
body nepriateľa alebo ich dobíjali obchvatom a bojovali v jeho tyle.

Tankové vojská sa používali v obmedzenom rozsahu, väčšinou len na podporu pe-
choty. Najlepšie sa uplatnili, keď sa používali ako samostatné jednotky a malé sku-
piny v súčinnosti s inými druhmi vojsk, najmä v blízkosti ciest. Takéto skupinky
úspešne manévrovali v členitom teréne, podnikali bočné manévre a obchádzali ne-
priateľské oporné body. V bojoch o jednotlivé medziľahlé oporné body sa osvedčili
malé skupiny tankov, ktoré boli posilňované protitankovými kanónmi a skupinami sa-
mopalníkov. K jednotlivým tankom boli na horských cestách často prideľovaní ženisti
(2 – 3), ktorí tvorili súčasť tankového výsadku. Po začatí bojovej činnosti postupo-
vali 100 – 200 metrov pred tankom, aby mohli preskúmať cestu a odstrániť z nej
míny. Keď sa tanky pohybovali mimo cesty, sprevádzali ich silnejšie ženijné sku-
piny. Tankové útvary a zväzky sa nasadzovali nielen na priamu podporu pechoty, ale
aj na samostatné akcie. Používať tankové zväzky na prielom cez  horské úžľabiny,
ktoré bránil nepriateľ, bolo neúčelné a pokusy vrhnúť tankové zväzky počas operá-
cie do samostatného prielomu cez horské prechody si vyžiadali veľké straty na tech-
nike, ktoré päťkrát až šesťkrát prevyšovali straty v predchádzajúcich operáciách.
Skúsenosti z použitia tankov v bojovej činnosti v horskom a zalesnenom teréne Vý-
chodných Karpát zovšeobecnil veliteľ tankových a mechanizovaných vojsk 4 UF
v Inštrukcii pre tankové vojská pôsobiace v horskom a zalesnenom teréne. Inštrukcia
obsahovala state pojednávajúce o: a) zvláštnostiach hornatého a zalesneného terénu
vplývajúcich na bojovú činnosť tankových vojsk, b) všeobecných princípoch bojovej
činnosti tankových vojsk v hornatom a zalesnenom teréne, c) útočnom boji v horách,
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d) obrannom boji, e) zvláštnostiach používania, opráv a odsunu tankov v horskom
a zalesnenom teréne f) riadení tankov a ich údržbe.83

Letectvo počas bojovej činnosti v horách narážalo na viaceré ťažkosti, akými boli
napríklad zložitá orientácia a pozorovanie, silné stúpavé a klesavé vzdušné prúdy,
prudké zmeny atmosférických podmienok, krajne obmedzený počet plôch vhodných
pre pristátie, lety v malých výškach medzi horami. Uskutočňovalo prieskum, hro-
madné údery na zhluky nepriateľských vojsk, zúčastňovalo sa leteckej prípravy a pod-
pory seče, útočilo na komunikácie, prepravovalo ranených a pod. Veľmi dobre sa
osvedčilo bitevné letectvo, ktoré úspešne umlčiavalo  paľbu nepriateľského delo-
strelectva a mínometov v palebných postaveniach za odvrátenými svahmi hôr a výšin.
K hlavným príčinám nedostatočného využitia letectva patrili poveternostné pod-
mienky a terén. V septembri bolo prevažne teplo, jasno a sucho, na leteckú činnosť
bolo vhodných spolu 20 dní, zvyšok bol iba čiastočne vhodný. V októbri prevládalo
pochmúrne počasie s nízkou oblačnosťou (200 až 800 metrov)  a vytrvalým dažďom.
Hustá hmla, ktorá sa v októbri vždy v noci a celé dopoludnie držala v nížinách a údo-
liach riek, znižovala viditeľnosť na 100, niekedy i na 10 až 5 metrov. Hmly, nízke
mraky, mrholenie a sneh krajne nepriaznivo vplývali na leteckú činnosť a niekedy ju
dokonca až znemožňovali a výrazne oslabovali účinnosť delostreleckej paľby. Roz-
sah leteckej činnosti počas Východokarpatskej operácie dokumentujú nasledujúce
údaje. 8. letecká armáda uskutočnila v septembri a októbri napriek nepriaznivému
počasiu 6 719 bojových letov, z toho 3 566 proti nepriateľským vojskám a zvyšok
proti komunikáciám, na prieskum a na ochranu vlastných vojsk. Za ten čas zhodila
168 239 leteckých bômb rôzneho kalibru. Za deň uskutočnila priemerne asi 100 bo-
jových letov a počas niektorých dní až 600 a viac. 38. armádu podporovali zväzky šty-
roch leteckých zborov zo zostavy 2. leteckej armády, ktoré uskutočnili dovedna 6 022
vzletov (z toho 35 % v noci).

Do bojov vo Východokarpatskej operácii na fronte širokom približne 400 kilome-
trov, velenie Červenej armády počas septembra a októbra 1944 nasadilo 3 vševoj-
skové armády, 3 tankové zbory, jazdecký zbor, dva samostatné strelecké zbory, dve
letecké armády, delostreleckú prielomovú divíziu, niekoľko samostatných delostre-
leckých brigád a ďalšie útvary. Po vyčerpávajúcich, 51 dní trvajúcich bojoch v ná-
ročných horských podmienkach s úporne sa brániacimi vojskami protivníka, útočiace
vojská postúpili do hĺbky 40 – 110 km a do konca októbra 1944 posunuli líniu frontu
na čiaru južne od Duklianskeho priesmyku, Habura, Ruské, Sobrance, Čop, pričom
oslobodili Zakarpatskú Ukrajinu a okrajové časti východného Slovenska v celkovej
rozlohe vyše 1000 km2. Podľa publikovaných údajov v priebehu Východokarpatskej
operácie bola úplne zničená jedna nepriateľská divízia a piatim divíziám boli spôso-
bené 50 – 75 % straty, do zajatia sovietskych vojsk padlo 31 360 nepriateľských vo-
jakov, ukoristili 912 diel a mínometov a 40 tankov a útočných diel.84 Značné straty
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Sbornik bojevych dokumentov Velikoj otečestvennoj vojny. Vypusk 21. Moskva : Vojennoje izda-
teľstvo Ministerstva oborony SSSR 1954, s. 96-103.
Oslobodenie Československa. Kol. autorov. Bratislava : VPL 1966, s. 103; Dějiny druhé světové
války 1939 – 1945. Svazek 9. Praha : Naše vojsko 1979, s. 163.
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utrpeli aj vojská 38. armády 1. ukrajinského frontu a vojská 4. ukrajinského frontu.
Najčastejšie sa udáva, že počas bojov vo Východokarpatskej operácii sovietske vojská
mali 21 000 padlých a 89 000 ranených vojakov.85 Z toho straty 38. armády predsta-
vovali 11 500 mŕtvych a 47 200 ranených.86 Analýza strát ukázala, že 60 – 67 % z nich
zapríčinili črepiny spôsobené mínometnou paľbou, delostreleckými granátmi, ruč-
nými granátmi a leteckými bombami.87 Straty 1. čs. armádneho zboru podľa bojo-
vých hlásení odosielaných na štáb 38. armády boli: 935 padlých, 4 518 ranených
a 590 nezvestných.88

Napriek tomu, že pôvodný zámer rýchlo preniknúť na Slovensko a spojiť sa s po-
vstaleckými vojskami a partizánmi sa splniť nepodarilo, Východokarpatská operácia
bola priamou vojenskou pomocou Slovenskému národnému povstaniu tým, že pri-
nútila nemecké velenie stiahnuť z východných úsekov povstaleckého frontu časť svo-
jich síl a presunúť ich do priestoru bojov na prístupoch k hraniciam Slovenska.
V druhej polovici septembra a v októbri 1944 nadobudla táto operácia širší operačno-
strategický význam v spojitosti s vedením bojovej činnosti vojsk pravého krídla 2.
ukrajinského frontu v Transylvánii a vo východných oblastiach Maďarska tým, že
znemožňovala nemeckému veleniu využiť dočasný pokoj na varšavsko-berlínskom
smere na presun časti tam nasadených síl do tohto priestoru vojnovej činnosti.

Prekročením Východných Karpát Červená armáda otvorila karpatsko-pražský stra-
tegický smer, na ktorom do úplného oslobodenia Československa a skončenia vojny
na európskom priestore vojnovej činnosti uskutočnila rad ďalších útočných operácií.

85
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Podľa údajov uvedených v publikácii Cez Karpaty počas útoku 1. a 4. ukrajinského frontu v sep-
tembri a októbri 1944 bola takmer úplne zničená 1. maďarská armáda a značne zdecimovaná 1. ne-
mecká tanková armáda. Za ten čas nepriateľ utrpel straty: 66 240 padlých a ranených, 28 000
zajatých, 3 500 guľometov, 900 mínometov, 550 diel, 46 tankov, 20 000 pušiek a samopalov, 200
áut. GREČKO,  ref. 15, s. 322.
Dějiny druhé světové války 1939 – 1945. Svazek 9. Praha : Naše vojsko 1981, s.163.
V publikácii Rossija i SSSR v vojnach XX veka. Poteri vooružennych sil. Statističeskoe issledova-
nie. sú uvedené najnovšie údaje, podľa ktorých vojská 38. armády 1. ukrajinského frontu mali vo
Východokarpatskej operácii od 8.9. do 28.10.1944 straty: nenávratné* – 13 264, sanitárne** –
48 750, dovedna – 62 014, denný priemer z  celkových strát – 1 216. Straty vojsk 4. ukrajinského
frontu vo Východokarpatskej operácii: nenávratné – 13 579, sanitárne – 50 618, dovedna – 64 197,
denný priemer z celkových strát – 1 259. Straty 38. armády a vojsk 4. ukrajinského frontu spolu
predstavovali: nenávratné – 26 843, sanitárne – 99 368, dovedna 126 211 osôb, denný priemer –
2 475. Straty 1. čs. armádneho zboru od 8.9. do 28.10.1944 sú v tejto publikácii uvedené nasle-
dovne: nenávratné straty – 1 630, sanitárne straty – 4 069, dovedna – 5 699, denný priemer z cel-
kových strát – 112. Rossija i SSSR v vojnach XX veka. Poteri vooružennych sil. Statističeskoe
issledovanie. Moskva : Olma-Press 2001. In http://rus-sky.com/history/library/w/w11.htm#_Toc2489858
*Nenávratné straty: padlí na bojisku, nezvestní na fronte, zomrelí na následky zranení na bojisku
a v nemocniciach, zomrelí na nemoci získané na fronte alebo zomrelí na fronte z iných príčin,
padlí do zajatia.
**Sanitárne straty: ranení a nemocní, ktorí stratili schopnosť bojovať a boli evakuovaní z prie-
storu bojovej činnosti do liečebných zariadení nie na menej ako na 24 hodín.
Oslobodenie Československa. Kol. aut.  Bratislava : VPL 1966, s. 106.
VHA Bratislava, archívna zbierka 11,  CAMO RF, f. 244, op 3000, d. 736 , l.  184.
VÚA-VHA Praha, f. ČsVM – SSSR, sign. 78/1/9.
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„ORDRE DE BATAILLE“ JEDNOSTEK WEHRMACHTU
I ARMII CZERWONEJ WALCZĄCYCH W KARPATACH
W 1944 ROKU.

CHARAKTERYSTYKI DOWÓDCÓW

ANDRZEJ AKSAMITOWSKI

Ofensywa Armii Czerwonej przeprowadzona latem 1944 r. w znaczącym stopniu
zmieniła sytuację na froncie wschodnim na niekorzyść Wehrmachtu. Pod koniec lipca
wojska radzieckiego 1 Frontu Ukraińskiego (marsz. Iwan Koniew) prowadziły
działania na dwóch zasadniczych kierunkach. Na berlińskim kierunku strategicznym,
siły główne frontu, zdobyły ważny dla dalszych działań przyczółek nad Wisłą. Woj-
ska lewego skrzydła frontu dotarły do wschodniej granicy Słowacji przygotowując się
do niezwykle trudnej, od strony wojskowej, operacji górskiej w Karpatach.

Na lewym skrzydle wojsk 1 Frontu Ukraińskiego i przed jednostkami utworzo-
nego do walk w Karpatach 4 Frontu Ukraińskiego (gen. Iwan Pietrow) broniła się
niemiecka Grupa Armii „Północna Ukraina” (do 28 czerwca 1944 r., feldmarsz. Wal-
ter Model, a następnie gen. Josef Harpe). Straty poniesione przez Wehrmacht, latem
i jesienią 1944 r. na zachodnich obszarach Związku Radzieckiego (Białoruś i Ukraina)
oraz na wschodnich terenach Polski zmusiło dowództwo niemieckie do wzmocnie-
nia wycofujących się wojsk. Dowództwa grup armii dążyły, w czasie stabilizacji
frontu, do odtwarzania własnych sił (przynajmniej odwodów). Wojska Grupy Armii
„Północna Ukraina” zostały wzmocnione jednostkami, które dotychczas były pod-
ległe dowództwu Grupy Armii „Południowa Ukraina” oraz jednostkami zapaso-
wymi1.

W skład wojsk Grupy Armii „Północna Ukraina”, według stanu na 31 sierpnia
1944 r., wchodziły następujące związki operacyjne:
K SS2 – (544 DGLud3, 78 DSzturm4 , 545 DGLud);
W dyspozycji 17 Armii pozostawała 154 DRez5.

25 września 1944 r. Grupę Armii „Północna Ukraina” przemianowano w Grupę

1

2

3

4

5

Z Grupy Armii „Południowa Ukraina” przekazano: jedno dowództwo armii, dwa dowództwa kor-
pusów oraz pięć dywizji (w tym trzy dywizje pancerne). Kolejne cztery dywizje przybyły z wojsk
zapasowych.
XI Korpus SS został utworzony 24 lipca 1944 r., przez dowództwo Armii Zapasowej Wehrmachtu
z resztek rozbitego na Krymie dowództwa V Korpusu Armii Wehrmachtu. Walczył w południowej
Polsce. Jego dowódcą był od lipca 1944 r. do maja 1945 r. SS-Obergruppenführer Matthias Klein-
heisterkamp (posiadający także stopień generała Waffen SS).
DGLud – Dywizja Grenadierów Ludowych.
DSzturm – Dywizja Szturmowa.
DRez – Dywizja Rezerwowa.
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Armii „A”, a następnie (21 stycznia 1945 r.) w Grupę Armii „Środek”. W celu
wzmocnienia sił Grupy Armii „A” zorganizowano dwa korpusy pancerne, lecz ich
wprowadzenie do walki mogło nastąpić tylko za zezwoleniem Dowództwa Wojsk
Lądowych (Oberkommando des Heeres; OKH).

„ORDRE DE BATAILLE“ WOJSK NIEMIECKICH WALCZĄCYCH
W KARPATACH

Obszar przydzielony do obrony przez Grupę Armii „A” rozciągał się wzdłuż linii
frontu sięgającego na północy do ujścia Bugu do Narwi a na południu do słowackich
Karpat. Długość frontu obrony dochodziła do 800 km. Ogółem dowództwo GA „A”
dysponowało czterdziestoma siedmioma dywizjami i trzema brygadami. Jednostki
tej grupy armii broniły najdłuższego (w drugiej połowie 1944 r.) odcinka frontu
wschodniego.

Dowódcami Grupy Armii „A“, byli kolejno: gen. Josef Harpe (od 28 czerwca
1944 r.), a następnie (od 17 stycznia 1945 r. do zakończenia walk) gen. Ferdinand
Schőerner (od 5 kwietnia 1945 r. feldmarszałek).

Generał pułkownik Josef HARPE;
Urodzony 21 września 1887 r. w miejscowości Buer.
Do wojska wstąpił 28 września 1909 r.; porucznik w 56 pułku piechoty od 20 marca

1911; Następnie służył w Reichswehrze. Od 1 maja 1935 r. dowódca 12 pułku rezer-
wowego (zapasowego), a od 1 października 1935 r. - 3 pułku pancernego. 1 czerwca
1939 r. został dowódcą 1 Brygady Pancernej. Podpułkownik od 1 sierpnia 1934 r.;
pułkownik od 1 stycznia 1937 r.; generał major od 1 sierpnia 1940 r.; generał po-
rucznik od 15 stycznia 1942 r.; generał wojsk pancernych od 1 czerwca 1942 r.; ge-
nerał pułkownik od 20 kwietnia 1944 r.

W czasie II wojny światowej zajmował następujące stanowiska. 1 września 1939
r. dowodził 1 Brygadą Pancerną; od 15 lutego 1940 r. Komendant w Szkole Wojsk
Pancernych; od 15 października 1940 r. dowódca 2 Dywizji Pancernej (przemiano-
wanej na 12 Dywizję Pancerną); od 15 stycznia 1942 r. do 16 października 1943 r. do-
wodził XXXXI Korpusem Pancernym, a od 4 listopada 1943 r. dowódca 9 Armii. Od
15 maja 1944 r. wyznaczony na stanowisko dowódcy 4 Armii Pancernej a następnie
od 28 września 1944 r. do 16 stycznia 1945 r. dowodził Grupą Armii „A”. W ostat-
nich miesiącach wojny, od 9 marca 1945 r., dowódca – 5 Armii Pancernej.

Odznaczony Krzyżem Rycerskim z liśćmi dębu i mieczami.
Po wojnie (w 1958 r.) mieszkał w Nürnbergu. Dalsze losy nieznane.
Feldmarszałek Ferdinand SCHÖRNER;
Urodzony 12 czerwca 1892 r. w Monachium.
1 października 1911 r. wstąpił jako ochotnik do 1 Bawarskiego Leib Pułku Pie-

choty. Od 7 sierpnia 1914 r. wraz z pułkiem, jako vicefeldwebel, brał udział w I woj-
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nie światowej. Porucznik rezerwy od 29 listopada 1914 r., a następnie od 26 grudnia
1917 r. w stopniu porucznika służby czynnej w Bawarskim Leib Pułku Piechoty. Po
wojnie służba w Reichsheer. Od 1 października 1937 r. dowodził 98 górskim pułkiem
strzelców. Podpułkownik od 1 marca 1937 r.; pułkownik od 27 sierpnia 1939 r.; ge-
nerał major od 1 sierpnia 1940 r.; generał porucznik od 27 stycznia 1942 r.; generał
wojsk górskich od 1 czerwca 1942 r.; generał pułkownik od 1 kwietnia 1944 r.; feld-
marszałek od 5 kwietnia 1945 r.

W czasie II wojny światowej zajmował następujące stanowiska. Od 1 września
1939 r. do 24 maja 1940 r. dowódca 98 pułku strzelców górskich, następnie od 31
maja 1940 r. dowodził 6 Dywizją Górską, a od 15 stycznia 1942 r. dowódca XIX
Korpusu Górskiego. Od 1 października 1943 r. do 1 lutego 1944 r. dowodził XXXX
Korpusem Pancernym. Szef sztabu wojsk lądowych od 1 lutego do 1 marca 1944 r.
Od 2 marca 1944 r. dowódca 17 Armii. 31 marca 1944 r. wyznaczony na stanowisko
Grupy Armii „Południe”, od 20 lipca 1944 r. – Grupy Armii „Północ”, a następnie od
18 stycznia 1945 r. – Grupy Armii „Środek”. Od 30 kwietnia 1945 r. mianowany Na-
czelnym Dowódcą Wojsk Lądowych. W niewoli radzieckiej do 1955 r.

Odznaczony: Pour le merite oraz Krzyżem Rycerskim z liśćmi dębowymi, mie-
czami i brylantami. Po powrocie z niewoli mieszkaniec Monachium.

Obydwaj dowódcy frontu (Grupy Armii „A”) byli oficerami zawodowymi, wy-
wodzącymi się z sił zbrojnych cesarskich Niemiec. Uczestniczyli w I wojnie świato-
wej a po jej zakończeniu służyli w Reichswehrze. Na początku II wojny światowej
zajmowali stanowiska dowódcze lub sztabowe. Gen. J. Harpe był dowódcą brygady
a feldmarsz. F. Schörner – dowódcą pułku.

W skład Grupy Armii „A”, wchodziło pięć związków operacyjnych: 1 Armia
Pancerna (w składzie z węgierską 1 Armią), 17 Armia oraz walczące poza obszarem
Karpat: 4 Armia Pancerna i 9 Armia6.

Dowódcami związków operacyjnych (armii) Grupy Armii „A” byli:
1 Armia Pancerna – gen. Gotthard Heinrici (od 15 sierpnia 1944 r.), następnie

gen. Walther Nehring (od 20 marca 1945 r. do końca wojny);
17 Armia – gen. Friedrich Schulz (w okresie od 25 lipca 1944 r. do 2 kwietnia

1945 r.).
Generał pułkownik Gotthard HEINRICI;
Urodzony 25 grudnia 1886 r. w Gąbinie [Gumbinnen].
Do armii powołany 8 marca 1905 r. Podporucznik, od 18 sierpnia 1906 r. w 95

pułku piechoty. Następnie służył w Reichswehrze. Od 1 października 1937 r. dowo-
dził 16 Dywizją Piechoty. Podpułkownik od 1 sierpnia 1930 r., na pułkownika awan-

6 W artykule przedstawiono „Ordre de Bataille” tylko tej części Grupy Armii „A” która prowadziła
walki w Karpatach. Pozostałe, podległe jej dowództwu, związki operacyjne i jednostki pominięto
m.in. 4 Armię Pancerną i 9 Armię, której dowództwo, wraz z podległymi jednostkami i pasem ob-
rony, zostało przekazane do GA „A” w dniu 25 grudnia 1944 r.
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sowany z dniem 1 marca 1933 r. Generał major od 1 marca 1938 r.; generał piechoty
od 20 kwietnia 1940 r.; generał pułkownik od 1 stycznia 1943 r.

W czasie II wojny światowej zajmował następujące stanowiska. 1 września 1939
r. dowódca 16 Dywizji Piechoty. Następnie, od 1 lutego 1940 r. był dowódcą VII Kor-
pusu Armii; od 9 kwietnia 1940 r. dowodził XII Korpusem Armii, a od 17 czerwca
1940 r. dowódca XXXXIII Korpusu Armii. Od 20 stycznia 1942 r. do 4 czerwca 1944
r. dowodził 4 Armią. Dowódca 1 Armii Pancernej od 19 sierpnia 1944 r. Grupą Armii
„Weichsel” [„Wisła”] dowodził od 20 marca do 29 kwietnia 1945 r.

Odznaczony Krzyżem Rycerskim z liśćmi dębowymi i mieczami.
W 1958 r. był mieszkańcem miejscowości Waiblingen.
Generał wojsk pancernych Walther NEHRING;
Urodzony 15 sierpnia 1892 r. w Stretzin.
Do wojska wstąpił 16 września 1911 r. Od 18 lutego 1915 r. podporucznik w 152

pułku piechoty. Po I wojnie światowej oficer Reichswehry. 1 października 1937 r.
wyznaczony na dowódcę 5 pułku pancernego. Od 1 lipca 1939 r. na stanowisku szefa
sztabu XIX Korpusu Armii. Podpułkownik od 1 października 1934 r.; pułkownik od
1 marca 1937 r.; generał major od 1 sierpnia 1940 r.; generał porucznik od 1 lutego
1942 r.; generał wojsk pancernych od 1 lipca 1942 r.

W czasie II wojny światowej zajmował następujące stanowiska. 1 września 1939
r. – szef sztabu XIX Korpusu Armii7, a po przemianowaniu jednostki od 1 czerwca
1940 r. szef sztabu Grupy Pancernej „Guderian”. 26 października 1940 r. wyznaczony
na stanowisko dowódcy 18 Dywizji Pancernej. Od 9 marca do 31 sierpnia 1942 r.
służył w Korpusie „Afryka”. Następnie od 15 listopada do 9 grudnia 1942 r. główno-
dowodzący wojsk w Tunezji. Od 10 lutego 1943 r. wyznaczony na stanowisko do-
wódcy XXIV Korpusu Pancernego, po czym od 2 lipca do 8 sierpnia 1944 r. zastępca
dowódcy 4 Armii Pancernej. Od 15 października 1944 r. ponownie dowódca XXIV
Korpusu Pancernego. 22 marca 1945 r. wyznaczony na dowódcę 1 Armii Pancernej.

Odznaczony Krzyżem Rycerskim z liśćmi dębowymi i mieczami.
W 1958 r. był mieszkańcem Düsseldorfu.
Generał piechoty Friedrich SCHULZ;
Urodzony 15 października 1897 r. w miejscowości Nettkow.
Do armii wstąpił 19 września 1914 r. do 54 ochotniczego pułku [czasu wojny].

Podporucznik od 26 czerwca 1916 r. w 58 pułku piechoty. Po zakończeniu I wojny
światowej służba w Reichsheer a następnie od 1 października 1937 r. w sztabie ge-
neralnym Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Podpułkownik od 1 lutego 1939

7 Wymieniany tu (w oparciu o publikacje niemieckie) XIX Korpus Armii występuje w literaturze pol-
skiej jako XIX Korpus Pancerny (dowódca gen. Heinz Guderian). We wrześniu 1939 r. jednostka
jako XIX Korpus Pancerny przecięła tzw. korytarz pomorski a następnie wkroczyła do Prus
Wschodnich skąd, po reorganizacji, jako Grupa Pancerna „Guderian” walczyła pod Wizną, a na-
stępnie szturmowała twierdzę brzeską.
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r.; pułkownik od 1 stycznia 1941 r.; generał major od 1 lipca 1942 r.; generał po-
rucznik od 1 lipca 1943 r.; generał piechoty od 1 kwietnia 1944 r.

W czasie II wojny światowej zajmował następujące stanowiska. 1 września 1939
r. służył w sztabie OKW. Od 20 kwietnia 1940 r. szef sztabu XXXXIII Korpusu Armii,
a następnie od 12 maja 1942 r. szef sztabu 11 Armii. Od 27 listopada 1942 r. do 1
marca 1943 r. szef sztabu Grupy Armii „Don“ [czasowa nazwa Grupy Armii
„Południe”]. 1 maja 1943 r. wyznaczony na dowódcę 28 Dywizji Strzelców. Od 1
grudnia 1943 r. do 1 stycznia 1944 r. dowódca III Korpusu Pancernego, następnie od
8 lutego 1944 r. dowodził LIX Korpusem Armii, a od 22 marca 1944 r. – XXXXVI
Korpusem Pancernym. 25 lipca 1944 r. został dowódcą 17 Armii a 2 kwietnia 1945
r. dowódcą Grupy Armii „Południe”.

Odznaczony Krzyżem Rycerskim z liśćmi dębowymi i mieczami.
Po wojnie mieszkał w Freudenstadt.

„Ordre de Bataille” 1 Armii Pancernej od września 1944 r. do maja 1945 r.

Skład 1 Armii Pancernej, w drugiej połowie września 1944 r. był następujący:
XXIV KPanc - (357 DP8, 208 DP, 1 DPanc9, 8 DPanc, 75 DP, 68 DP);
XI KA - (96 DP, 254 DP, 168 DP); oraz,
węgierska 1 Armia, w składzie:
XXXXIX KGór: – (węg. 6 DP, 101 DStrzel10, węg.13 DP, 100 DStrzel);
węg. III KA – (węg.16 DP, węg. 24 DP);
węg. VI KA – (węg. 10 DP, węg. 1 BGór11);
w dyspozycji węgierskiej 1 Armii znajdowała się : węg. 2 BGór.
Skład organizacyjny 1 Armii Pancernej (Grupy Armijnej „Heinrici”) w dniu

13 października 1944 r. przedstawiał się następująco:
XXIV KPanc - (253 DP, 1 DNarc12, 8 DPanc, 357 DP, 75 DP, DP, 68 DP);
XI KA – (97 DStrzel, 254 DP);
XXXXIX KGór – (168 DP, 100 DStrzel, 101 DStrzel); oraz,
węgierska 1 Armia składająca się z:
węg. V KA – (węg. 13 DP, węg. 16 DP);
węg. VI KA – (węg. 24 DP, węg. 10 DP);
ponadto w dyspozycji Grupy Armijnej „Heinrici” znajdowała się: węg. 1 BGór.
Od 5 listopada 1944 r. 1 Armia Pancerna składała się z:
XI KA – (68 DP, 253 DP, 1 DNarc, 357 DP, 168 DP, 75 DP);

8

9

10

11

12

DP – Dywizja Piechoty.
DPanc – Dywizja Pancerna.
Dstrzel – Dywizja Strzelecka.
BGór – Brygada Górska.
DNarc – Dywizja Narciarzy.
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XXXXIX KGór – (97 DStrzel, 254 DP, 100 DStrzel, 101 DStrzel);
w dyspozycji armii znajdowała się: 154 Dywizja Szkolno-Polowa (DSzkol-Pol).
Na początku grudnia 1944 r. w skład 1 Armii Pancernej wchodziły13:
XI KA – (253 DP, 1 DNarc, 168 DP, 75 DP);
XXXXIX KGór – (97 DStrzel, 254 DP, 100 DStrzel, 101 DStrzel);
W dyspozycji 1 APanc znajdowała się 154 DSzkol-Pol.
Skład 1 Armii Pancernej od 31 grudnia 1944 r. do połowy lutego 1945 r. przed-

stawiał się następująco:
XI KA – (253 DP, 75 DP, węg. 5 DRez, 100 DStrzel);
XXXXIX KGór – (101 DStrzel, 254 DP, 97 DStrzel, 1 DNarc, węg. 2 DRez);
węgierska 1 Armia w składzie:
węg. V KA – (węg. 16 DP, węg. 1 BGór, węg. 24 DP);
XVII KA – (4 DGór, 3 DGór, 208 DP)14.
w dyspozycji 1 Armii Pancernej pozostawała: 154 DSzkol-Pol.
W skład 1 Armii Pancernej, w dniu 19 lutego 1945 r. wchodziły następujące jed-

nostki:
Grupa „Sieler“15 – (168 DP, 344 DP);
XI KA – (371 DP, 97 DStrzel, 1 DNarc);
LIX KA – (68 DP, 75 DP, 253 DP, 544 DGLud, 359 DP);
XXXXIX KGór – (320 DGLud, 78 DSzturm, 4 DGór, 3 DGór, 545 DGLud);
w dyspozycji 1 APanc pozostawały: 154 DSzkol-Pol, 18 GPanc SS „Horst Wes-

sel“16.
Skład 1 Armii Pancernej w dniu 1 marca 1945 r.:
„Schlesien” – (20 DGren SS „Estland”17, 168 DP);
XI KA – (344 DP, 371 DP, 97 DStrzel, 1 DNarc);
LIX KA – (68 DP, 75 DP, 253 DP, 544 DGLud);
XXXXIX KGór - (78 DSzturm, 4 DGór, 320 DGLud);
w dyspozycji 1 APanc nadal znajdowały się: 154 DSzkol-Pol, 18 GPanc SS „Horst

Wessel“.
Od 12 kwietnia, po kolejnej reorganizacji, w skład 1 Armii Pancernej wchodziły:

13

14

15

16

17

Przedstawiono stan faktyczny na 26 listopada 1944 r.
Dowództwo niemieckiego XVII KA oraz 3 i 4 DGór zostały przekazane do 1 Armii Pancernej na
skutek zmian w podporządkowaniu, przeprowadzonych kilkakrotnie, na wewnętrznych skrzyd-
łach GA „A“ i GA „Południe“.
Sztab Grupy „Sieler” został utworzony z rozbitej, w styczniu 1945 r. nad Wisłą, 304 DP. Podpor-
ządkowany został 1 APanc. W marcu 1945 r. 304 DP została zreorganizowana w Pradze. Dowódcą
dywizji od listopada 1942 r do 1945 r. był gen. Ernst Sieler, wyznaczony pod koniec wojny na sta-
nowisko dowódcy LIX KA.
GPanc SS – Grupa Pancerna SS.
20 Dywizja Grenadierów SS (estońska) została okrążona w Kurlandii skąd przebiła się do Pru-
sach Wschodnich. Walczyła następnie na Śląsku i na terytorium Czech, gdzie skapitulowała.
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XXIV KPanc – (344 DP, 254 DP, 78 DSzturm, 10 DGPanc);
XI KA – (158 DP, 371 DP, 97 DStrzel, 1 DNarc, 68 DP);
LIX KA – (544 DGLud, 16 DPanc, 19 DPanc, 715 DP, 4 DGór);
XXXXIX KGór - (3 DGór, 253 DP, 304 DP, węg. 16 DP, G „Bader”, 320 DGLud);
XXIX KA – (76 DP, 8 DStrzel, 15 DP, 153 DP);
w dyspozycji armii: 154 DSzkol-Pol, 8 DPanc, 75 DP, 17 DPanc.
Organizacja 1 Armii Pancernej (na dzień 5 maja 1945 r.), w chwili zakończenia

wojny:
XI KA – (1 DPanc „Feldhernnhalle“, 715 DP, 10 DGLud);
LIX KA – (DGPanc „Brandenburg“)18;
LXXII KA – (254 DP, 78 DSzturm, 304 DP);
XXXXIX KGór – (4 DGór, 3 DGór, 97 DStrzel, 153 DP, 76 DP, 271 DGLud);
XXIV KPanc – (15 DP, 19 DPanc, 8 DStrzel, 46 DGLud, 711 DP, 10 DSpad-

Strzel19, 6 DPanc);
w dyspozycji znajdowały się: 8 DPanc, 371 DP, 544 DGLud, 320 DP, 253 DP.

„Ordre de Bataille“ 17 Armii od września 1944 r. do maja 1945 r.
Skład organizacyjny 17 Armii na dzień 16 września 1944 r.:
LIX KA – (371 DP, 359 DP);
XI K SS – (544 DGLud, 78 DSzturm, 545 DGLud);
w dyspozycji dowódcy armii znajdowała się: 24 DPanc.
Skład 17 Armii na dzień 13 października 1944 r.:
LIX KA – (371 DP, 359 DP, 544 DGLud);
XI K SS – (78 DSzturm, 545 DGLud, 208 DP, 96 DP).
Skład 17 Armii w dniu 5 listopada 1944 r.:
LIX KA – (371 DP, 359 DP, 544 DGLud);
XI K SS – (78 DSzturm, 545 DGLud, 96 DP).
W skład 17 Armii od 26 listopada 1944 r. był następujący:
LIX KA – (371 DP, 359 DP, 544 DGLud);
XI K SS – (78 DSzturm, 545 DGLud, 208 DP, 96 DP).
Od 31 grudnia 1944 r. do połowy lutego 1945 r. w skład 17 Armii wchodziły:

18

19

W styczniu 1945 r. decyzją A. Hitlera z Prus Wschodnich przerzucono do Grupy Armii „A“ - Kor-
pus Pancerny „Grossdeutschland“ (w składzie: DSpad-Panc „Hermann Göring”, DGPanc „Bran-
denburg“) oraz dowództwo XXIV KPanc (wraz z: 16 DPanc, 17 DPanc i 20DGPanc). Informację
tą podają: H. Guderian w pracy „Wspomnienia żołnierza” (s. 319-320), K. von Tippelskirch „Is-
toria wtoroj mirowoj wojny“ (s. 508) oraz T. Sawicki, „Niemieckie wojska lądowe na froncie
wschodnim, czerwiec 1944l – maj 1945“, s. 231. Jednostki te wzmocniły głównie 4 APanc.
DSpad-Strzel – Dywizja Spadochronowo-Strzelecka.
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LIX KA – (371 DP, 359 DP, 544 DGLud);
XI K SS20 – (78 DSzturm, 545 DGLud, 320 DGLud).
Po przeprowadzonych reorganizacjach skład 17 Armii, od 19 lutego 1945 r., przed-

stawiał się następująco21:
LVII KPanc – (103 BPanc, 8 DPanc, 408 DZap „Legnitz“22);
XXXXVIII KPanc – (269 DP, 10 DGLud, 208 DP);
Fest. „Breslau“(OW VIII)23 – (D „Breslau“24, 609 DdZSpec25)
XVII KA – (19 DPanc, 20 DPanc, 254 DP);
VIII KA – (100 DStrzel, 45 DP, 20 DGren SS „Estland“).
W dniu 1 marca 1945 r. skład 17 Armii przedstawiał się następująco:
G. „Nehring“26 (resztki XXIV KPanc), któremu podlegały także:
XXXIX KPanc – (DGren Führera, 17 DPanc, 6 DGLud27);
LVII KPanc – (DOchr Führera28, 103 BPanc, 8 DPanc);
XXXXVIII KPanc – (10 DGLud, 269 DP, 208 DP);
Fest. „Breslau“ – (D „Breslau“, 609 DdZSpec);
XVII KA – (359 DP, 19 DPanc, 20 DPanc); 
VIII KA – (254 DP, 100 DStrzel, 45 DP).
Zmiany w składzie organizacyjnym 17 Armii, w dniu 12 kwietnia 1945 r., były

następujące:
VIII KA –(17 DP, 100 DStrzel, 208 DP);
Fest. „Breslau“ – (D „Breslau“, 609 DdZS);
XVII KA – (359 DP, 269 DP, 31 DGren SS „Böhmen-Mähren“29);

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Dowództwo XI Korpusu SS zostało od 10 lutego 1945 r. podporządkowane 9 Armii.
17 Armia oraz 4 Armia Pancerna wycofały się za Odrę w stanie szczątkowym. Ponieważ nadal
znajdowały się na głównym kierunku uderzenia Armii Czerwonej wyłoniła się konieczność
wzmocnienia ich sił.
408 Dywizja Zapasowa „Legnitz“ („Legnica“), przekształcona następnie w 408 DP. Jak podaje T.
Sawicki, op. cit., s. 280; walczyła w kwietniu 1945 r. w składzie 17 Armii. Nie potwierdza tej in-
formacji G. Tessin, Verbende..., op. cit., t. 4, s. 53.
Dowództwo załogi twierdzy „Wrocław“ (Festung „Breslau“). Wrocław był również siedzibą VIII
Okręgu Wojskowego.
Dywizja „Breslau” stanowiła trzon załogi twierdzy „Wrocław“.
DdZSpec – Dywizja do Zadań Specjalnych..
W skład Grupy „Nehring“ wchodziły rozbite, w styczniu 1945 r. nad Wisłą, związki taktyczne z
XXIV KPanc pod dowództwem gen. Waltera Nehringa.
6 Dywizja Grenadierów Ludowych rozbita na początku roku, została odtworzona 10 marca 1945
r. przez dowództwo Okręgu Wojskowego IV w Dreźnie ze szkieletowej Dywizji „Drezno“ jako 6
Dywizja Piechoty.
DOchr Führera – Dywizja Ochrony Führera.
Dywizję sformowano pod koniec 1944 r. z Volksdeutschów i Reichsdeutschów zamieszkałych na
terenie Moraw i Słowacji oraz z resztek chorwackiej 23 Dywizji Górskiej SS „Kama“.
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XXXX KPanc – (45 DP, 20 DPanc, 168 DP);
w dyspozycji armii znajdowały się: 1 D Spad-Panc30„Hermann Göring”, 20 DGren

SS „Estland”, 603 DdZSpec, 18 DGPanc SS „Horst Wessel”.
W ostatnich dniach wojny (7 maja 1945 r.) w skład 17 Armii wchodziły:
VIII KA – (18 DGPanc SS „Horst Wessel”, 20 DGren SS „Estland”, 100 DStrzel,

208 DP);
XVII KA – (359 DP, 31 DGren SS „Böhmen-Mähren”, 45 DP);
XXXX KPanc – (168 DP, 1 DNarc, 68 DP, 17 DPanc).

„ORDRE DE BATAILLE” WOJSK ARMII CZERWONEJ
WALCZĄCYCH W KARPATACH

Mając na względzie szczególne właściwości działań bojowych w warunkach gór-
skich, dyrektywą z 30 lipca 1944 r. Kwatera Główna Armii Czerwonej, wydzieliła ze
składu wojsk 1 Frontu Ukraińskiego część sił tworząc 4 Front Ukraiński pod do-
wództwem gen. armii Iwana Pietrowa. Jednostki 4 Frontu Ukraińskiego wspierały
wojska 38 Armii z 1 Frontu Ukraińskiego (marsz. Iwan Koniew).

Generał armii Iwan PIETROW;
Urodzony 18 [30]31 września 1896 r. w miejscowości Trubczewsk (w obwodzie

briańskim).
W armii od 1916 r.; rok później ukończył szkołę wojskową i służył jako dowódca

kompanii (według innych źródeł: półkompanii) w zapasowym pułku piechoty w Ast-
rachaniu. Do Armii Czerwonej wstąpił dobrowolnie w 1918 r. i jeszcze w tym samym
roku brał udział w stłumieniu powstania anarchistów w Samarze. Następnie uczest-
niczył w walkach na Froncie Wschodnim przeciwko Korpusowi Czeskiemu i ural-
skim kozakom, a od maja 1920 r., brał udział w walkach na Froncie Zachodnim,
przeciwko Polsce, dochodząc do stanowiska dowódcy pułku. Po zakończeniu wojny
domowej w Rosji Radzieckiej służył w Średnioazjatyckim Okręgu Wojskowym,
gdzie był dowódcą brygady i szefem sztabu dywizji górskiej. Walczył z basmaczami.
Od stycznia 1933 r. został dowódcą Średnioazjatyckiej szkoły wojskowej. Od czerwca
1940 r. pełnił obowiązki dowódcy dywizji strzeleckiej, a od października został in-
spektorem jednostek piechoty Średnioazjatyckiego OW. Od marca 1941 r. dowódca
korpusu zmechanizowanego. Generał armii od 1944 r.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej zajmował następujące stanowiska. Od
czerwca 1941 r. dowodził 25 Dywizją Strzelecką działającą w składzie Frontu
Południowego a od października 1941 r. do czerwca 1942 r. oraz od listopada 1943
r. do lutego 1944 r. dowodził Armią Nadmorską (w pierwszym okresie kierował
obroną Odessy i Sewastopola). Od sierpnia do października 1942 r. dowódca 44

30

31

DSpad-Panc – Dywizja Spadochronowo-Pancerna.
Bez nawiasów podano daty według kalendarza juliańskiego obowiązującego w Rosji do 1917 r.
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Armii, a następnie dowódca Czarnomorskiej Grupy Wojsk Frontu Zakałkaskiego. Od
maja 1943 r. dowódca Frontu Północno-Kaukaskiego. Od marca 1944 r. dowodził 33
Armią Frontu Zachodniego, od kwietnia 2 Frontem Białoruskim a następnie od sierp-
nia 4 Frontem Ukraińskim. W kwietniu 1945 r. został szefem sztabu 1 Frontu Ukra-
ińskiego.

Odznaczony Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego (29 maja 1945 r.) za do-
wodzenie wojskami w operacjach: białoruskiej i praskiej.

Po zakończeniu wojny, od lipca 1945 r. dowodził wojskami Turkiestańskiego OW
a następnie pełnił obowiązki na wysokich szczeblach w dowództwie rodzaju wojsk
[piechota] i w na wysokich stanowiskach w Ministerstwie Obrony ZSRR.

Zmarł 7 kwietnia 1958 r. w Moskwie.

W skład wojsk 4 Frontu Ukraińskiego wchodziły następujące związki operacyjno-
taktyczne:

1 Armia Gwardii (gen. płk Andrej Greczko);
18 Armia (gen. lejtn. Jewgienij Żurawlow);
Ponadto skład sił 4 Frontu Ukraińskiego uzupełniał:
17 Korpus Piechoty Gwardii32 (gen. mjr Anton Gastiłowicz) w składzie:
2 DPDes Gw., 8 DP, 138 DP, 317 DP.
Działania wojsk 4 Frontu Ukraińskiego miała wspierać 8 Armia Lotnicza (gen.

lejt. W. Żadow) w składzie33:
8 KLSzturm (gen. lejt. W. Nanejszwili);
10 KLMyśl (gen. mjr M. Gołownia);
ponadto działania osłonowe, wspierające i transportowe dla poszczególnych armii

miały, ze składu 8 Armii Lotniczej, prowadzić:
224 DLSzturm (gen. mjr M. Kotielnikow);
321 DLBomb (płk I. Czuk);
oraz 100 pułk korygująco-rozpoznawczy i 678 pułk transportowy.
9 września 1944 r. jednostki Armii Czerwonej rozpoczęły Operację Wschodnio-

karpacką, a zakończyły ją 28 października 1944 r.
Generał pułkownik Andrej GRECZKO;
Urodzony 4 [17] października 1903 r. we wsi Gołodajewka w pobliżu miejsco-

wości Kujbyszewo w obłasti [woj.] Rostowskiej.
W Armii Czerwonej od 1919 r. Uczestniczył w wojnie domowej jako szeregowiec

11 Dywizji Kawalerii 1 Armii Konnej. W 1926 r. po ukończeniu szkoły kawalerii do-

32

33

17 KP działał na samodzielnym kierunku operacyjnym i podlegał bezpośrednio dowódcy 4 FU.
W składzie 4 Frontu Ukraińskiego znajdowały się także: cztery pułki jucznych moździerzy gór-
skich, dwa pułki artylerii rakietowej, dwa pułki artylerii haubic, 25 Dywizja Artylerii Przeciwlot-
niczej, sześć pułków artylerii przeciwpancernej, 15 Szturmowa Brygada Inżynieryjno-Saperska,
dwa bataliony pontonowe.
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wodził plutonem a następnie szwadronem w 1 Brygadzie Kawalerii (Moskiewski
OW). W 1936 r. ukończył Akademię im. M. Frunzego. W październiku 1938 r. zos-
tał wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Samodzielnej Dywizji Kawalerii Spe-
cjalnego Białoruskiego OW. We wrześniu 1939 r. brał udział w agresji wojsk
radzieckich na Polskę w składzie jednostek Frontu Białoruskiego. W 1941 r. ukończył
Akademię Sztabu Generalnego.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej zajmował następujące stanowiska. W
czerwcu 1941 r. pracował w Sztabie Generalnym, a w lipcu został skierowany na
Front Południowo-Zachodni na stanowisko dowódcy 34 Dywizji Kawalerii. 18 stycz-
nia 1942 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 5 Korpusu Kawalerii. Od 15
kwietnia 1942 r. dowodził 12 Armią, od sierpnia – 47 Armią a od 19 października –
18 Armią. 5 stycznia 1943 r. został wyznaczony na dowódcę 56 Armii Frontu Za-
kałkaskiego. 16 października został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy
wojsk Frontu Woroneskiego (od 20 października 1943 r. – 1 Front Ukraiński). 15
grudnia 1943 r. został wyznaczony na dowódcę 1 Armii Gwardii34 i pozostał na tym
stanowisku do końca wojny.

Odznaczony Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego (dwukrotnie: 1 lutego 1958
r.; 16 października 1973 r.). Bohater Republiki Czechosłowackiej. Od 1955 r. mar-
szałek Związku Radzieckiego.

W latach 1945 – 1953 dowódca Kijowskiego OW. Od 1953 r. głównodowodzący
radziecką Grupą Wojsk w Niemczech. Od 1960 r. pierwszy zastępca ministra a od
kwietnia 1967 r. minister obrony ZSRR. Redaktor naukowy i autor szeregu publika-
cji z historii II wojny światowej. Zmarł 26 kwietnia 1976 r. w Moskwie. Pochowany
na Placu Czerwonym pod murem kremlowskim.

Generał lejtnant Jewgienij ŻURAWLOW;
Urodzony 26 września [8 października] 1896 r. we wsi Rudkowka w obłasti [woj.]

Czernichowskiej. Powołany do armii w 1916 r. Rok później ukończył 2 Piotrogrodzką
Szkołę Oficerską Uczestnik Rewolucji Lutowej w Piotrogrodzie. We wrześniu 1917
r. skierowany na Front Południowo-Zachodni gdzie dowodził kompanią. Do Armii
Czerwonej wstąpił w 1918 r. Od grudnia 1918 r. walczył w oddziale partyzanckim,
który został później włączony w skład 1 Dywizji Ukraińskiej. Walczył na Frontach:
Południowym, Zachodnim i Południowo-Zachodnim. Po zakończeniu wojny domo-
wej w Rosji uczestniczył w likwidacji machnowców na Ukrainie i basmaczy w Azji
Środkowej. W 1925 r. ukończył kurs doskonalenia wyższych dowódców przy Aka-
demii im. M. Frunzego a w 1935 r. - Akademię im. M. Frunzego. Pełnił obowiązki
szefa sztabu dywizji w 5 Korpusie Kawalerii a następnie był starszym wykładowcą
kursów doskonalenia dowódców. W latach 1939-1940 brał udział w wojnie radziecko-
fińskiej jako szef sztabu 3 Korpusu Kawalerii. Od czerwca 1940 r. był szefem sztabu
5 Korpusu Zmechanizowanego.

34 5 sierpnia 1944 r. 1 Armia Gwardii weszła w skład 4 Frontu Ukraińskiego.
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Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. pełnił obowiązki za-
stępcy a następnie dowódcy 5 Korpusu Zmechanizowanego. Później wyznaczony na
stanowisko zastępcy dowódcy 30 Armii. Od listopada 1941 r. szef sztabu a następnie
dowódca Frontu Kalinińskiego. Od września 1942 r. dowodził kolejno 29, 53, 68, 21
i 18 Armią, (tą ostatnią do połowy listopada 1944 r.).

W 1943 r. mianowany na stopień generała lejtnanta.
Wyróżniony Orderem Lenina, Orderem Suworowa, Orderem Kutuzowa (dwu-

krotnie) i innymi odznaczeniami.
Po zakończeniu wojny pracował w aparacie ministerstwa obrony ZSRR. Od 1960

w stanie spoczynku. Dalszych danych brak. Zmarł po 1978 r.
Generał major Anton Gastiłowicz
Urodzony 26 października [7 listopada] 1902 r. w chutorze35 Pieńkowszczyna na

obszarze grodnieńskiej obłasti.
W Armii Czerwonej służył od 1919 r. Podczas wojny domowej brał udział w lik-

widacji powstania białogwardzistów w guberniach Ufimskiej i Orienburskiej oraz w
walkach z basmaczami w Turkiestanie. Po zakończeniu wojny dowodził podod-
działami, pracował w sztabie dywizji oraz w sztabie Ukraińskiego OW. W 1924 r.
ukończył Leningradzką Szkołę Piechoty. W 1931 r. został absolwentem Akademii
Wojskowej im. M. Frunze. Od 1935 r. dowodził pułkiem strzeleckim a od 1938 r.
został starszym wykładowcą Akademii Sztabu Generalnego i w tym samym roku
ukończył studia w Akademii Sztabu Generalnego. W 1939 r. został skierowany do
sztabu 1 Armijnej Grupy Wojsk.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. szef sztabu, a od 1942
r. dowódca 17 Armii na obszarze Zabajkalskim. Od stycznia 1944 r. dowodził armią
działającą w 1 Froncie Ukraińskim, a w od kwietnia dowódca 17 Korpusu Piechoty
Gwardii, który walczył w składzie 1 a następnie 4 Frontu Ukraińskiego. Od połowy
listopada 1944 r. dowodził 18 Armią w 4 Froncie Ukraińskim.

Po zakończeniu wojny, do czerwca 1946 r., dowodził armią a następnie od czerwca
1946 r. do czerwca 1948 r. oraz od stycznia 1954 r. do lutego 1958 r. – szef katedry
w Akademii Sztabu Generalnego. W okresie od czerwca 1948 r. do stycznia 1954 r.
zastępca dowódcy wojsk Nadbałtyckiego OW. W lutym 1958 r. objął stanowisko za-
stępcy komendanta do spraw naukowo-badawczych w Akademii Sztabu General-
nego, a od marca 1964 r. pełnił obowiązki konsultanta w akademii. W 1965 r.
przeszedł w stan spoczynku.

Od 1959 r. awansowany do stopnia generała pułkownika. Zmarł 23 listopada 1975
r. w Moskwie.

Odznaczony: Orderem Lenina (dwukrotnie).

35 Chutor to przysiółek, osiedle lub stanica.
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„Ordre de Bataille” 1 Armii Gwardii od sierpnia 1944 r.

W połowie sierpnia 1944 r. w skład 1 Armii Gwardii wchodziły:
18 KP Gw.36 – (237 DP, 151 DP, 161 DP);
30 KP Gw.37– (276 DP, 30 DP, 141 DP);
107 KP Gw.38 – (129 DP Gw.39, 167 DP, 155 DP).
Odwód armijny stanowiły: 31 SBPanc Gw.40, 4 pappanc Gw.41, a wsparcie lotnicze

zapewniała 224 DLSzturm.

W chwili rozpoczęcia operacji, 9 września 1944 r., w skład 1 Armii Gwardii wcho-
dziły42:

18 KP Gw.43 – (151 DP, 161 DP);
30 KP Gw. – (276 DP, 30 DP, 141 DP);
107 KP Gw. – (129 DP Gw, 167 DP, 155 DP).

21 września dowództwo 1 Armia Gw. dysponowało:
11 KP44 – (226 DP, 237 DP45, 271 DP);
3 KP Gór46 – (128 DP Gór Gw., 242 DP Gór.47, 318 DP Gór).
W odwodzie armii pozostawiono środki wzmocnienia 18 KP Gw. (1506 pappanc

oraz 195 i 197 górpm48).
1 października 1944 r. stan 1 Armii Gwardii przedstawiał się następująco:
11 KP – (226 DP, 271 DP);
30 KP Gw. – (276 DP, 30 DP, 141 DP, 237 DP);
3 KPGór – (128 DP Gór Gw., 242 DP Gór, 318 DP Gór).
W odwodzie frontu znajdował się 107 Korpus Piechoty Gwardii

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Dowódcą 18 Korpusu Piechoty Gwardii był gen. mjr. I. Afonin.
30 Korpusem Piechoty dowodził gen. mjr G. Łaźko.
Dowódcą 107 Korpusu Piechoty był gen. lejtn. D. Gordiejew. Jednostki korpusu były w tym cza-
sie wzmocnione następującymi formacjami: 24 BArtA Gw., 805 pah, 130 pappanc Gw., 317 pap-
panc Gw., 6 BInż.
Dowódcą dywizji był gen. T. Grinczenko.
SBPnc Gw. – Samodzielna Brygada Pancerna Gwardii.
Pappanc Gw. – pułk artylerii przeciwpancernej Gwardii.
Armia dysponowała następującymi środkami wzmocnienia: 25 DAPlot, 24 BArtA Gw., 805 pah,
4 pa Gw., 130 pa Gw., 317 pa Gw., 1 pczc, 1511 pułk dział panc, 580 paplot, 6 BInż-Sap, 6 Gór-
BInż-Sap, 15 SzturmBInż-Sap.
Od 15 sierpnia 1944 r. 237 DP została przeniesiona do odwodu 4 Frontu Ukraińskiego.
Dowódcą 11 Korpusu Piechoty był gen. M. Zaporożczenko.
Dywizję przydzielono do korpusu z odwodu frontu.
Od 18 września armię wzmocniono dodatkowo 3 Korpusem Piechoty Górskiej (przekazanym z
18 Armii).
Dowódcą dywizji był gen. W. Lisinow.
Górpm – górski pułk moździerzy.
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Od 5 listopada 1944 r. w skład 1 Armii Gwardii wchodziły:
11 KP – (30 DP, 226 DP, 271 DP)49;
107 KP Gw. – (129 DP Gw, 161 DP, 167 DP)50;
30 KP Gw. – (276 DP, 30 DP, 141 DP, 237 DP);
3 KP Gór – (128 DP Gór Gw., 242 DP Gór, 318 DP Gór).

„Ordre de Bataille“ 18 Armii od sierpnia 1944 r.

W drugiej połowie sierpnia 1944 r. skład 18 Armii był następujący:
11 KP51 – (226 DP, 237 DP, 271 DP);
95 KP52 – (66 DP Gw., 24 DP, 351 DP).
Szczupłe siły 4 Frontu Ukraińskiego radziecka Kwatera Główna wzmocniła: (po 15

sierpnia 1944 r.) wojskami: 3 Korpusu Piechoty Górskiej (gen. mjr A. Wiedenin),
które przydzielono do 18 Armii53. W trakcie walk, 18 września 1944 r., korpus prze-
kazano do 1 Armii Gwardii.

Przed rozpoczęciem Operacji Wschodniokarpackiej, 9 września 1944 r., w skład 18
Armii wchodziły:

95 KP – (66 DP Gw., 24 DP, 351 DP);
3 KP Gór – (128 DP Gór Gw., 242 DP Gór, 318 DP Gór).
Środki wzmocnienia 18 Armii stanowiły: 146 BArtA54, 839 pah, 196 pappanc Gw.,

1642 pappanc, 9 górpm, 477 górpm, 494 górpm, 496 górpm, 98 korpuśny pa Gw.,
4 Gór B Inż-Sap55.

21 września, po reorganizacji, w skład 18 Armii wchodziły:
95 KP – (24 DP, 351 DP);
18 KP Gw.56 – (151 DP, 161 DP, 66 DP Gw., 371 DP57);

49

50

51

52

53

54

55

56

57

11 Korpus Piechoty wspierały: 3 Samodzielna Brygada Artylerii Przeciwpancernej oraz 15 Sztur-
mowa Brygada Inżynieryjno-Saperska a także pułki artylerii.
Do 107 Korpusu Piechoty przydzielono także 31 Samodzielną Brygadę Pancerną Gwardii, 24 Ar-
mijną Brygadę Artylerii Armat Gwardii, 6 Górską Brygadę Inżynieryjno-Saperską oraz pułki moź-
dzierzy górskich, artylerii rakietowej i artylerii przeciwlotniczej.
15 sierpnia 1944 r. 11 Korpus Piechoty (gen. mjr I. Zamiercew) wyłączono ze składu 18 Armii i
przeniesiono do odwodu frontu.
Dowódcą 95 Korpusu Piechoty  był gen. mjr I. Mielnikow.
Ponadto wojskom frontu przydzielono: cztery pułki moździerzy górskich, dwie brygady pancerne,
dwa pułki artylerii pancernej, dwie górskie brygady inżynieryjno-saperskie.
BArtA – Brygada Artylerii Armat
Gór B Inż.-Sap – Górska Brygada Inżynieryjno-Saperska.
18 Korpus Piechoty Gwardii został przeniesiony, 13 września, z 1 Armii Gwardii wraz z odcinkiem
frontu.
Po ciężkich walkach, od 26 września, 371 Dywizja Piechoty została przesunięta do drugiego rzutu
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Skład 18 Armii w dniu 1 października przedstawiał się następująco:
18 KP Gw. – (151 DP, 161 DP, 66 DP Gw., 371 DP);
95 KP – (24 DP, 351 DP);
z armią współdziałał 17 Korpus Piechoty Gwardii w składzie: 8 DP, 138 DP.
5 listopada skład 18 Armii był następujący:
18 KP Gw. – (151 DP, 161 DP, 66 DP Gw., 371 DP);
95 KP - (24 DP, 351 DP, 2 DPDes Gw.,);
Z armią współdziałał 17 Korpus Piechoty Gwardii w składzie 8 DP, 138 DP, 317

DP.
21 listopada do 17 KP Gw. przeszła z 95 KP – 2 DPDes Gw., a jej miejsce zajęła 237

DP.
14 listopada 1944 r. Kwatera Główna przekazała do 2 Frontu Ukraińskiego, ze

składu 4 Frontu Ukraińskiego, następujące jednostki: 30 KP – (141 DP, 151 DP, 155
DP) oraz 18 KP Gw. - (6 DP Gw. 317 DP).

Ze składu wojsk 1 Frontu Ukraińskiego (marsz. Iwan Koniew) w Karpatach wal-
czył jeden związek operacyjny – 38 Armia, którą dowodził gen. Kiryłł Moskalenko.
Członkami Rady Wojennej Armii byli gen. mjr A. Jepiszew i F. Olejnikow. Szefem
sztabu armii był gen. W. Worobiow.

Marszałek Związku Radzieckiego Iwan KONIEW;
Urodzony 16 [28] grudnia 1897 r. we wsi Łodejno w obłasi Kirowskiej.
Powołany do wojska w 1916 r. ukończył szkołę młodszych dowódców i jako pod-

oficer artylerii dowodził dywizjonem na Froncie Południowo-Zachodnim. Po zde-
mobilizowaniu brał udział w ustanowieniu władzy radzieckiej w mieście Nikolsk. W
Armii Czerwonej od 1918 r. Uczestniczył w wojnie domowej jako komisarz pociągu
pancernego a następnie dowódca brygady i dywizji strzeleckich. Awansował na szefa
sztabu Rewolucyjnej Armii Republiki Dalekiego Wschodu. Na Froncie Wschodnim
walczył przeciwko wojskom gen. Kołczaka, oddziałom Siemionowa i japońskiej
armii interwencyjnej. Brał udział w likwidacji buntu marynarzy w Kronsztacie. Po za-
kończeniu wojny domowej został komisarzem 17 Nadmorskiego Korpusu Strzelec-
kiego a następnie 17 Dywizji Strzeleckiej. Po ukończeniu kursów wyższych
dowódców został najpierw dowódcą pułku a później – dywizji. W latach 1931 – 1932
i 1935-1937 dowodził kolejno dywizją strzelecką, korpusem i 2 Samodzielną Armią
Dalekiego Wschodu. W latach 1940 – 1941 dowodził wojskami Zabajkalskiego OW
i Północno-Kaukaskiego OW.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. pełnił obowiązki do-
wódcy 19 Armii Frontu Zachodniego. Od 14 sierpnia do 16 października 1941 r. oraz
od sierpnia 1942 r. do lutego 1943 r. – dowódca Frontu Zachodniego, po wcieleniu
do niego Frontu Odwodowego I zastępca tego frontu; od 17 października 1941 r. do
sierpnia 1942 r. – dowódca Frontu Kalinińskiego; od marca 1943 r. - dowódca Frontu
Północno-Zachodniego; od 23 czerwca 1943 r. dowodził Frontem Stepowym, który
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20 października 1943 r. przemianowano na 2 Front Ukraiński; od maja 1944 r. do
maja 1945 r. – dowódca 1 Frontu Ukraińskiego. Marszałek Związku Radzieckiego od
1944 r.

Odznaczony Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego (dwukrotnie: 29 lipca 1944
r. i 1 czerwca 1945 r.).

Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1946 dowódca Centralnej Grupy Wojsk Ra-
dzieckich i wysoki komisarz w Austrii. Od 1946 r. do 1950 r. naczelny dowódca wojsk
lądowych i zastępca ministra obrony ZSRR. W latach 1950 –1951 – główny inspek-
tor Armii Radzieckiej, a następnie do 1955 r. dowódca Przykarpackiego OW, a od
1955 do 1960 r. naczelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Układu
Warszawskiego. Jednocześnie od marca 1956 r. I zastępca ministra obrony ZSRR.
Od 10 sierpnia 1961 r. naczelny dowódca grupy wojsk radzieckich w NRD. Od 1962
r. znajdował się w składzie grupy generalnych inspektorów Ministerstwa Obrony
ZSRR. Autor wspomnień.

Zmarł 21 maja 1973 r. w Moskwie i został pochowany po murem kremlowskim.
Generał pułkownik Kiryłł MOSKALENKO;
Urodzony 28 kwietnia [11 maja] 1902 r. w osadzie Griszino, w obłasti Donieckiej.
Do Armii Czerwonej wstąpił 1920 r. Jako szeregowiec brał udział w wojnie do-

mowej. Walczył z białogwardzistami i oddziałami atamana Machny na Ukrainie i
Krymie oraz z oddziałami kontrrewolucyjnymi nad Donem i na obszarze Północnego
Kaukazu. W 1922 r. ukończył ukraińską szkołę czerwonych dowódców i od tego roku
służył w oddziałach Północno-Kaukaskiego i Białoruskiego OW. Zajmował kolejno
stanowiska: dowódcy plutonu, baterii, dywizjonu oraz szefa sztabu pułku artylerii. W
1928 r. ukończył artyleryjskie kursy dla dowódców Robotniczo-Chłopskiej Armii
Czerwonej. Od 1934 r. był dowódcą pułku artylerii. W czerwcu 1935 r. został do-
wódcą artylerii 23 Brygady Zmechanizowanej stacjonującej na Dalekim Wschodzie.
Od września 1936 r. dowodził artylerią 133 Brygady Zmechanizowanej Kijowskiego
OW. W 1939 r. ukończył kursy doskonalenia dla wyższych dowódców w wojskowej
akademii im. F. Dzierżyńskiego. Po zakończeniu nauki został dowódcą artylerii
51 Perekopskiej Dywizji Strzeleckiej, która walczyła, w latach 1939-1940, w wojnie
radziecko-fińskiej. Następnie został dowódcą artylerii 35 Korpusu Strzeleckiego, a od
sierpnia 1940 r. do maja 1941 r. - 2 Korpusu Zmechanizowanego w Odeskim OW. Od
maja 1941 r. zajmował stanowisko dowódcy 1 Zmotoryzowanej Brygady Artylerii
Przeciwpancernej.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, w czerwcu 1941 r., pozostawał na zaj-
mowanym przed wojną stanowisku a następnie dowodził: 15 Korpusem Strzeleckim,
6 Korpusem Kawalerii i Konno-Zmechanizowaną Grupą Wojsk. Brał udział w wal-
kach na Froncie Południowo-Zachodnim i w bitwie pod Moskwą. Pod koniec 1941
r. na stanowisku zastępcy dowódcy 6 Armii. W marcu 1942 r. został dowódcą 38
Armii a następnie 1 Armii Pancernej, 1 Armii Gwardii i 40 Armii. Od października
1943 r. do końca wojny ponownie dowodził 38 Armią.
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Odznaczony Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego (dwukrotnie: 23 paździer-
nika 1943 r. i 21 lutego 1978 r.).

Po zakończeni wojny, w latach 1945 – 1948 dowodził armią, następnie (w latach
1940 – 1953) wojskami obrony przeciwlotniczej Rejonu Moskiewskiego (przemia-
nowanego na Moskiewski OW) a w latach 1953 –1960 wojskami Moskiewskiego
OW. Od 1955 r. otrzymał tytuł marszałka ZSRR. Następnie na stanowisku główno-
dowodzącego strategicznych Sił Rakietowych. Od 1960 do 1962 r. zastępca ministra
obrony ZSRR. Od 1962 r. na stanowisku głównego inspektora w Ministerstwie
Obrony ZSRR. Zmarł po 1978 r.

„Ordre de Bataille” 38 Armii od lipca 1944 r.
W sierpniu 1944 r. skład 38 Armii przedstawiał się następująco:
52 KP – (305 DP, 304 DP, 340 DP);
67 KP – (241 DP, 140 DP, 121 DP);
101 KP - (70 DP Gw., 211 DP, 183 DP);
oraz 1 Czechosłowacki Korpus Armijny58 – (1 BP, 2 BSpad, 3 BP, 4 BP, 1 BPanc).

Po otrzymaniu uzupełnień, od 15 września 1944 r., w skład 38 Armii weszły obok
działających już w niej jednostek nowe formacje:

52 KP – (305 DP, 304 DP, 340 DP);
67 KP – (241 DP, 140 DP, 121 DP);
101 KP – (70 DP Gw., 211 DP, 183 DP);
4 KPanc Gw. – (12 BPanc Gw., 13 BPanc Gw., 14 BPanc Gw., 3 BPZmot);
31 KPanc – (100 BPanc, 237 BPanc, 242 BPanc, 65 BPZmot);
1 Czechosłowacki Korpus Armijny – (1 BP, 2 BSpad, 3 BP, 4 BP, 1 BPanc);
Jako grupa szybka w armii walczył 1 KK Gw.59 – (1 DKaw, 2 DKaw, 7 DKaw);
W drugim rzucie armii działał 25 KPanc.
38 Armia wspierana była przez: 17 Dywizję Artylerii Przełamania60, dwie brygady

pancerne, dwie brygady wyrzutni rakietowych M-31, dwa pułki wyrzutni rakieto-
wych M-13. Działania wspierała 2 Armia Lotnicza m.in. 1 Korpusem Lotnictwa
Szturmowego oraz 1 Korpusem Lotnictwa Myśliwskiego. Od 18 września w skład
armii włączono 127 DP oraz 12 Brygadę Moździerzy.

Skład 38 Armii na dzień 1 października 1944 r.:
52 KP – (305 DP, 304 DP, 340 DP);
67 KP – (241 DP, 140 DP, 121 DP);
101 KP – (70 DP Gw., 127 DP, 211 DP);

58

59

60

Dowódcą 1 Czechosłowackiego Korpusu Armijnego był gen. J. Kratochvil a od 10 września 1944
r. gen. Ludwik Svoboda.
Dowódcą 1 KK Gw. był gen. W. Baranow.
Dowódcą dywizji był gen. S. Wołkensztejn.
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4 KPanc Gw. – (12 BPanc Gw., 13 BPanc Gw., 14 BPanc Gw., 3 BPZmot);
31 KPanc – (100 BPanc, 237 BPanc, 242 BPanc, 65 BPZmot);
W odwodzie armii pozostawały: 25 KPanc oraz 1 Korpus Czechosłowacki.
Dowództwo armii przejęło także dowodzenie nad 76 Korpusem Piechoty

(włączając do niego 14 DP Gw., 183 DP, 11 B Art. Ppanc. Gw., oraz 37 Sam B Art.
Ppanc).

29 listopada 1944 r. 38 Armia została wyłączona ze składu wojsk 1 Frontu Ukra-
ińskiego i przekazana do 4 Frontu Ukraińskiego w celu dalszej walki o wyzwolenie
Czechosłowacji.

Pod koniec listopada 1944 r. po reorganizacji, związanej z działaniami i koniecz-
nością obsadzenia kierunku berlińskiego, w skład 38 Armii wchodziły:

52 KP – (305 DP, 304 DP, 340 DP);
67 KP – (241 DP, 140 DP, 121 DP);
101 KP – (70 DP Gw., 127 DP, 211 DP);
oraz 1 Czechosłowacki Korpus Armijny – (1 BP, 2 BSpad, 3 BP, 4 BP, 1 BPanc).

Na przełomie grudnia 1944 r. i stycznia 1945 r. w skład 4 Frontu Ukraińskiego
wchodziły:

1 Armia Gwardii, 18 Armia, 38 Armia oraz 8 Armia Lotnicza. W pierwszej połowie
stycznia 1945 r. 1 Czechosłowacki Korpus Armijny został podporządkowany 1 Armii
Gwardii.

Główne uderzenie wojsk 4 Frontu Ukraińskiego miała 12 stycznia 1945 r. wyko-
nać 38 Armia w składzie;

52 KP – (81 DP, 121 DP, 340 DP);
67 KP – (211 DP, 241 DP, 305 DP);
101 KP – (70 DP Gw., 140 DP, 183 DP);
wzmocniona: 31 Samodzielną Brygadą Pancerną Gwardii, 42 Samodzielną Bry-

gadą Pancerną Gwardii61, 12 samodzielnym pułkiem czołgów Gwardii, 1511 pułkiem
dział pancernych, 8 samodzielnym dywizjonem pociągów pancernych, 135 Armijną
Brygadą Artylerii Haubic, 3 Korpusną Brygadą Artylerii, 3 Samodzielną Brygadą Ar-
tylerii Przeciwpancernej, 6 Samodzielną Brygadą Artylerii Przeciwpancernej, 27 Bry-
gadą Wyrzutni Rakietowych, 805 i 839 pułkami artylerii haubic, 1506, 1642 i 1663
pułkami artylerii przeciwpancernej, 195 pułkiem moździerzy górskich, 144, 276, 491
i 618 pułkami moździerzy, 5, 16, 83 i 96 pułkami wyrzutni rakietowych, 76 Dywizją

61 Z 31 i 42 Samodzielnych Brygad Pancernych Gwardii utworzono grupę szybką pod dowództwem
zastępcy dowódcy armii – gen. lejt. N. Kiriuchina.
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Artylerii Przeciwlotniczej, 1954 pułk artylerii przeciwlotniczej, 15 Szturmową Bry-
gadą Inżynieryjno-Saperską oraz 39 Brygadą Inżynieryjno-Saperską.

12 stycznia 1945 r. w skład 1 Armii Gwardii wchodziły:
11 KP – (226 DP, 271 DP, 276 DP);
107 KP – (129 DP Gw., 161 DP, 167 DP);
30 KP – (30 DP, 141 DP, 237 DP);
1 Czechosłowacki Korpus Armijny (w składzie: 1 DP, 3 DP, 1 BPanc, 5 paa).
Armię wzmacniały: 713 i 1498 pułki artylerii pancernej, 24 Brygada Artylerii

Armat Gwardii, 4 i 317 pułki artylerii przeciwpancernej Gwardii, 9, 196, 494 i 496
pułki moździerzy górskich, 25 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej, 580 pułk artylerii
przeciwlotniczej, 6 Górska Brygada Inżynieryjno-Saperska i 6 Brygada Inżynieryjno-
Saperska.

Skład 18 Armii, w dniu 12 stycznia 1945 r. był następujący:
3 KP Gór - (128 DP Gór Gw., 242 DP Gór, 318 DP Gór);
17 KP Gw. – (2 DPDes Gw., 8 DP, 138 DP);
95 KP – (24 DP, 351 DP);
wzmocnienie tworzyły: 237 Dywizja Piechoty, 159 Rejon Umocniony, 5 Samo-

dzielna Brygada Pancerna Gwardii, 108 pułk dział pancernych Gwardii, 875 i 1666
pułki dział pancernych, 148 Brygada Artylerii Armat, 93 korpuśny pułk artylerii
Gwardii, 294 pułk artylerii przeciwpancernej Gwardii, 130, 1646 i 1672 pułki arty-
lerii przeciwpancernej, 195, 253 i 477 pułki moździerzy górskich, 282 pułk moź-
dzierzy, 269 pułk artylerii przeciwlotniczej Gwardii, 1485 pułk artylerii
przeciwlotniczej, 95 i 104 samodzielne dywizjony artylerii przeciwlotniczej, 4 Górska
Brygada Inżynieryjno-Saperska, 9 Brygada Inżynieryjno-Saperska.

W początkowej fazie operacji wojska 4 FU wpierała 8 Armia Lotnicza – (8 Kor-
pus Lotnictwa Szturmowego, 10 Korpus Lotnictwa Myśliwskiego).

W wyniku styczniowo-lutowego natarcia wojska 4 Frontu Ukraińskiego przekro-
czyły znaczną część Karpat Zachodnich i opanowały większą część terytorium Słowa-
cji oraz południowej Polski. Wiążąc w górach niemieckie siły Grup Armii „Środek”
i „Południe” wojska 2 i 4 Frontów Ukraińskich przyczyniły się do powodzenia ope-
racji 1 Frontu Ukraińskiego na kierunku śląskim.
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ČINNOSŤ SOVIETSKEHO LETECTVA 
VO VÝCHODOKARPATSKEJ OPERÁCII
(8. 9. – 28. 10. 1944)

PETER ŠUMICHRAST

Úspešné vyriešenie zladenia bojovej činnosti vševojskových zväzkov a útvarov
s leteckými jednotkami všetkých druhov bolo hlavnou podmienkou aj úspechu v bo-
joch počas druhej svetovej vojny. Podstata súčinnosti spočívala v zladení bojovej čin-
nosti čo do cieľa, času a miesta, ako aj vo vzájomnej pomoci útvarov a jednotiek
všetkých druhov vojsk a ich susedov. To do značnej miery ovplyvňovali prírodné te-
rénne podmienky bojiska a klimatické podmienky v priestore, v ktorom sa plánovalo
vedenie bojovej činnosti. 

Príkladom zvládnutia vyššie nastoleného problému v zalesnenom horskom pro-
stredí za značne nepriaznivých klimatických podmienok bola Východokarpatská
útočná operácia sovietskej Červenej armády, ktorá sa uskutočnila v období od 8. sep-
tembra 1944 do 28. októbra 1944. 

Leteckú podporu útočiacim pozemným vojskám vo Východných Karpatoch po-
skytli letecké jednotky patriace 2. leteckej armáde genplk. let. S. A. Krasovského a
8. leteckej armáde, na čele ktorej stál genpor. let. V. N. Ždanov.1

Konkrétne v zostave 1. ukrajinského frontu pôsobila 2. letecká armáda genplk. let.
S. A. Krasovského, ktorej podliehali 1. gardový bitevný letecký zbor genpor. let. V.
G. Riazanova s 8. a 9. gardovou bitevnou leteckou divíziou a 12. gardovou stíhacou
leteckou divíziou, 2. gardový bombardovací letecký zbor genmjr. let. I. S. Polbina
tvorený 1. a 8. gardovou bombardovacou leteckou divíziou a 5. stíhací letecký zbor
plk. let. M. G. Mačina s dvomi stíhacími leteckými divíziami: 8. gardovou stíhacou
leteckou divíziou a 256. stíhacou leteckou divíziou.2

Všestrannú leteckú podporu pozemným zväzom, zväzkom a útvarom patriacim 4.
ukrajinskému frontu počas Východokarpatskej operácie poskytovala 8. letecká ar-
máda, na čele ktorej stál genpor. let. V. N. Ždanov.3 Táto armáda bola zostavená
z dvoch leteckých zborov: 8. bitevného leteckého zboru a 10. stíhacieho leteckého
zboru. Pod velením genpor. let. V. V. Nanejšviliho, veliteľa 8. bitevného leteckého
zboru, bojovali 224. a 227. bitevná letecká divízia. Druhému z dvojice vyššie spo-

1

2

3

http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/h/va2.dat taktiež CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské dejiny
Slovenska. zv. V. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, s. 230 taktiež Oslobodenie Českoslo-
venska. Kol. aut. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966, s. 286.
http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/h/va2.dat taktiež CSÉFALVAY, F. a kol., ref. 1, s. 230
taktiež Oslobodenie, ref. 1, s. 286.
http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/h/va8.dat
taktiež http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/k/shak8.dat taktiež Oslobodenie, ref.1, s. 315.



PETER ŠUMICHRAST

124

 

 
2. 

 letecká armáda 

1. gardový  
bitevný letecký zbor 

 

2. gardový  
bombardovací letecký 

zbor 

5. stíhací  
letecký zbor 

8. gardová  
bitevná letecká divízia 

 

12. gardová 
 stíhacia letecká divízia 

9. gardová 
 bitevná letecká divízia 

 

1. gardová 
 bombardovacia letecká 

divízia 

8. gardová 
 bombardovacia letecká 

divízia 

8. gardová  
stíhacia letecká divízia 

 

256. 
 stíhacia letecká divízia 

 

 

8. letecká 
armáda 

 

 
8. bitevný 

 letecký zbor 
 

 
10. stíhací  

letecký zbor 
 

 
321.  

bombardovacia 
letecká divízia 

 
227. bitevná 

letecká divízia 
 

 
224. bitevná 

letecká divízia 
 

 
678. dopravný 
letecký pluk 

 
100. letecký pluk 

dia kového 
letectva* 

 
8. samostatný 
prieskumný 
letecký pluk 

 
10. gardová 

stíhacia letecká 
divízia 

 

 
15. gardová 

stíhacia letecká 
divízia 

 

Organizačná štruktúra 2. leteckej armádyv období Východokarpatskej ope-
rácie
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* - podľa ruských údajov publikovaných v roku 2008 išlo o 100. samostatný prieskumný a navádzací
letecký pluk 6



ČINNOSŤ SOVIETSKEHO LETECTVA VO VÝCHODOKARPATSKEJ OPERÁCII

125

menutých leteckých zborov, 10. stíhaciemu leteckému zboru, velil genmjr. let. M. M.
Golovňa. Jeho zboru podliehali 10. gardová stíhacia letecká divízia a 15. gardová stí-
hacia letecká divízia.4 Okrem týchto leteckých jednotiek boli 8. leteckej armáde pod-
riadené: 321. bombardovacia letecká divízia, 8. samostatný prieskumný letecký pluk,
100. letecký pluk diaľkového letectva a 678. dopravný letecký pluk.5

Podľa odhadu sovietskeho velenia stálo v pásme 38. armády 1. ukrajinského frontu
a 4. ukrajinského frontu na začiatku Východokarpatskej operácie proti 1 165 soviet-
skym lietadlám 2. a 8. leteckej armády dovedna 450 nepriateľských lietadiel, čo úto-
čiacej strane dávalo prevahu nad nepriateľom v pomere 2,5 : 1.7

Podľa  plánu veliteľstva sovietskej 38. armády mali útok jej pozemných vojsk pod-
poriť časti síl 2. leteckej armády, ktoré mali počas piatich dní  Karpatsko-duklianskej
útočnej operácie vykonať 1 554 bojových štartov.8 Podľa rozhodnutia vojenskej rady
4. ukrajinského frontu mala jeho 1. gardovej armáde v rámci Karpatsko-duklianskej
operácie leteckú podporu poskytnúť 8. letecká armáda genpor. let. V. N. Ždanova,
ktorá mala vykonať v prospech pozemných jednotiek 696 bojových štartov.9 Na
priamu leteckú podporu útoku pozemných vojsk určili 224. bitevnú leteckú divíziu
genmjr. let. M. V. Koteľnikova, časť síl 321. bombardovacej leteckej divízie plk. let.
G. I. Čuka a 3. gardový stíhací letecký pluk gardového mjr. let. P. I. Naumova.10

V období pred začatím Východokarpatskej operácie bola značná pozornosť veno-
vaná aj otázkam súčinnosti pozemného vojska a letectva v podmienkach vedenia bo-
jovej činnosti v zalesnenom horskom prostredí. V priebehu niekoľkých dní od vydania
rozkazu do začatia operácie sa uskutočnil celý komplex zložitých príprav leteckého
a pozemného personálu. Prípravy boli zamerané na riešenie otázok spojených so špe-

4

5

6

7

8

9

10

Oslobodenie, ref. 1, s. 321.
http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/d/bad321.dat taktiež rap8.dat
taktiež http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/p/rap100.dat taktiež: Oslobodenie, ref.1,  s. 287.
http://allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/p_all.dat
Ref. 1, s. 68.
Podľa údajov amerického vojenského historika W. Murraya bolo na východnom fronte na konci
júna 1944 spolu 475 nemeckých stíhacích lietadiel. Luftflotte 6 na konci jari 1944 vykazovala 775
lietadiel (370 bombardovacích lietadiel 100 jednomotorových stíhacích lietadiel, 100 bitevných
lietadiel, 205 ostatných kategórií). Počet stíhacích lietadiel Luftflotte 6 sa na začiatku júna 1944
znížil o 50 strojov, ktoré boli presunuté  do Nemecka ako náhrada za lietadlá, ktoré nasadili do
boja proti spojeneckej invázii vo Francúzsku. MURRAY, W. Strategie pro porážku. Praha : Vác-
lav Svojtka & Co., 1999, s. 214-215.
Oslobodenie, ref. 1, s. 69.
Tamže, ref. 1, s. 321.
3. gardový letecký pluk patril od 23. 9. 1942 pod 15. gardovú stíhaciu leteckú divíziu. http://alla-
ces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/struct/p/iap155.dat
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cifikami vedenia bojovej činnosti letectva v hornatom prostredí Východných Kar-
pát.11

V tejto súvislosti je potrebné bližšie spomenúť obsah Nariadenia velenia
4. ukrajinského frontu vojskám operujúcim v horsko-lesnom prostredí z 19. augusta
1944,12 ktoré sa dotýkalo aj letectva.

Medzi najzávažnejšie osobitosti prekážok v činnosti letectva v tomto prostredí sa
uvádzali nasledovné:

a) náročnosť meteorologických podmienok,
b) neľahká orientácia,
c) náročnosť leteckého manévru šturmovikov (v malých výškach) a strmhlavých     

bombardérov,
d) obmedzený počet vhodných letísk a pristávacích plôch. Táto osobitosť si

vyžaduje od personálu letectva štúdium a dokonalú znalosť priestoru činnosti,
výbornú odbornú pripravenosť letcov a šturmanov.

Okrem vyššie uvedeného sa v tejto časti nariadenia venovala pozornosť aj činnosti
veliteľov pozemných vojsk. V tejto súvislosti sa uvádzalo: ,,Velitelia pozemných vojsk

Kategórie  
lietadiel 

Bombardovacie 
lietadlá 
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Stíhacie 
lietadlá 

Ostatné  
typy 

Spolu 

 
Po ty 

 
3146 

 
3797 

 
5815 

 
- 

 
12 758 

 
Percentá 

 
24,66 

 
29,76 

 
45,58 

 
- 

 
100 

11

12

Letci museli pri leteckej činnosti v horách brať do úvahy náhle zmeny poveternostných podmie-
nok (neočakávané vytvorenie nízkej oblačnosti a hmly, zmeny smeru a rýchlosti vetra, prudké ko-
lísanie teploty počas dňa, silná búrková činnosť a silné vertikálne prúdenie vzduchu), rôzne
klimatické a poveternostné podmienky v priestore bojovej činnosti; značne členitý terén s masívmi
lesov a tôní, ktoré predovšetkým pri nízkom lete veľkou rýchlosťou sťažovali porovnávaciu orien-
táciu a prílet do cieľovej oblasti, ako aj ťažšie podmienky vyhľadania cieľu v určenom priestoru.
Taktiež museli počítať s problematickým navádzaním na cieľ zo zeme z dôvodu tieniaceho účinku
hôr, ako aj menšej prehľadnosti bojiska. V tomto prostredí mali taktiež sťaženú voľbu spôsobu
smeru príletu na cieľ, ako aj smer útoku za zložitého manévru alebo stúpavého letu.
Nariadenie velenia 4. ukrajinského frontu vojskám operujúcim v horsko-lesnom prostredí z 19.
augusta 1944.  In Sbornik boevych dokumentov Velikoj Otečestvennoj vojny. Vypusk 3. Vojennoe
izdavateľstvo Ministerstva Vooružennych Sil Sojuza SSR. Moskva  1947. http://tashv.nm.ru/

Počet bojových lietadiel vojenských leteckých síl Červenej armády k 1. 6. 1944

* Sovetskaja aviacija v Velikoj Otečestvennoj vojne 1941-1945 gg. v cifrach. Glavnyj štab Voenno-
vozdušnych sil. Kol. aut. Moskva 1962. Ekz. No 34.  
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sú povinní poskytovať letectvu všestrannú pomoc pri príprave pristávacích plôch,
predsunutých letísk, v preprave munície a pohonných hmôt na tieto letiská.“13

V ďalšej časti nariadenia sa konštatovalo, že bojová činnosť letectva v horách je
uľahčená tým, že bojová technika nepriateľa, automobilová doprava, štáby sú „pri-
pútané“ k cestným komunikáciám a z tohto dôvodu predstavujú najväčšie a naj-
vhodnejšie ciele. Pri bitevnom útoku a strmhlavom bombardovaní kolón i ďalších
cieľov nachádzajúcich sa v blízkosti ciest alebo na svahoch, každá letecká bomba,
ktorá spadne na cieľ vo väčšom uhle (sklone), ničí nepriateľa aj úlomkami zeminy
a skál, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú účinok leteckého útoku. 

Ako najvhodnejší spôsob leteckého útoku na identifikovaný nepriateľský cieľ na-
chádzajúci sa v úzkych krivolakých úžľabinách sa javilo bombardovanie z horizon-
tálneho letu. Na zničenie nepriateľského cieľa identifikovaného na hrebeňoch hôr sa
zvyčajne odporúčalo strmhlavé bombardovanie.       

Letectvo v tomto náročnom geografickom prostredí úspešne plnilo aj ďalšiu dôle-
žitú úlohu, keď na hlavnom smeru útoku pozemných vojsk plnilo úlohy tankových
vojsk, ktorých operačné nasadenie v hornato-lesnatom prostredí bolo, z pochopiteľ-
ných dôvodov, veľmi ohraničené. 

Všetky spomenuté činnosti letectva smerujúce k podpore vlastných vojsk, by však
nebolo možné úspešne realizovať bez súčinnosti letectva a ostatných druhov vojsk.
Z tohto dôvodu sa v nariadení zdôrazňovala nevyhnutnosť stáleho spojenia, ktoré
mali s letcami zabezpečovať skúsení dôstojníci letectva plniaci úlohy spoločne s po-
stupujúcimi pozemnými vojskami. Okrem zabezpečenia stáleho spojenia letectva
a pozemného vojska prostredníctvom rádiostaníc sa v tomto náročnom geografickom
prostredí pri presnej lokalizácii postavenia vlastných vojsk s úspechom používali dy-
mové signály, a to či už s použitím signálnych pištolí alebo rôznych typov dymovníc.
Delostrelecké dymové granáty sa používali na rozkrytie postavenia nepriateľa, čo ná-
sledne umožňovalo vlastnému letectvu bitevný, respektíve bombardovací útok na ta-
kýto cieľ. 

V súvislosti s operačnou činnosťou letectva v horskom lesnatom prostredí sa v na-
riadení zdôrazňoval aj veľký význam prieskumného letectva, a to vzhľadom na jeho
schopnosti rýchlo a presne identifikovať sily a prostriedky nepriateľa, ktoré ho toto
prírodné prostredie pri správnom využití terénu z taktického hľadiska podstatne zvý-
hodňovalo pred protivníkom (utajenie bojovej zostavy, utajenie rozmiestnenia živej
sily a rozhodujúcich bojových prostriedkov, utajenie rázu a systému nepriateľskej
obrany, utajenie rozmiestnenia záloh, respektíve utajenie ich prísunu,...).14

13

14

Tamže.
Ref. 12.
Letecký prieskum v horsko-lesnatom prostredí sa odporúčal vykonávať zo stredných a veľkých
výšok starostlivým pozorovaním zrakom a leteckým fotografovaním ciest, cestičiek, lúk, rúbanísk,
priesekov a okrajov lesov pod kolmým uhlom, ktoré umožňovalo najspoľahlivejšie prehľadávanie
cieľov v lese. Za najvhodnejší čas  na letecký prieskum v priebehu dňa sa považovalo poludnie, keď
boli tiene najkratšie.
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Poslednou z leteckých činností, ktorej bola venovaná pozornosť v Nariadení vele-
nia 4. ukrajinského frontu vojskám operujúcim v horsko-lesnom prostredí z 19. au-
gusta 1944, bola otázka zásobovania bojujúcich jednotiek zo vzduchu. Tieto úlohy
mohli s úspechom plniť posádky lietadiel Po-2, ako aj Il-2, a to formou zhadzovania
materiálu na padáku alebo pristátím týchto lietadiel na plochách upravených na tento
účel.15

Na základe vyššie uvedeného, je pochopiteľné, že veľký rozsah zložitých odbor-
ných úloh letectva v takomto náročnom prostredí nebolo jednoduché splniť bez
akýchkoľvek nedostatkov a chýb. Splneniu týchto úloh dozaista nebola nápomocná
ani tá skutočnosť, že väčšina sovietskych letcov nemala s plnením týchto úloh v tomto
geografickom prostredí žiadne praktické skúsenosti a len niekoľko z nich sa aktívne
zapojilo do bojov o Kaukaz v rokoch 1942 – 1943. 

Ako už bolo spomenuté, s vedením bojovej činnosti v členitom horskom pásme,
akými boli Karpaty, nemalo sovietske letectvo potrebné skúsenosti. Velitelia si to
uvedomovali, a preto venovali príprave na vedenie bojovej činnosti v tomto priestore
veľkú pozornosť.

Z tohto dôvodu veliteľský zbor sovietskeho letectva zorganizoval rad odborných
zamestnaní na oboznámenie letcov so špecifickými klimatickými a letovými pod-
mienkami v Karpatoch a upozorňovali ich na zvláštnosti použitia bitevného, bom-
bardovacieho, stíhacieho, prieskumného a dopravného letectva v týchto horských
podmienkach.16

Zdokonaľovala sa organizácia velenia a súčinnosť s pozemnými vojskami.17

V období príprav Východokarpatskej operácie sa napríklad veliteľ letky 525. bi-
tevného pluku mjr. P. V. Možejko k svojim mužom prihovoril takto: „Máme ničiť ne-
mecko-fašistické vojská v Karpatoch. Čím je sťažená bojová činnosť v nových
podmienkach? Po prvé: nedostatkom charakteristických orientačných znakov. To si
vyžaduje o letca mimoriadnu prípravu na zemi a pozornosť počas letu. Po druhé: po-
časie sa v horách rýchlo mení, hmly, kopovité oblaky zakrývajú vrcholy hôr. To zna-
mená, že letec sa musí venovať zlepšeniu techniky pilotáže. Po tretie: v horách často

15

16

17

Tamže.
Sovietski letci pri operačných letoch nad Karpatmi museli počítať s rôznorodosťou podnebných
(klimatických) podmienok v rovnakom priestore bojovej činnosti; s náhlymi neočakávanými po-
veternostnými zmenami; mohutným vertikálnym vzdušným prúdením, náhle sa vytvárajúcimi
oblakmi a hmlami, s intenzívnou búrkovou činnosťou; so sťaženým vyhľadávaním cieľom vzhľa-
dom k lesnému porastu; s veľkou členitosťou terénu a obmedzeným počtom charakteristických
orientačných bodov; s nesúvislou líniou frontu; nedostatočným počtom letísk a s ich obmedzenými
rozmermi; so sťaženým použitím rádiových a rádiolokačných staníc pre elektromagnetický tieň
spôsobený horami; s obmedzením voľby smerov, výšok a spôsobov útokov na pozemné ciele;
s vplyvom členitosti terénu v priestore cieľa na voľbu prostriedkov na ničenie.
GUBIN, B. A. – KYSELEV, V. D. Vosmaja voždušnaja. Kapitola IV. Nad Karpatmi Na 1. ukra-
jinskom fronte. militera.lib.ru/h/gubin-kiselev/index.html
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neuvidíme líniu frontu a bojovú činnosť tu budú viesť malé skupiny, s ktorými bude
zložité nadviazať súčinnosť. Letec je preto povinný venovať osobitnú pozornosť osvo-
jeniu si signálov: „Naše (vlastné – pozn. P. Š.) vojská“; „naše (vlastné – pozn. P. Š.)
lietadlo“ a vyhľadávaniu cieľa.18

V súvislosti s prípravou lietajúceho personálu treba zdôrazniť, že sovietski letci
venovali  veľkú pozornosť  aj   štúdiu protivníka,  systému jeho obrany,  taktike po-
užívanej pozemnými, ale aj leteckými jednotkami, identifikácii demaskovacích zna-
kov, slabým, ale aj silným stránkam hitlerovských vojsk, ich protivzdušnej obrane,
systému vedenia paľby vojskovej protilietadlovej obrany. Na prednáškach a cviče-
niach posudzovali spôsoby manévrovania a zničenia PVO, bombardovania a streľby
na pozemné ciele v horských podmienkach.

V leteckých jednotkách sa v rámci prípravy na útočnú operáciu precvičovali nálety
na nepriateľské pozemné ciele identifikované v horskom lesnatom pásme. Napríklad
letci 571. bitevného pluku vykonali niekoľko cvičných bojových letov proti „nepria-
teľským“ tankovým kolónam identifikovaným v horskom lesnatom pásme. Ďalší prí-
slušníci lietajúceho, ale aj pozemného personálu, konkrétne príslušníci 111. gardového
stíhacieho pluku, sa zúčastnili na zamestnaní, na ktorom analyzovali bojovú činnosť
v kaukazských horách. Pozornosť venovali aj otázkam technického zabezpečenia čin-
nosti letectva v týchto podmienkach. Besedy a cvičenia s mladými letcami vykonali
skúsení letci, účastníci bojov na Kaukaze – mjr. P. A. Gnido, gardový kapitán N. F.
Dudar, npor. S. 3. Jasanin, I. M. Karačinskij, gardový por. L D. Rejdeľ ... Títo skú-
sení letci rozprávali o taktike stíhacieho letectva v horách, vedení skupinového le-
teckého boja a orientovaní sa v horsko-lesnatom pásme.19

Na armádnych stretnutiach šturmanov boli objasnené zvláštnosti samostatného na-
vádzania lietadiel a bombardovania v horách. Na seminároch dôstojníkov štábov le-
teckých zborov a divízií odzneli správy o bojovej činnosti letectva v horách,
klimatických a letových podmienkach Karpát, o vojensko-politickej situácii. Na stret-
nutiach náčelníkov spojenia plukov, veliteľov samostatných spojovacích rôt, náčel-
níkov rádiostaníc sa vysvetľovali osobitosti spojenia v horách, konštrukcia
a takticko-technické dáta nových rádiostaníc.20

Armádne (vojenské) noviny Stalinský vojak zverejnili list mladého letca ppor. A.
Belova. V tomto liste mladý letec písal o neúspešných pokusoch zaútočiť na nepria-
teľskú kolónu v horách. V liste zaznela prosba adresovaná k bojovým pilotom o po-
delenie sa so svojimi skúsenosťami. Diskusia vyvolaná týmto listom sa premenila na
osobitnú (svojráznu) letecko-taktickú konferenciu. Na stránkach novín „vystúpilo“
27 skúsených letcov. Tieto materiály boli použité v plukoch a letkách. Ako sa ukázalo,
boli veľkou pomocou lietajúcemu personálu.21

18

19

20

21

Ref. 17.
Tamže.
Tamže.
Tamže.
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Na nastávajúce boje sa pripravovali všetci príslušníci leteckých jednotiek: letci, in-
žinieri, technici, mechanici, vodiči automobilov, príslušníci veliteľstiev letísk a leti-
skovej záchrannej služby. Na prípravnú fázu jednotky tylu armády zdokonalili
desiatky letísk, a 7 letísk bolo novovybudovaných. Na zabezpečenie bojovej činnosti
letectva bolo privezených 1 100 ton streliva a munície, 3359 ton pohonných hmôt a
mazív.22

V prípravnej fáze operácie sovietski letci zaútočili na nepriateľské jednotky a svo-
jou činnosťou narúšali aj jeho železničnú sieť. Za tri dni, v období od 15. – 17. au-
gusta 1944, bolo vykonaných 559 bojových štartov, zničených 8 železničných rušňov,
208 vagónov, 9 tankov, 160 automobilov a 23 železničných transportov. Sovietski
stíhači 26. augusta 1944 zaútočili na nepriateľské letisko v Užhorode. Podľa pokynov
velenia vykonali letecký prieskum nepriateľskej obrany, ktorého výsledky spoločne
s informáciami získanými od 34 prieskumných ženijných jednotiek pomohli vypra-
covať mapy zátarasov a obrany nepriateľa.23

V tejto súvislosti treba zdôrazniť skutočnosť, že letecký prieskum v horách mal
taktiež svoje osobitosti. Vzhľadom na skutočnosť, že protivník v plnej miere využí-
val danosti horského zalesneného terénu,  letci len s veľkým vypätím síl získavali in-
formácie o jeho obrane. Nalietavajúc nad objektmi, prieskumníci často manévrovali
po vertikále, čo komplikovalo fotografovanie terénu. Husté lesy, pokrývajúce svahy
hôr, sťažovali odhaľovanie cieľov. V týchto neľahkých podmienkach museli posádky
prieskumných lietadiel demonštrovať vysoké letecké majstrovstvo podložené staro-
stlivou prípravou na každý z takýchto letov. Tieto lety okrem strojov Petljakov Pe-2
majúcich dlhý dolet, vykonávali aj stroje iných druhov letectva: stíhacie a bitevné.
Náčelník prieskumu armády v tejto súvislosti zdôrazňoval: „Stíhač je nenahraditeľný
pri vedení blízkeho prieskumu a pozorovania za bojovou líniou.“24 Výborná
manévrovacia schopnosť a veľká rýchlosť týchto lietadiel umožňovali pilotovi zní-
žiť let, a tak vyhľadať z veľkej výšky málo viditeľné vojenské objekty.

Cenné informácie okrem stíhačov prieskumníkov veleniu poskytli aj letci, ktorí na
prieskum štartovali v kabínach bitevných lietadiel Il-2. Posádky týchto lietadiel chrá-
nilo pred streľbou z ručných palných zbraní pancierovanie šturmovikov.

Prípravy na operáciu sa skončili 26. augusta 1944.
Prvými leteckými jednotkami zapojenými do Východokarpatskej útočnej operácie

boli bitevníci, ktorí už 7. septembra 1944 o 08. 30 h zaútočili na postavenia nepria-
teľského delostrelectva.25 O ďalších 15 minút zaútočili sovietske Il-2-ky aj na ne-
priateľské oporné body na západ od Krosna a taktiež v samotnom meste. Potom
zaútočili na identifikovanú nepriateľskú obranu v priestore Jasla. V pásme útoku 67.
streleckého zboru úspešne pôsobili dve skupiny bitevných lietadiel 8. gardovej bi-

23

24

25

GREČKO, A. A. Cez Karpaty. Bratislava : Pravda, 1973, s. 126.
Ref. 17.
Oslobodenie, ref. 1. s. 77.
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tevnej leteckej divízie 1. gardového bitevného leteckého zboru 2. leteckej armády.
Skupina vedená npor. let. J. M. Balabinom zo 142. gardového bitevného leteckého
pluku urobila desať bitevných náletov na nepriateľské ciele. Ďalších deväť bitevných
náletov na pozemné sily nepriateľa vykonali šturmoviky patriace 140. gardovému bi-
tevnému leteckému pluku pod velením npor. let. Šamanského. Ich činnosť sledoval
veliteľ frontu, ktorý obom skupinám vyjadril svoju vďaku. Aj úspešná letecká pod-
pora šturmovikov 8. gardovej bitevnej leteckej divízie umožnila nasadenie ďalších síl
a prostriedkov v smere hlavného útoku podľa rozhodnutia veliteľa 38. armády gen-
plk. K. S. Moskalenka.

16. septembra 1944 sprevádzala šestica stíhacích lietadiel La-5 pod velením zá-
stupcu veliteľa pre veci politické 111. gardového stíhacieho pluku gardového pplk. let.
I. A. Zuba skupinu Il-2 od 571. bitevného leteckého pluku 224. bitevnej leteckej di-
vízie 8. leteckého zboru 8. leteckej armády.

Pri dosiahnutí cieľovej oblasti boli šturmoviky ostreľované nepriateľským proti-
lietadlovým delostrelectvom, čo im sťažovalo splnenie ich bojovej úlohy. Gardový
pplk. let. I. A. Zub po vyhodnotení situácie a uistení sa, že v ich operačnom priestore
sa nenachádza nepriateľské stíhacie letectvo, sa rozhodol zaútočiť na palebné stano-
viská nepriateľských protilietadlovcov. Po niekoľkých hĺbkových útokoch stíhačov sa
streľba zo zeme prerušila, čo umožnilo ďalšiu činnosť šturmovikom, ktorí vykonali
9 útokov. Pri nich zničili 6 nákladných automobilov prevážajúcich pechotu a 2 cis-
terny a bez strát sa vrátili na materskú leteckú základňu.26

Bojovú činnosť útočiacich sovietskych vojsk okrem bitevných letcov a stíhacích
letcov podporovalo aj bombardovacie letectvo. Veľmi dôležité úlohy plnili príslušníci
1. gardovej bombardovacej leteckej divízie 2. leteckej armády, ktorí v kabínach dvoj-
motorových bombardovacích lietadiel Pe-2 bombardovali identifikované palebné po-
stavenia nepriateľského delostrelectva, tanky. Zároveň pri bojových letoch ničili živú
silu nielen na bojisku, ale aj počas jej presunu do priestorov bojovej činnosti, ako aj
dôležité železničné uzly v tyle nepriateľa.

Napríklad 15. septembra 1944 2. eskadra gardového kpt. let. P. J. Gusenka 81. gar-
dového bombardovacieho pluku zaútočila na nepriateľa v priestore Iwla.27 Pri strmhla-
vom útoku dvojmotorové bombardovacie lietadlá Pe-2 patriace tejto eskadre zhodili
na nepriateľa a jeho palebné prostriedky letecké bomby, ktoré zničili najmenej 2 ne-

26

27
http://allaces.ru/episode.php?id=5
Pavel Jakovlevič Gusenko sa narodil 3. (16) 7. 1914 v Jekaterinoslave (dnes Dnepropetrovsk). Prí-
slušník vojenských leteckých síl Červenej armády od roku 1936. Absolvent Vorošilovgradskej vo-
jenskej leteckej školy (1938). Účastník bojov s Japonskom  pri jazere Chasan v roku 1938
a v priestore rieky Chalchin Gol v roku 1939, ako aj sovietsko-fínskej vojny v rokoch 1939 – 1940.
V rámci vojenských leteckých síl Červenej armády postupne zastával funkcie od veliteľa roja až
po veliteľa eskadry leteckého 81. gardového bombardovacieho pluku tzv.  „snajperov-pikirovšči-
kov“.  Za hrdinstvo a odvahu prejavenú v boji s nepriateľmi mu bol 26. 10. 1944 Prezídiom Naj-
vyššieho Sovietu ZSSR priznaný titul Hrdina Sovietskeho Zväzu in memoriam. 
http://warheroes.ru/hero.asp?hero_id=9272
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priateľské tanky, niekoľko skladov a veľké množstvo živej sily. Príklad Gusenkovej
eskadry napodobnili letci Zajcevovej 3. eskadry 81. gardového bombardovacieho
pluku, a to počas útoku v priestore Dukla. Po ich bombardovacom nálete nepriateľ
stratil 2 tanky, 12 automobilov a protilietadlovú batériu.28

O päť dní neskôr, 20. septembra 1944 o 15.00h, vyštartovala na bojový let z letiska
v poľskej obci Zalesie „deviatka“ strmhlavých dvojmotorových bombardovacích lie-
tadiel Pe-2 patriacich 81. gardovému bombardovaciemu pluku. 

Ich úlohou bolo pod ochranným sprievodom „osmičky“ stíhacích lietadiel Jak-7
zaútočiť na železničnú stanicu v Prešove, kde sa v tom čase nachádzalo veľké množ-
stvo železničných transportov so živou silou a technikou nepriateľa. Podľa výsledkov
leteckého prieskumu jej protileteckú obranu zabezpečovalo 6 protilietadlových baté-
rií.  

Vzhľadom na význam bojovej úlohy veliteľ 1. gardového leteckého pluku gardový
plk. let. F. I. Dobyš určil za šturmana tohto operačného letu gardového mjr. let. G. I.
Gabuniju, ktorý vykonával funkciu šturmana 81. gardovému bombardovaciemu
pluku. Tento skúsený frontový letec mal úlohu splniť v posádke veliteľa 2. eskadry
pluku gardového kpt. let. P. J. Gusenka. Počas preletovej prípravy na bojový let bolo
nariadené vykonať strmhlavý nálet na cieľ so začiatkom vo výške 2500 m a jeho vy-
bratím vo výške 1600 m. Zároveň bol spresnený bojový manéver v priestore cieľa,
„umlčanie“ nepriateľskej protileteckej obrany, súčinnosť bombardérov a stíhačov...29

Až do príletu k cieľu v letovej hladine 2500 m bol let pokojný, bez zistenej akti-
vity nepriateľského letectva, respektíve protilietadlovej obrany. Protilietadlová ob-
rana železničnej stanice Prešov na sovietske lietadlá aktívne „zareagovala“ až po
odhodení leteckej bomby FAB-250 vedúcim bombardérom. 

Ako prvá na prešovskú železničnú stanicu zaútočila z výšky 2500 m v strmhlavom
lete posádka veliteľa eskadry kpt. let. P. J. Gusenka, v sprievode dvojice stíhačov,
ktorí mali bombardéru poskytnúť ochranu počas vyberania strmhlavého letu. Zostá-
vajúce dvojice sovietskych stíhačov mali za úlohu poskytnúť letecké krytie zhora
v prípade, že by sa „angažovali“ nepriateľskí stíhači. Následne sa do boja zapojili aj
ostatní členovia skupiny. Po úspešnom vykonaní aj štvrtého náletu na prešovskú že-
lezničnú stanicu sa skupina sovietskych vojenských lietadiel úspešne odpútala od
cieľa a bez strát sa vracala na materskú leteckú základňu. 

Nepriateľské protilietadlové delostrelectvo pri prílete skupiny sovietskych lieta-
diel do priestoru hlavnej bojovej línie začalo silnú a vzhľadom na ďalšie okolnosti aj
účinnú paľbu. Po zásahu protilietadlovým granátom začala horieť Pe-2-ka veliteľa
skupiny gardového kpt. let. P. J. Gusenka. Ten spoločne s posádkou, ktorú okrem

28
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ГАПЕЁНОК, Н. И. Дороги победы. Боевой путь 81-го гвардейского бомбардировочного авиа-
ционного полка. Книга памяти.Šelkovo : MUP – Redakcia časopisu Šjolkovo, 2002. http://mi-
litera.lib.ru/h/gapeenok_ni/index.html
Tamže.
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neho tvorili starší šturman pluku gardový mjr. let. G. I. Gabunija a letecký strelec –
radista gardový staršina A. S. Rybčinskij, s horiacim bombardérom „taranoval“ zhluk
pozemných síl a techniky nepriateľa. 

Po tejto tragickej udalosti prevzal velenie skupiny gardový npor. let. N. I. Gapejo-
nok, ktorý vzhľadom na silnú nepriateľskú protilietadlovú paľbu, rozhodol preletieť
front na inom, menej bránenom mieste. Jeho zámer sa mu podarilo úspešne realizo-
vať asi o 15 až 20 km južnejšie od miesta tragédie posádky gardového kpt. let. P. J.
Gusenka, a bez ďalších strát sa so skupinou vrátil na materskú základňu.30

O tom, že vojnové nebo počas Východokarpatskej operácie „voňalo pušným pra-
chom,“ a každý z bojových letov sovietskych letcov mohol byť aj letom posledným,
vypovedajú stránky operačných hlásení 8. leteckej armády.  

Napríklad 20. septembra 1944 zaútočili skupiny sovietskych bitevníkov Il-2 na ne-
priateľské ciele v priestore Paloty a Medzilaboriec. Počas týchto nebezpečných bo-
jových letov, keď skupiny šturmovikov tvorili 4 – 6 strojov, sovietske vojenské
letectvo stratilo štyri lietadlá. V ten istý deň vykazoval 10. stíhací letecký zbor stratu
stíhačky La-5, ktorú pilotoval por. let. Avremenko. Lietadlo bolo počas bojového letu
zostrelené nepriateľským protilietadlovým delostrelectvom v priestore Medzilabo-
riec.31

21. septembra 1944 šturmoviky 8. bitevného leteckého zboru, pod ochranou stíha-
čov patriacich pod 10. stíhací letecký zbor, ničili živú silu a techniku nepriateľa v prie-
store na juh a juhozápad od Čertižného a Habury, na východ od Medzilaboriec
a Paloty. V čase od 11.45 – 12.00 h nepriateľské stíhačky Bf 109 zaútočili na so-
vietske lietadlá v priestore Čertižné. Sovietsky ochranný sprievod tvorený stíhačkami
La-5 nepriateľský útok odrazil, pričom por. let. Belikov a por. let. Meťuchov zostre-
lili dva Messerschmitty, ktoré sa zrútili v priestore obce Habura. Jeden z nepriateľ-
ských pilotov sa podľa ich hlásenia zachránil na padáku.32

Sovietske letectvo aj nasledujúci deň  pokračovalo vo vyššie uvedenom priestore
bojovej činnosti. Jej výsledkom bolo zapálenie troch železničných transportov, po-
škodenie železničnej trate na troch miestach, ako aj poškodenie budovy na železnič-
nej stanici v Medzilaborciach. Sovietski stíhači na konci dňa vykazovali účasť v troch
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Už 26. 10. 1944 bol gardovému kpt. P. J. Gusenkovi za tento hrdinský čin udelený titul Hrdina So-
vietskeho zväzu in memoriam. http://allaces.ru/episode.php?id=637 taktiež http://allaces.ru/p/people.php?id=7251
Sovietske vojská niekoľko dní po smrti P. J. Gusenka a jeho posádky oslobodili priestor, v ktorom
došlo k taranu. Spolubojovníci pod velením por. Primostkova, rodáka  P. J. Gusenka, po hľadaní
identifikovali miesto pádu lietadla. Po identifikácii telesných pozostatkov svojich spolubojovníkov
v množstve vrakov nepriateľskej vojenskej techniky, ako aj vo vraku lietadla, ich preniesli do obce
Zalesie, 3 km od Rzseszówa, kde ich pochovali. ГАПЕЁНОК, ref. 28.
SLEPCOV, I. Bojová činnosť 8. leteckej armády na území východného Slovenska vo svetle ope-
račných hlásení jej štábu (september – december 1944). In Vojenská história, roč. 6, 2002, č. 3-4,
s. 156,
Tamže.
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leteckých súbojoch, pri ktorých zostrelili dve nepriateľské stíhačky. Tieto úspechy
boli „zaplatené“ 5 vlastnými strojmi: šturmovik Il-2 a stíhačku La-5 zostrelilo ne-
priateľské protilietadlové delostrelectvo a ďalšie tri stíhačky rovnakého typu sa z bliž-
šie uvedeného dôvodu nevrátili z bojového letu.33

V súvislosti s vedením leteckej činnosti treba zdôrazniť, že činnosť sovietskeho
letectva vo vyššie spomenutej operácii nepriaznivo ovplyvňovalo nestále jesenné po-
časie, ktoré neumožňovalo vykonať plánovaný počet bojových štartov.34 Časté dažde,
rozmoknuté vzletové a pristávacie dráhy letísk, nízka oblačnosť a hmly neumožňo-
vali vykonať množstvo bojových letov, pri ktorých sovietske letectvo mohlo poskyt-
núť ešte účinnejšiu leteckú podporu pozemným jednotkám 4. a 1. ukrajinského frontu. 

Neletové počasie však nespôsobovalo problémy len sovietskemu letectvu. Tak na-
príklad v období od 1. do 6. októbra 1944 nebola zaznamenaná žiadna činnosť ne-
meckej Luftwaffe v operačnom pásme 8. leteckej armády. V nasledujúcom období od
7. do 10. októbra 1944  sovietski pozorovatelia hlásili 59 preletov nepriateľských lie-
tadiel vykonávajúcich letecký prieskum. V nasledujúcom období bolo zaregistrova-
ných 43 preletov nepriateľských lietadiel. Jediným „hmatateľným“ výsledkom
leteckej činnosti nepriateľa v mesiaci október 1944 bol bombardovací nálet soviet-
skych pozemných vojsk v priestore Užhorodu 20-člennou skupinou bombardovacích
lietadiel Ju-88.35

Tak ako letci nemeckej Luftwaffe, tak aj sovietski letci sa v krátkych obdobiach,
keď sa zlepšilo nestále jesenné počasie, vracali na „vojnové nebo“ a poskytovali
účinnú leteckú podporu útočiacim pozemným vojskám, a to či už priamymi útokmi
na brániace sa nepriateľské vojska, náletmi na obranné stavby, respektíve hĺbkovými
útokmi na prísunové komunikácie. 

Napríklad dňa 7. októbra 1944 zaútočila šestica šturmovikov Il-2 od 224. bitevnej
leteckej divízie na nepriateľa podľa pokynov pozemného návodčíka úzko spolupra-
cujúceho s pozemnými jednotkami. Skupina bitevníkov pod velením npor. let. M. J.
Romanova podľa jeho pokynov vykonala osem útokov, pri ktorých zneškodnila do 25
nepriateľských vojakov  a 3 automobily. Zároveň umlčala aj tri nemecké batérie. Ko-
ordinované akcie pechoty a letectva zabezpečili porážku nemeckého práporu.36

Sovietske vojenské letectvo v období Východokarpatskej operácie okrem priamej
leteckej podpory pozemných vojsk v Karpatoch prepravilo zásluhou 4. gardového
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Tamže.
Napríklad 8. letecká armáda mala v prospech 1. gardovej armády počas prielomu nepriateľskej
obrany v priestore Sanoku vykonať 700 bojových vzletov za deň. Letectvo vzhľadom na neletové
podmienky vykonalo v dňoch 9. – 13. 9. 1944 len 80 operačných letov za deň. GREČKO, ref. 23,
s. 331.
SLEPCOV, ref. 31, s. 158.
Oslobodenie , ref. 1, s. 95.
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gomeľského leteckého zboru a 5. oreľského bombardovacieho leteckého zboru na
územie Slovenska ovládané povstalcami 1 855 osôb, ako aj 639,1 tony nákladu.37 Na
spiatočných letoch na územie oslobodené Červenou armádou presunuli z povstalec-
kého územia  784 osôb, ako aj 12 ton nákladu.38 Lety boli vykonané v období od 4.
septembra 1944 do 24. októbra 1944 v zložitých meteorologických podmienkach, pri
aktívnej činnosti nočných stíhačov Luftwaffe.39

Sovietske letectvo vo Východokarpatskej operácii, ktorá patrila medzi najťažšie
operácie sovietskej armády na území Slovenska, pomohlo pozemným jednotkám 1.
a 4. ukrajinského frontu splniť hlavný cieľ hlavného velenia Červenej armády – pre-
konanie Východných Karpát a viazanie nemeckých síl, ktoré nemohli byť použité na
iných úsekoch sovietsko-nemeckého frontu, respektíve sa nemohli zapojiť do bojov
smerujúcich na potlačenie Slovenského národného povstania.40 Napriek nepriazni-
vému počasiu vykonali príslušníci 2. a 8. leteckej armády v neobyčajne zložitých hor-
ských podmienkach počas dvoch mesiacov viac ako 10 000 vzletov.41 Z tohto počtu
vykonali príslušníci 8. leteckej armády 6 719 bojových vzletov, z toho 3 566 bolo
vykonaných proti nepriateľským vojskám a zvyšok proti komunikáciám, za účelom
leteckého prieskumu a poskytnutia leteckej ochrany vlastným vojskám. Príslušníci
vyššie uvedenej leteckej armády v tomto období zhodili na nepriateľské ciele do-
vedna 168 239 leteckých bômb.42
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В начале августа 1944 г. был образован 4-й Украинский фронт, в его состав
вошла 8-я воздушная армия. 10-й истребительный авиационный корпус был
передан в оперативное подчинение этой армии.

Встреча со сталинградскими товарищами по оружию была большой радостью
для авиаторов корпуса и благоприятно повлияла на предстоящую совместную
боевую деятельность.

Выполняя директиву Ставки, войска вновь созданного фронта, преодолевая
упорное сопротивление противника в предгорьях Карпат, освободили города
Стрый, Дрогобыч, Самбор, Борислав. И снова авиационные полки дивизии
перебазировались на ближайшие к линии фронта аэродромы в районе Калуша.

Бои в горах были одинаково трудны как для наземных войск, так и для
авиации. Намного усложнилось пилотирование и маневрирование в групповом
воздушном бою. Немало усилий требовалось, чтобы уйти от сосредоточенного
зенитного огня в узких ущельях и долинах.

Не баловали и метеоусловия. С утра тяжелые, набухшие влагой облака
опускались вниз, расползались по долинам и ущельям. Это мешало летчикам
вести детальную ориентировку на местности.

И если бы только это. С продвижением наземных частей в глубь Карпат
аэродромы оставались на старых местах. Перед летчиками-истребителями
гвардейских полков стал вопрос о полетах на предельном радиусе действий.

С целью мобилизации всего личного состава на успешное выполнение
боевых задач в дивизии было проведено собрание партактива, на котором был
заслушан доклад начальника политотдела дивизии гвардии полковникам И. Л.
Ехичева «Своеобразие военно-политической обстановки на территории 4-го
Украинского фронта и задачи партийных организаций по подготовке к боям в
Карпатах». С такой же повесткой проводились собрания коммунистов
первичных парторганизаций. На собраниях было выявлено одно из слабых мест
подготовки к боям — отсутствие навыков полета в горной местности недавно
прибывшей большой группы молодых летчиков. Надежда была на ветеранов-
дивизии, которые имели в этом отношении некоторый опыт, приобретенный на
Кавказе.

Началась интенсивная и целенаправленная подготовка. В процессе учебы
отрабатывались вопросы самолетовождения на предельную дальность полета,
боевого использования истребителей в групповом воздушном бою и нанесения
штурмовых ударов в горной местности. Заместитель командира 111-го
авиационного полка по политической части подполковник И. А. Зуб провел
совещание коммунистов, на котором летчики обсудили эту насущную задачу.
Были выпущены боевые листки, опубликован ряд статей под рубрикой
«Успешное выполнение боевого задания — полет на предел».

С летчиками был проведен ряд тренировочных пологов для рекогносцировки
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местности. В первые полеты повели молодежь подполковник Зуб и майор
Новожилов.

После рекогносцировочных полетов в конце боевого дня было проведено
совещание летно-технического состава, на котором были детально рассмотрены
действия групп истребителей и отдельных летчиков. Внимание летчиков было
обращено на правильное использование режимов работы двигателей, умение
хорошо ориентироваться в горах и тщательную подготовку материальной части
самолетов.

Подполковник И. А. Зуб на должность заместителя командира по
политической части прибыл в апреле 1944 г. вместо В. В. Байкова, убывшего на
новое место службы. К тому времени Иван Андреевич уже имел солидный опыт
партийно-политической и летной работы. На его боевом счету было свыше 200
боевых вылетов, в 42 воздушных боях он сбил 14 вражеских самолетов, был
награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной воины и Александра Невского. Авторитет его среди летчиков
был исключительно высок, его слово поистине поднимало людей на боевые
дела.

В ходе подготовки к наступлению и в боях за Карпаты по делам службы в
дивизию часто приезжал начальник политотдела 8-й воздушной армии генерал
А. Г. Рытов. Начальник политотдела присутствовал на собраниях и совещаниях
в полках, беседовал с командирами, политработниками, летчиками,
специалистами, интересовался, как идут боевые дела, что мешает выполнению
полетов, как организовано питание, размещение авиаторов.

В очерке генерал-полковника А. Г. Рытова «В небе над Карпатами» об одном
из совещании говорится: «Послушал я выступавших и подумал: дельные советы
высказывают, почему бы этот опыт не распространить в других частях?

После совещания поговорил с подполковником Зубом.
— У нас тут кое-что написано, вроде памятки летчику, — сказал он. — если

подойдет другим, будем только рады.
«Молодец! — подумал я об Иване Андреевиче. — Ведь никто ему не

приказывал ни таких совещаний проводить, ни разрабатывать памятку. Сам
додумался, что польза от этого будет немалая».

Памятку я, конечно, взял. Мы ее потом размножили типографским способом
и разослали по другим частям. Но этим не ограничились. Опытные летчики
Гнидо, Дударь, Ясанис и другие по нашей просьбе почти во всех
истребительных авиаполках провели беседы».

В дни, предшествовавшие наступлению, офицеры политотдела, штаба и
служб корпуса оказывали постоянную помощь 10-й гвардейской авиационной
дивизии в подготовке летного состава и боевой техники. Эта подготовка имела
свои специфические особенности, связанные с необходимостью частого
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перебазирования дивизии. Основная трудность состояла в отсутствия
постоянной ремонтной базы, нехватке запасных частей и приборов. И тем не
менее работа настойчиво и целеустремленно выполнялась. Немалая заслуга в
этом принадлежала главному инженеру корпуса полковнику С. Т. Муратову.
Инженерно-технический состав считал Сергея Тихоновича образцом советского
военного инженера-наставника. За свою службу в Советской Армии он
воспитал не одни десяток инженеров и техников, способных четко организовать
ремонтную подготовку, умеющих творчески относиться к рационализаторскому
использованию боевой техники. Он, как никто другой, умел заставить
подчиненных мыслить по-инженерному.

Так, однажды С. Т. Муратов прилетел в 113-й авиационный полк, завел
разговор с инженером 3-й эскадрильи старшим лейтенантом Н. Н. Алексеевым
о более полном использовании летно-технических данных истребителя Ла-5фн
и предложил проанализировать вопросы эксплуатации винта изменяемого шага
с использованием системы «шаг-газ». Это было необходимо для снятия
максимальных нагрузок на двигатель, экономии топлива и увеличения
продолжительности полета. Способный инженер, Алексеев проделал большую
работу и составил доклад для отдела инженерно-авиационной службы корпуса.
Доклад был одобрен, и его метод — система «шаг—газ» — был внедрен
повсеместно. С этой целью Н. Н. Алексеев проводил занятия с летным составом
частей соединения. Впоследствии он был награжден орденом Красной Звезды
и повышен в должности.

Николай Николаевич был всесторонне развитым человеком, он любил и
прекрасно понимал музыку, писал стихи, рисовал. Все это помогало ему
сплотить дружный коллектив эскадрильи, а затем и полка, мобилизовать его на
решение ответственных и сложных задач — содержание в высокой
боеготовности самолетов и вооружения и безотказную их работу в бою. Он
терпеливо обучал подчиненных искусству обслуживания, содержания и
восстановления авиационной техники. Старания Алексеева не пропали даром.
Умело организованные занятия заметно повысили эффективность работы
технического состава.

Особенно способным и перспективным его учеником оказался авиационный
механик Л. И. Малинин. По ходатайству Н. Н. Алексеева осенью 1944 г.
командование дивизии направило талантливого механика на учебу в Военно-
воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского. Такой чести во
время войны мог удостоиться только одаренный специалист, трудолюбивый и
дисциплинированный воин.

В день отъезда из части однополчане тепло провожали гвардии сержанта Л.
И. Малинина и в честь этого события выпустили специальный боевой листок.
Вот выдержка из него: «...за период боевых действий от Волги до Карпат
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гвардии сержант Леонид Малинин без аварий и поломок обеспечил 560
вылетов, своевременно и качественно восстановил 27 самолетов».

Бывший авиамеханик Леонид Иванович Малинин в настоящее время —
гвардии полковник, доктор технических наук, профессор.

Генерал-майор инженерно-технической службы И. Н. Алексеев закончил
службу главным инженером.

Советским войскам предстояло преодолеть цепь Восточных Карпат в глубину
более чем на 100 км. Переход через хребты можно было осуществить
преимущественно по горным узким дорогам и тропам, изобилующим крутыми
подъемами и спусками, ущельями и горными реками, незнакомыми войскам
фронта и его командованию. И тут авиация и воздушная разведка приобретали
особое значение.

16 августа 2 Ла-5 вылетели на разведку в район Ужгорода. Лейтенант Г. С.
Боровиков и младший лейтенант С. Н. Чесноков обнаружили 50 самолетов на
аэродроме противника. Операторами штаба воздушной армии данные с
аэродрома немедленно были нанесены на карту обстановки для принятия
решения о его уничтожении.

В этот же день гвардии капитан Н. С. Прилепский в паре со своим ведомым
обнаружили на станции Турку 4 воинских эшелона и бронепоезд. Сообщив
необходимые данные об обстановке, летчики атаковали врага. Ведомый
младший лейтенант Синюкаев открыл огонь по воинскому составу. Четыре
крытых вагона вспыхнули.

При отрыве от зенитного огня бронепоезда летчики увидели, как эти вагоны
взорвались. На участке Коростув — Воловец они вывели из строя паровоз еще
одного воинского эшелона противника.

В полдень 24 августа пара Ла-5 В. А. Жулидова и П. В. Васильева вела
разведку. На железнодорожной станции Свалява разведчики произвели пять
заходов и вывели из строя 3 паровоза, подожгли 7 вагонов с боеприпасами и 2
цистерны с горючим. Огнем зенитной артиллерии была пробита правая
плоскость самолета Жулидова, повреждены стабилизатор и рули высоты.

Управлять самолетом над гребнями гор было трудно. Но вот показался
аэродром. С заглохшим мотором капитан Жулидов приземлил самолет и был
радостно встречен боевыми друзьями, с волнением наблюдавшими за его
сложной посадкой.

Под руководством техника звена гвардии лейтенанта Г. В. Чугунова механик
самолета гвардии старший сержант И. М. Приказчиков совместно с
авиационными механиками И. П. Афанасьевым и Г. Г. Кузьминым, мотористом
И. А. Бегловым к утру следующего дня восстановили самолет и подготовили к
боевому вылету.

Через несколько дней воздушными разведчиками было обнаружено большое
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скопление воинских эшелонов противника на станциях Воловец, Свалява,
Славское, Ужгород. По приказу командования воздушной армии но
обнаруженным на этих станциях эшелонам части штурмовой и
бомбардировочной авиации нанесли сокрушительные сосредоточенные удары.

Не успевала закончиться очередная штурмовая операция, как разведчики
взмывали в воздух и парили над вершинами Карпат, выискивая новые объекты
врага.

В августе командиры 10-й гвардейской истребительной и 321-й
бомбардировочной авиационных дивизий согласовали вопросы совместных
боевых действий с командованием 18-й армии, с которой они теперь
взаимодействовали.

Особенность действий авиации в этот период заключалась в том, что она не
встречала серьезного противодействия со стороны противника. Господство в
воздухе безраздельно принадлежало советским летчикам. Поэтому прикрытие
наземных войск осуществлялось по вызову. С этой целью дежурные
подразделения истребителей от рассвета до наступления темноты находились в
немедленной готовности к вылету. Кроме того, командующий воздушной
армией генерал В. Н. Жданов принял смелое решение использовать истребители
10-го авиационного корпуса в качестве ближних бомбардировщиков-
штурмовиков в составе групп по 4—6 самолетов в каждой. Широкое
распространение вновь получил такой способ боевых действий, как «свободная
охота».

Во второй половине октября 1944 г. войска 4-го Украинскою фронта с
ожесточенными боями преодолели Восточные Карпаты и развивали
наступление на Ужгород.

По всему фронту шло успешное наступление. Соединения 18-й армии, громя
на своем пути врага, 26 и 27 октября освободили города Мукачево и Ужгород и
тем самым завершили освобождение всей территории Закарпатской Украины.

Поздней осенью из-за неблагоприятных метеоусловий боевое напряжение
полетов несколько спало, и летчикам приходилось ловить малейшую
возможность, чтобы вылететь для поддержки наземных войск, у которых было
ограниченное количество боеприпасов. Здесь, в горах, применение высшей
формы тактического взаимодействия истребителей и наземных войск состояло
в том, что летные части корпуса выступали не только, во вспомогательной роли,
но и как ударная сила.

По оценке командования Военно-воздушных сил Советской Армии, 10-й
истребительный авиационный корпус резерва Ставки занимал первое место
среди истребительных корпусов по штурманской подготовке и по
использованию истребителей в качестве бомбардировщиков и штурмовиков.

И эта оценка была вполне заслуженна. Корпус в период с 8 августа 1944 г. по
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9 мая 1945 г. произвел 14 736 боевых самолето-вылетов, в которых уничтожено
3557 автомашин, 549 железнодорожных вагонов и 85 паровозов, 435 полевых
орудий и минометов, 12 танков, 45 складов с горючим и боеприпасами, подавил
огонь 106 зенитных батарей. В 248 групповых воздушных боях гвардейцы-
истребители сбили 345 и подбили 87 вражеских самолетов, кроме того, на
аэродромах уничтожили 36 немецких бомбардировщиков к 77 истребителей.

Организация взаимодействия авиации с наземными войсками и на равнинной
местности — дело сложное. Но особенно трудно было решать вопросы
взаимодействия при ведении боевых действий в Карпатах. Однако эта
ответственная задача наряду с другими оперативными вопросами была успешно
решена офицерами оперативной группы штаба корпуса, под руководством
подполковника П. Н. Полуэктова и его офицеров Е. И. Архипова, Г. П. Лаврика,
Е. Г. Борзаковского и других.

За отличие в боях над Карпатами 113-му гвардейскому истребительному
полку 10-й гвардейской авиационной дивизии было присвоено почетное
наименование Карпатского. Вскоре полк был награжден орденом Суворова III
степени, а его командир гвардии подполковник С. И. Чертов — орденом
Красного Знамени.
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OBRANNÉ BOJE NEMECKÉHO XXIV. TANKOVÉHO ZBORU
V KARPATOCH
(september   október 1944)

TOMÁŠ HOFÍREK

Za posledných dvadsať rokov vyšlo v rámci slovenskej a českej historiografie iba
pomerne málo štúdií alebo materiálov, ktoré sa venovali problematike nasadenia po-
zemných vojsk nemeckej brannej moci a maďarskej kráľovskej armády vo Východ-
ných Karpatoch na jeseň 1944.1 V tomto príspevku sa pokúsime v základných rysoch
popísať obranné boje nemeckého XXIV. tankového zboru (ďalej: XXIV. TZ) – hlav-
ného protivníka sovietskych a československých vojakov v Karpatsko-duklianskej
operácii,2 jeho zloženie, identifikáciu jeho podriadených zväzkov, útvarov a jedno-
tiek, miesto ich nasadenia a mená ich veliteľov.3 Ako veliteľ XXIV. tankového zboru
(ďalej: XXIV. TZ) – súčasť nemeckej 1. tankovej armády (veliteľ genplk. Gotthard

1

2

3

K tým prácam venujúcim sa frontovým bojom, ktoré by zároveň vychádzali aj z iných zdrojov, než
len u nás pred rokom 1989 publikovaných prác sovietskych vojvodcov alebo sovietskych a če-
skoslovenských historikov patria: CSÉFALVAY, František. Maďarské vyššie jednotky v obrane
Karpát na jeseň 1944. In ČAPLOVIČ, Miloslav; STANOVÁ, Mária (ed.). Karpatsko-duklianska
operácia   plány, realita, výsledky (1944-2004). Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2005, s. 222-
233; HOFÍREK Tomáš. Frontové boje nemeckej 1. tankovej armády vo Východných Karpatoch na
jeseň 1944. In LACKO, Martin (ed.). Slovenská republika 1939   1945 očami mladých historikov
III. (Povstanie roku 1944). Trnava : Katedra histórie FF UCM Trnava, 2004, s. 177-200; KO-
PECKÝ, Milan   HOFÍREK Tomáš. Němečtí zajatci na Dukle. Zajatci 1. čs. armádního sboru
v SSSR v období karpatsko-dukelské operace. In Historie a vojenství, 2007, roč. 56, č. 4, s. 52-69;
SCHÖNHERR, Klaus. Obranné operácie armádnej skupiny Heinrici v Duklianskom priesmyku a
v Beskydách na jeseň 1944. In Vojenská história, 2001, roč. 5, č. 2, s. 85-93;
K základným zdrojom patrili dokumenty nemeckého Spolkového archívu   Vojenského archívu vo
Freiburgu, ktorých kópie sa nachádzajú vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave (predtým
Trnava), uložené ako Archívna zbierka 11   Výber dokumentov z Bundesarchiv-Militärarchiv vo
Freiburgu (ďalej len VHA Bratislava, AZ 11).  Vzhľadom na torzovitosť u nás uloženého pra-
menného materiálu som v hojnej miere využíval aj niektoré v zahraničí publikované monografie
nemeckých autorov, ktoré som sa snažil porovnávať s u nás bežne dostupnými prácami. V prípade
posledne menovaných sa ako najprínosnejšie z pohľadu skúmanej problematiky javili práca so-
vietskeho historika D. M. Proektora Přes Dukelský průsmyk. Praha : Naše vojsko, 1962 a kolek-
tívne dielo československých historikov ŠÁDA, Miroslav – KRÁTKÝ, Karel – BERÁNEK, Jan.
Za svobodu Československa. II. svazek   Brána svobody. Praha : Naše vojsko, 1961.
Zloženie jednotlivých divízií uvádzam na základe citovanej literatúry a viaczväzkového diela  TES-
SIN, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Welt-
krieg 1939   1945. Osnabrück : Biblio Verlag a Frankfurt/Main : Verlag E. S. Mittler & Sohn
GMBH, 1977   1988, (zväzky 2   13). Mená veliteľov a štábnych dôstojníkov sú uvedené na zá-
klade citovanej literatúry a nasledujúcich webových stránok:
http://www.geocities.com/~orion47/, http://www.axishistory.com/, http://www.feldgrau.com/,
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/.
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Heinrici4, náčelník štábu 1. tankovej armády (ďalej: 1. TA) plk. gšt. Carl Wagener5,
Ia plk. gšt. Martin von Graevenitz), ktorá spolu s jej podriadenou maďarskou kráľovs-
kou 1. armádou tvorila armádnu skupinu Heinrici (ďalej: Ask Heinrici), býva obvykle
uvádzaný generál tankových vojsk Walther Kurt Nehring.

Skutočnosť však bola o niečo zložitejšia. Nehring oficiálne znova prevzal velenie
nad XXIV. TZ 20. augusta 1944. Deň predtým   19.8., však ochorel na chrípku s prie-
duškovým katarom a bol prevezený do záložného lazaretu Wünsdorf. K zboru sa vrá-
til až v prvej polovici októbra.6 Kto teda velil zboru počas jeho neprítomnosti?
Spoľahlivo vieme, že začiatkom septembra to bol genpor. Fritz Becker7. Ten velil
zboru až do posledných septembrových dní8. O tom, kto ho vystriedal, však máme
k dispozícii len kusé zmienky a nejasné údaje. Walther Nehring spomína bez bližších
údajov mená troch zástupcov.9 Tým druhým bol podľa všetkého genpor. Maximilian
Reichsfreiherr von Edelsheim, ktorý dovtedy velil 24. tankovej divízii (ďalej: 24.
TD). Ten totiž 28. septembra opustil svoju divíziu, aby na krátky čas prevzal v za-
stúpení velenie nad XXIV. TZ, a zanedlho potom XXXXVIII. TZ.10 Tretím zastupu-
júcim veliteľom by mohol byť genpor.11 Karl von Le Suire, v prípade ktorého však
zatiaľ panujú určité nejasnosti.12 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prehľad jeho vojenskej kariéry pozri: VHA Bratislava, AZ 11, Heinrici General Oberst (BA-MA,
f. MSg 109/10847). Genplk. Heinrici bol zároveň veliteľom Ask Heinrici
Od 1.10. 1944 generálmajor. Prehľad jeho vojenskej kariéry pozri: VHA Bratislava, AZ 11, Wa-
gener  General Major (BA-MA, f. MSg 108/10854).
PAUL, Wolfgang. Panzer-General Walther K. Nehring. Eine Biographie. Stuttgart : Motorbuch
Verlag, 2002, s. 177-178.
http://www.geocities.com/~orion47/WEHRMACHT/HEER/Generalleutnant/BECKER_FRITZ.ht
ml (7.7. 2009); (ref. 4, s. 524-525.) Uvedený rozkaz veliceho generála XXIV. TZ sa nachádza
(ako jeden z mála dokumentov pochádzajúcich z vojnového denníka XXIV. TZ) aj vo
VHA Bratislava, AZ 11. Beckerov podpis som identifikoval porovnaním s 
http://www.specialcamp11.fsnet.co.uk/Generalleutnant%20Fritz%20Becker.htm (7.7. 2009).
Uvádza sa 30. september.
Ref. 7, s. 178.
SENGER UND ETTERLIN JR. VON, Ferdinand M. Die 24. Panzer-Division vormals 1. Kaval-
lerie-Division 1939 - 1945. Neckargemünd : Kurt Vowinckel Verlag, 1962, s. 262.
Od 1.10. 1944 generál horských vojsk.
Von Le Suireho meno spolu s von Edelsheimovým je uvedené v správach nemeckej brannej moci
zo 17.10. 1944, kde sa píše: „Na úspešnom odvrátení už 5 týždňov trvajúcich nepriateľských úto-
kov vo Východných Beskydách mali rozhodujúci podiel statočné zväzky XXIV. TZ pod vedením
generála horských vojsk von Le Suireho a generálporučíka Rechsfreiherr von Edelsheima.“ (We-
hrmachtberichte Band 3: 1944 – 1945. Osnabrück : Biblio Verlag, 1989, s. 294-295.) Hoci podľa
niektorých zdrojov  Karl von Le Suire velil už od 5.8. 1944 XXXXIX. horskému zboru, podľa
iných bol od 5. do 20.8. 1944 poverený velením XXIV. TZ a následne bol až do 1.10., keď sa ofi-
ciálne ujal velenia XXXXIX. horský zbor (ďalej: XXXXIX. HZ), umiestnený do veliteľskej zálohy
hlavného veliteľstva pozemného vojska (OKH). Nie je preto vylúčené, že na niekoľko dní koncom
septembra alebo začiatkom októbra mohol byť poverený velením XXIV. TZ.
http://www.geocities.com/~orion47/WEHRMACHT/HEER/General2/LESUIRE_KARL.html (23.5. 2009);



Walther Nehring sa k svojmu zboru, ktorého veliteľstvo sa v tom čase nachádzalo
v Bardejove, vrátil v prvej polovici októbra.13 Náčelníkom štábu XXIV. TZ bol plk.
gšt. Oskar Berger. Podľa Nehringových slov to bol práve Berger, ktorý mal významný
podiel na velení zboru počas jeho neprítomnosti. Veliteľstvo zboru sa k 8. septembru
nachádzalo v mestečku Dukla.14 

O zložení a činnosti XXIV. TZ v období od 24. augusta do 6. septembra máme po-
merne podrobné informácie. V predvečer útoku sovietskej 38. armády bol však tan-
kovým len podľa mena. Bol tvorený iba troma pešími divíziami a mal nanajvýš
niekoľko málo samohybných, respektíve útočných diel (údajne aj tankov) a obrne-
ných vozidiel. Na pravom krídle obranného pásma zboru sa bránila 96. pešia divízia
(ďalej 96. PD)15, veliteľ – genmjr. Werner Dürking – v zastúpení16, Ia17 – pplk. gšt.
Heck). Na jej ľavé krídlo nadväzovala obrana brandenburskej 68. PD18 (veliteľ – gen-
por. Paul Scheuerpflug, Ia - ?). Obranu ľavého krídla zboru zabezpečovala 208. PD19

(veliteľ – genpor. Hans Piekenbrock, Ia – pplk. gšt. Dr. Lemcke). Pravým susedom
XXIV. TZ bola 168. PD patriaca pod XI. AZ generála pechoty Rudolfa von Bünau,
ľavým bola 545. granátnická divízia (ďalej: 545. GD) XI. SS armádneho zboru, kto-
rého veliteľom bol SS-Oberstgruppenführer und General der Waffen-SS Matthias
Kleinheisterkamp (tento zbor bol súčasťou 17.A  generála pechoty Friedricha
Schulza). Pre úplnosť dodajme, že Ask Heinrici, 17. A spolu so 4. TA tvorili začiat-
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13

14

15

16

17

18

19

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/L/LeSuireKarlv.htm (23.5. 2009); porovnaj
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/KorpsGeb/XXXXIXGebKorps.htm (23.5. 2009). 
Za schopného služby bol uznaný 11.10. 1944. (ref. 7, s. 177).
Ref. 7, s. 178; ref. 4, s. 506, 511, 514 a 527. Meno prvého dôstojníka štábu/šéfa operácií (Ia) sa z
dostupných zdrojov zistiť nepodarilo. Z vojnového denníka XXIV. TZ – odd. ubytovateľa, sa do-
zvedáme mená niekoľkých ďalších dôstojníkov štábu zboru: plk. - lekár Dr. Behnsen – zborový
lekár (IVb), kpt. Berghaus zodpovedný za zbrane a prístroje (Ib/WuG), kpt. Kaiser zodpovedný za
motorizovanie vojsk (Ib/Kfz ?) (kpt. Kaiser bol 6.9. odvelený do Bardejova, kde bol ako styčný dô-
stojník pri štábe bojovej skupiny Mathias poverený zberom a zabezpečovaním koristi získanej od-
zbrojením slovenských jednotiek) a hlavný poľný intendant (IVa) Werner. (Ref. 4, s. 500 a 528).
Tabuľkové zloženie: granátnické pluky 283, 284 a 287, divízny fyziliersky prápor 96, delostre-
lecký pluk 196 a divízne jednotky (s číslom) 196.
Začiatkom septembra ochorel veliteľ divízie genpor. Richard Wirtz na žltačku ako aj volynskú ho-
rúčku a musel ísť do lazaretu. Na dva dni ho zastupoval plk. Koboldt (V – granpl 283) a 7.9. sa ve-
lenia divízie ujal genmaj. Dürking. (POHLMAN, Hartwig. Geschichte der 96. Infanterie-Division
1939 – 1945. Bad Nauheim : Podzun-Verlag, 1959, s. 329.)
Na úrovni divízie neexistovala v nemeckej armáde funkcia náčelník štábu (Chef des Generalstab).
Podobnú funkciu zastával Ia – tzv. prvý operačný dôstojník alebo šéf operácií. Hoci úlohy Ia boli
podobné ako náčelníka štábu v našom chápaní, je potrebné to rozlišovať, pretože už od úrovne
zboru existovali popri sebe obe tieto funkcie. Porovnaj KORČEK, Ján. Slovenská republika 1943
– 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava : Ministerstvo obrany,
1999, s. 137. Tiež ref. 4, s. 500.
Granpl 169, 188 a 196, fyzpr 68, delpl 168 a divízne jednotky 168.
Granpl 308, 337 a 338, fyzpr 208, delpl 208 a divízne jednotky 208.
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kom septembra 1944 skupinu armád (ďalej: SkA) Severná Ukrajina (veliteľ – genplk.
Josef Harpe20, NŠ – genmjr. Wolf Dietrich von Xylander21, Ia – plk. gšt. Georg Frei-
herr von Weitershausen).

Z dostupných prameňov nemeckej proveniencie vyplýva, že velenie XXIV. TZ už
koncom augusta počítalo s možnosťou nepriateľskej útočnej akcie v priestore Krosna
a Sanoku.22 V rámci protiopatrení preto 26. augusta premiestnilo motorizovanú rotu
ťažkého mínometného práporu 923 naľavo s dostrelom do priestoru východne od
Krosna. Okrem toho zúžilo úsek 208. PD, z ktorej vyčlenilo granátnicky  pluk 338
(ďalej: granpl. 338), ktorý bol premiestnený za ľavé krídlo, čím sa snažilo vytvoriť
si dostatočne silnú zálohu pre prípad sovietskeho útoku. Tento pluk24 bol však za-
krátko oslabený o jeden zo svojich dvoch peších práporov (II./338) vrátane štábu
pluku, ktoré boli spolu s delostreleckými, ženijnými, protitankovými  a protiletec-
kými jednotkami (a pravdepodobne aj čatou útočných diel) dané k dispozícii plu-
kovníkovi Mathiasovi25 – veliteľovi zborom zostavenej bojovej skupiny za účelom
odzbrojenia jednotiek slovenskej 1. pešej divízie „zborovej skupiny Malár“, ako býva
v nemeckých prameňoch označovaná Východoslovenská armáda.26

Vzhľadom na to, že velenie Ask Heinrici predpokladalo nárast útočnej činnosti aj
v sektore na juhu sa brániaceho XI.  AZ, dostal XXIV. TZ 28. augusta rozkaz prevziať
ľavý úsek svojho suseda až po San.27 Obrana pravokrídelného pluku 96. PD (granpl
287) sa tak napájala na úsek svojho suseda (granpl 417, 168. PD) približne na polceste
medzi Sanokom a Zalużou, severne od Zagórza pri ústí riečky Osławy.28  Na severe
tvorila rozhranie XXIV. TZ a XI. SS AZ (a zároveň aj hranicu 1. TA medzi 17. A) pri-
bližne čiara severne Odrzykoń – Żmigród Nówy. Obec Bajdy patrila už do úseku 545.
granátnickej divízie (ďalej: 545 GD) XI. SS AZ.29 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Prehľad jeho vojenskej kariéry pozri VHA Bratislava, AZ 11, Harpe General Oberst (BA-MA, f.
MSg 108/10848).
Prehľad jeho vojenskej kariéry pozri VHA Bratislava, AZ 11, Ritter v. Xylander General Leutnant
(BA-MA, f. MSg 109/10854).
Konkrétne 26.8. sa vo vojnovom denníku XXIV. TZ objavuje správa, že na základe činnosti so-
vietskych jednotiek pred obranným úsekom zboru  možno uvažovať o útočných zámeroch pro-
tivníka. (Ref.  4, s. 499.)
(schwere) Granatwerfer-Bataillon 9 –  tabuľkovo pozostával z troch rôt. (TESSIN, ref. 3, zv. 3 , s. 136.)
Veliteľom pluku (alebo II./338 práporu) bol pravdepodobne mjr. Rauh.
Pravdepodobne plk. Gerhard Matthias, veliteľ granpl 188. 
http://www.axishistory.com/index.php?id=8227 (22.3. 2009).
Ref. 4, s. 499 a 506-515.
Okrem toho bolo XI. AZ odovzaných aj niekoľko poľných a protitankových diel.
Ref. 17, s. 328; ref. 4, s. 501-503. V ďalekopise armádnej skupiny Heinrici pre XI. AZ z 29.8. je
k 30. augustu určená deliaca čiara medzi zbormi takto: Výrava (XXIV.) – Osłavica (XXIV.) –
Turzańsk (XXIV.) – Łukowe (XI.) – tok Sanu od juž. záhybu 2 km záp. od Leska až na západ od
záp. kostola Monasterzeca – Łomna (XI.). Porovnaj GREČKO, A. A. Cez Karpaty. Bratislava :
Pravda, 1973, s. 139.
ŠÁDA, KRÁTKÝ, BERÁNEK, ref. 2, s. 141-142.
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Krátko pred začatím útoku sovietskej 38. armády dospelo velenie Ask Heinrici k
záveru, že protivník chystá útok  nielen na juhu, ale najnovšie aj v sektore obrany
XXIV. TZ a pravého krídla susednej 17. A. Pokúsilo sa preto vytvoriť v priestore ob-
rany XXIV. TZ osobitné ťažisko obrany,30 k čomu podniklo niekoľko opatrení. K
zboru sa vrátila motorizovaná rota (čata?) protitankových kanónov a tiež vojskový de-
lostrelecký oddiel 28831, ktoré ešte koncom augusta posilnili XI. AZ a zároveň boli
Beckerovmu zboru ponechané roty pevnostných protitankových kanónov 1/III.
a 2/III.32 Okrem toho dostala 75. PD33 (veliteľ – genmjr. Karl Arning, Ia – pplk. gšt.
Hans Schiele) XI. AZ34 rozkaz vyčleniť do večera 6. septembra 202. fyziliersky pluk35

(ďalej: 202. fyzpl) posilnený o oddiel ľahkého delostrelectva a preložiť ho do prie-
storu Łomna. Jadro divízie sa malo premiestniť skrytými nočnými presunmi do prie-
storu Rymanów – Dukla k dispozícii armádnej skupine ako silná záloha. Tento ťah
zostal sovietskemu veleniu utajený, čo zakrátko prinieslo tragické následky aj pre
čerstvo nasadené jednotky 1. čs. armádneho zboru (ďalej: 1. ČSAZ) v ZSSR. Neme-
nej dôležitým opatrením bolo umiestnenie jágerského pluku 22836 bez jedného prá-
poru do priestoru Tuchla – Hołowiecko. Velenie armádnej skupiny plánovalo tento

30

31

32

33

34

35

36

S tým súvisela aj snaha urýchlene vyčistiť východné Slovensko od partizánskych skupín, ktoré
ohrozovali tylo a zásobovacie trasy armádnej skupiny. Boj proti nim mala urýchliť v zázemí pô-
sobiaca skupina genmaj. Rintelena, ktorej bola 6.9. podriadená aj skupina Mathias. Jadro skupiny
Rintelen tvorila sliezska 357. pešia divízia, ktorej veliteľom bol do 12.9. genmjr. Norbert Holm.
Vo funkcii ho vystriedal práve genmjr.  Josef Rintelen, ktorý dovtedy zastával funkciu „nemeck-
ého veliteľa obrany Beskýd“. Josef Rintelen býva niekedy nesprávne zamieňaný za generála pe-
choty Enno von Rintelena. (VHA Bratislava, AZ 11, Rintelen v. (Enno, pozn. T.H.) General der
Infanterie (BA-MA, f. MSg 109/10851); KORČEK, ref. 18, s. 137 a 150; ref. 4, s. 527-528;
SCHÖNHERR, Klaus. Prípravy skupiny armád Severná Ukrajina na odzbrojenie slovenskej ar-
mády v operačnom priestore východného Slovenska v auguste 1944. In Vojenská história, 2002,
roč. 6, č. 2, s. 100.)
V Tessinovom prehľade sú uvedené iba vojsková delostrelecká brigáda 288 a vojskový protili-
etadlový delostrelecký oddiel (motorizovaný) 288. (TESSIN, ref.  3, zv. 9., s. 23-24).
Ref. 4, s. 501-503.
Granpl 172, 222 a fyzpl 202, fyzpr 75, delpl 175 a divízne jednotky 175.
V štúdii K. Schönherra je uvedený ako dátum podriadenia 75. PD XXIV. TZ už 1.9., čo ale neko-
rešponduje s údajmi v denníkoch XI. AZ a XXIV. TZ. Nie je vylúčené, že ide o tlačovú chybu –
zámenu 1. a 7.9., čo by bolo omnoho pravdepodobnejšie. (SCHÖNHERR, Obranné operácie,
ref. 1, s. 90.)
Bývalý peší a neskôr granátnický pluk niesol od 11.6. 1943 čestný tradičný názov Füsilier-Regi-
ment 202. Svojím zložením sa nijako neodlišoval od bežného granátnického pluku pešej divízie.
(TESSIN, ref. 3, zv. 8, s. 5.) V zborníku SNP Nemci a Slovensko je označený ako granátnický. (Ref.
4., s. 527-528.) 
Súčasť 101. jágerskej divízie XXXXIX. HZ (začiatkom septembra súčasť maď. 1. A). Jágerské
pluky sa tabuľkovo skladali z troch práporov pechoty na rozdiel od dvoch peších práporov tvo-
riacich v tejto fáze vojny granátnické pluky peších divízií. Vyčlenený jágerský pluk 228 mal teda
prápory dva. Zo svojej materskej divízie mal byť vyňatý už 1.9., keď dostal úlohu presunúť sa ako
rezerva armádnej skupiny do priestoru mestečka Turka. (Ref. 4, s. 520.)
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pluk použiť ako svoju zálohu, buď na styku maďarského III. AZ alebo na ochranu ve-
ľkých priesmykových ciest, k čomu čoskoro aj došlo.37 

Podľa sovietskych a československých prameňov dopĺňali obranu v sektore XXIV.
TZ a pravého krídla XI. SS AZ stojacich proti sovietskej 38. A tieto ďalšie jednotky:
1. školský (inštrukčný?) ženijný prápor, 2. rota zaisťovacieho pluku 61138, 1004. za-
isťovací prápor.39 208. PD mala byť posilnená  bližšie neurčeným oddielom zálohy
hlavného velenia a 288. oddielom „útočných diel“ (v skutočnosti zrejme nepresne
identifikovaný vyššie spomenutý vojskový delostrelecký oddiel 288)40 a 96. PD 24.
stavebným práporom (nemecké zdroje uvádzajú stavebný ženijný prápor 124, pres-
nejšie jeho 1. rotu).41

Čo sa týka tzv. predsunutých oddielov,42 vyčlenených z každej z troch peších diví-
zií pre operáciu Schwarzwald (odzbrojenie jednotiek slovenskej 1. pešej divízie
XXIV. tankovým zborom)43 združených do už vyššie spomenutej motorizovanej bo-
jovej skupiny Mathias, tak k 6. septembru sa predsunutý oddiel 96 pod velením pplk.
Ericha Lorenza, ktorého jadro tvoril II. prápor granpl. 1070,44 opäť nachádzal v ob-
vode svojej materskej divízie a nasledujúci deň boli jednotlivé jednotky opäť k dis-
pozícii svojim nadradeným útvarom.45 Rovnako tak bol štáb II./338 práporu (plk.
Mathiasovi pridelený ako štáb celej jeho skupiny) spolu s predsunutým oddielom 208
k rovnakému dátumu opäť k dispozícii pre nasadenie na fronte.46 Ako – teraz už zna-
čne oklieštená – bojová skupina Mathias47 (6.9. podriadená generálmajorovi Rinte-

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Tamže, s. 527-528.
Tieto dve jednotky spolu s jedným delostreleckým oddielom vyčleneným zo 78. GD  posilňovali
obranu 545. GD. (ŠÁDA, BERÁNEK, KRÁTKÝ, ref. 2, s. 142.)
LIPTÁK, Ján – NEJEDLÝ, Miloslav – RICHTER, Karel (ed.). Kyjev Dukla Praha. Praha : Naše
vojsko, 1975, s. 292-297; PROEKTOR, ref. 2, s. 31.
ŠÁDA, BERÁNEK, KRÁTKÝ, ref. 2, s. 142.
Ref. 29, s. 139; ref. 17, s. 334; ref. 3, zv. 6, s. 304.
„Voraus-Abt.“ K ich podrobnej zostave a početnému stavu pozri ref. 4, s. 515.
Nie je cieľom tohto príspevku podrobne rozoberať priebeh  odzbrojovacej akcie nemeckých vojsk,
známej pod označením Kartoffelernte mit Prämie (Zber zemiakov s prémiou), ktorej súčasťou
bola operácia Schwarzwald. K tomuto pozri napr. KLUBERT, Tomáš. Poľná jednotka Pluku útoč-
nej vozby pri odzbrojovaní Východoslovenskej armády. In Vojenská história, 1999, roč. 3, č. 3, s.
59-66; KLUBERT, Tomáš. Obrnená technika v Slovenskom národnom povstaní. Nové Mesto nad
Váhom, 2007, s. 61-82; ref. 4, s. 494-528;  SCHÖNHERR, Prípravy skupiny armád, ref. 31, s. 96-103.
II./1070 granátnický prápor (V – kpt. Mengerle) nebol organickou súčasťou 96. PD. Do divízie
bol začlenený začiatkom septembra. Pôvodne bol súčasťou jednotiek záložnej armády („Walküre“-
Formationen), od júla 1944 bol podriadený SkA Severná Ukrajina. Bol prideľovaný podľa potreby
rôznym divíziám – všade tam, kde bol nedostatok mužov. (Ref. 17, s. 326-327; TESSIN, ref. 3, zv.
13, s. 265.)
pplk. Lorenz prevzal velenie svojho granpl 287 v obci Poraż.  (Ref. 17, s. 332; ref. 4, s. 528.)
Ref. 4, s. 527. Porovnaj výpoveď nemeckého vojaka zajatého počas KDO: ŠÁDA, BERÁNEK,
KRÁTKÝ, ref. 2, s. 135.
Podľa niektorých zdrojov bola bojovej skupine Mathias 3.9. podriadená bojová skupina Schäfer
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lenovi) zostal v tyle XXIV. TZ nasadený už len predsunutý oddiel 68 (V – Rittmeis-
ter48 Hermann Lang), ktorého jadrom bol fyziliersky prápor 68.49 Okrem nich bola
do tejto akcie zborom vyčlenená aj zborová inštrukčná rota.50 

Podľa spomienok veliteľa 38. A generála Moskalenka vytvorili Nemci najkom-
paktnejšie zoskupenie na krídlach útočného pásma 38. A, v strede, kde sa bránila 208.
PD, boli ich sily trochu slabšie.51

7. septembra, po takmer štvortýždňovej prestávke, sa opäť rozpútali boje severne
od Sanoku s ťažiskom útoku v úseku 96. PD XXIV. TZ, pričom sa sovietskym prie-
skumníkom 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu podarilo dobyť Płowce – dô-
ležitý oporný bod na prednom okraji obrannej línie 96. PD.52 Podobne tomu bolo na
fronte 38. a 60. armády 1. ukrajinského frontu. Išlo o prieskum bojom, ktorého cieľom
bolo odhaliť systém nemeckej obrany, ženijné objekty, zoskupenia nemeckých vojsk
a v neposlednom rade zmocniť sa zajatcov. V dôsledku stupňujúcej sa nepriateľskej
činnosti bola SkA  Severná Ukrajina donútená vo svojom operačnom priestore k no-
vému preskupeniu. Aby sa zabezpečilo jednotné velenie na frontových úsekoch, ktoré
boli vystavené útokom, boli časti 545. GD53 (veliteľ plk. Otto Obenaus, Ia – ?) vy-
členené spod zodpovednosti hlavného veliteľstva 17. A a na určitý čas podriadené
Ask Heinrici, konkrétne XXIV. TZ.54

48

49

50

51

52

53

54

tvorená časťami 18. SS divízie tankových granátnikov Horst Wessel.  SCHÖNHERR, Klaus. Po-
tlačenie SNP Nemeckou Ríšou na jeseň 1944. In Tóth, Dezider, Kováčiková, Katarína (ed.). SNP
1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy – zborník príspevkov z medzinárodnej konferen-
cie k 55. výročiu SNP. Banská Bystrica : Adade, 1999, s. 194.  Iné zdroje však naznačujú, že bo-
jová skupina Schäfer bola 3.9. podriadená genmaj. Rintelenovi. (Ref. 4, s. 523-524.)
Ekvivalent kapitána u delostrelectva a jazdectva. 
Názvom „Füsilier Bataillon“ sa v druhej polovici vojny označovali bývalé prieskumné oddiely
(Aufklärungs Abteilungen) preorganizovaných peších divízií. Kapitán Lang bol veliteľom fyzpr
68. Nie je bez zaujímavosti, že Langovi bol 30.9. 1944 udelený rytiersky kríž.
(http://www.axishistory.com/index.php?id=8229 (15.7. 2009); ref. 4, s. 528.)
Ref. 4, s. 511.
MOSKALENKO, K. S. Na juhozápadnom smere 2. Bratislava : Obzor, 1985, s. 299. Údaje o sile
a výzbroji 68., 208. (a tiež 545. GD, ktorá sa bránila v pásme útoku 38. A), a čiastočne aj 96. PD
pochádzajúce zo spravodajských dokumentov 1. ČSAZ a 38. A uvádzajú: ŠÁDA, BERÁNEK,
KRÁTKÝ, ref. 2, s. 143.
Ref. 29, s. 142; SCHÖNHERR, Obranné operácie, ref. 1, s. 90. Je zaujímavé, že v už citovanej mo-
nografii H. Pohlmana nie je o bojoch zo 7.9. žiadna zmienka, a to aj napriek tomu, že sú v nej pod-
robne opísané nielen boje celej 96. PD počas KDO, ale aj účasť predsunutého oddielu 96 pplk.
Lorenza v rámci operácie Schwarzwald. Ako predohra nadchádzajúcej ofenzívy sú uvedené útočné
akcie, ktoré viedol protivník po silnej delostreleckej príprave najmä na ľavý úsek divízie od po-
poludnia 8.9. (Ref. 17, s. 329-333.)
Granátnické pluky  1085, 1086 a 1087, fyz. rota 545, delostrelecký pluk 1545 a divízne jednotky
1545. Od 14.9. 1944 boli do divízie začlenené aj časti vyššie spomínaného samostatného granát-
nického pluku 1070.
SCHÖNHERR, Obranné operácie, ref. 1, s. 90.
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Ráno 8. septembra o 8, 45  h po viac ako dvojhodinovej silnej delostreleckej prí-
prave55 zahájili sovietske tanky a pechota útok. Pomerne ľahko, bez odporu zdolali
prvé nemecké obranné postavenia. Tak tomu však bolo len na úzkom úseku frontu v
strede útočného pásma 38. armády, kde bolo proti dvom plukom 208. PD sústredené
mohutné útočné zoskupenie. Na ostatných úsekoch, kde bolo slabé delostrelectvo
a kde sovietske strelecké zväzky boli rozvinuté na širokom fronte, nemecká obrana
odolala. V strede Nemci ustupovali. Nemecké velenie sa snažilo stiahnuť zvyšné
útvary pred sovietskym úderným zoskupením do hĺbky na medziľahlú čiaru obrany.56 

Druhé pásmo nemeckej obrany padlo v poludňajších hodinách, potom sa ale postup
začal vďaka húževnatej nemeckej obrane spomaľovať, a to najmä na oboch krídlach
útočiacej armády, ale aj v pásme 101. streleckého zboru, keď boli jeho prvosledové
divízie zastavené paľbou z výšin južne od obcí Chorkówka a Machnówka. Ľavokrí-
delný 67. strelecký zbor (ďalej 67. SZ) zvádzal ťažké boje o silne opevnené Krosno.
Nemecké velenie prikladalo tomuto dopravnému uzlu veľký význam, a preto sa roz-
hodlo ho udržať. Tým, že Nemci držali Krosno, zbavili útočiace vojská najlepších
komunikácií na úseku prielomu. Ich druhosledové jednotky boli nútené postupovať
za prvým sledom po zlých cestách a spôsobili tak ich preťaženie v strede útočného
pásma. Vojakom 96. a 68. PD sa dokonca podarilo či už v obrane, alebo vlastnou
útočnou činnosťou,  získať viacero zajatcov.57 

Divízie pravého krídla útočiacich vojsk (52. SZ) uviazli po prekročení riečky Ja-
siołka v oblasti obce Moderówka. Ani nočné útoky v priestore obce Chrzastowka (se-
verozápadne od Moderówky) nepriniesli úspech a boli granátnikmi 545. GD
odrazené.58 

Útok 38. A predstavoval z pohľadu nemeckého velenia hrozbu prielomu do Ma-
ďarska, a preto boli z jeho strany podniknuté opatrenia, ktoré mali zabrániť prieniku
sovietskych vojsk na Slovensko. Do obranného sektora XXIV. TZ boli rýchlo pre-
skupené značné sily a prostriedky z iných úsekov východného frontu. Kľúčovú úlohu
zohralo prisunutie 75. PD ku Krosnu, ktorú velenie armádnej skupiny prezieravo
stiahlo z frontu, aby si tak vytvorilo rezervu pre prípad sovietskej ofenzívy.59
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Jej devastujúce účinky opisuje zajatý príslušník 3. roty granátnického pluku 337 208. PD. (Ref. 52,
s. 306.)
PROEKTOR, ref. 2, s. 76-77.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné hlásenie z 9.9. 1944 (BA-MA pravdepodobne
RH 21-1/495, pozn. T.H.); PROEKTOR, ref. 2, s. 77-78.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné hlásenie z 9.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
Podľa sovietskych údajov bola táto nedávno čiastočne doplnená divízia (roty mali údajne 80 mužov)
rozmiestnená v druhom slede 1. TA. Jednotlivými plukmi sa roztiahla na širokom, šesťdesiatkilo-
metrovom fronte od osady Smorze po Łomnu juhovýchodne od Turky (v pásme 4. UF). Už 4. sep-
tembra pluky divízie vyrazili na pochod po horských cestách na severozápad od Turky. (PROEKTOR,
ref. 2, s. 83). Tieto údaje, žiaľ, nebolo možné porovnať s vojnovým denníkom XI. AZ, keďže k 2. – 5.
septembru nie sú z neho v dostupných prameňoch uvedené žiadne dokumenty. (Ref. 4, s. 523-526.)
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8. septembra ráno sa podľa sovietskych údajov pluky tejto divízie sústredili južne od
osady Ustrzyky Dolne a jeden pluk (zrejme fyzpl 202, pozn. T.H.) bol v priestore se-
verozápadne od Turky.60 Po vyhlásení náhleho poplachu boli jednotky divízie posa-
dené na obrnené transportéry a prepravované smerom ku Krosnu. Do oblasti bojov sa
dostali útvary 75. PD dňa 9. septembra pred rozodnením a od 04.00 h. boli nasadené
v priestore rozhranie vpravo: západný okraj Iwonicz – východný okraj Kombornie,
rozhranie vľavo: západný okraj Teodorówky – západný okraj Łeki – východný okraj
Chorkówka – rázcestie Turaszówka – juhozápadný okraj Odrzykón. Dlhým presu-
nom vyčerpané jednotky si nemohli ani odpočinúť, a hneď dostali úlohu „napadnúť
Rusov protiútokom a vrhnúť ich späť severným smerom“. Podľa výpovede jedného
zo zajatcov tejto divízie mali už o 6. hodine zahájiť útok.61

Okrem 75. PD stiahlo nemecké velenie ešte 8. septembra na krosniansky úsek aj
vojská z iných priestorov. Do útočného pásma 38. A sa urýchlene presunula 1. tanková
divízia (ďalej 1. TD)62 (veliteľ – genmjr. Werner Marcks, Ia – mjr. gšt. Freiherr von
Maltzan – v zastúpení63), ktorá predtým zvádzala boje na sandomierskom predmostí
v priestore Opatówa a bola začiatkom septembra prevedená do druhého sledu k dis-
pozícii 17. A v priestore severne od Tarnowa.64

Ďalšou významnou posilou boli časti 8. TD65 (veliteľ– genmjr. Gottfried Frölich,
Ia – ?), ktorú 8. septembra nemecké velenie začalo urýchlene presúvať do priestoru
ohrozeného útokom 38. A. 8. TD bola doposiaľ sústredená v priestore Krakova.
Okrem toho bol proti 38. A vyslaný odčlenený predsunutý oddiel 68. PD, ktorého
jadro tvoril divízny fyziliersky prápor 68 kpt. Langa – súčasť bojovej skupiny Mat-
hias. Tento oddiel zasiahol do bojov už 8. septembra  večer v priestore Chorkówky.
Podľa sovietskych údajov sa skladal zo štyroch rôt, dohromady so 450 mužmi a tromi
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PROEKTOR, ref. 2, s. 83. Pri porovnaní s ďalekopisom Ask Heinrici XI. AZ zboru zo 6.9. vyplýva,
že sa útvary 75. PD do 8.9. ešte nestihli presunúť do určených priestorov sústredenia Rymanów –
Dukla (jadro divízie) a západne od Łomnej (zosilnený fyzpl 202). (Ref. 4, s. 527-528.)
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné hlásenie z 9.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495
(?)); PROEKTOR, ref. 2, s. 83-85; ŠÁDA, BERÁNEK, KRÁTKÝ, ref. 2, s. 245-246.
Pluky tankových granátnikov 1 a 113, tankový prieskumný prápor 1, tankový pluk 1, tankový
delostrelecký pluk 73 a ďalšie divízne jednotky.
V polovici septembra vystriedal chorého generála  Marcksa plk. Großkreutz (V – tankového de-
lostreleckého pluku 73). Od 18.9. prevzal velenie divízie plk. Eberhard Thunert. Mjr. gšt. von
Maltzan zastupoval zraneného mjr. gšt. Joachima Ostera. Ten zasa vystriedal vo funkcii Ia pplk. gšt.
Coelestina von Zitzewitza, vyšetrovaného v súvislosti s júlovým spiknutím. Začiatkom októbra sa
pplk. gšt. von Zitzewitz k divízii vrátil a znova prevzal funkciu prvého operačného dôstojníka.
(STOVES, Rolf O. G. 1. Panzer-Division 1935 – 1945 Chronik einer der drei Stamm-Divisionen
der deutschen Panzerwaffe. Bad Nauheim : Podzun-Verlag, 1961, s. 650. )
PROEKTOR, ref. 2, s. 84; ref. 64, s. 646.
Pluky tankových granátnikov 8 a 28, tankový prieskumný prápor 8, tankový pluk 10, tankový de-
lostrelecký pluk 80 a ďalšie divízne jednotky. Bojovú silu 1. a 8. TD a tiež 75. PD pozri: ŠÁDA,
BERÁNEK, KRÁTKÝ, ref. 2, s. 160-161.
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útočnými delami, čo približne súhlasí s nemeckými údajmi.66 Nemožno však súhla-
siť s tvrdením, že k jednotkám a útvarom stiahnutým z bojov proti slovenským po-
vstalcom v priestore Prešova patril granátnicky pluk 338 (ďalej: granpl. 338).67 Ako
už bolo uvedené vyššie, tento pluk bol ešte v noci z 26. na 27. augusta stiahnutý z
frontu do zálohy pre prípad sovietskeho útoku, a navyše odzbrojovania slovenských
jednotiek sa preukázateľne zúčastnil iba jeho II. prápor s podpornými jednotkami.
Ten však bol už 6.9. opäť k dispozícii pre nasadenie na fronte. Sovietskemu prie-
skumu a rozviedke tieto skutočnosti zrejme unikli.

Ráno 9. septembra sa zapojila do bojov aj 1. gardová armáda 4. ukrajinského frontu,
keď po päťdesiatminútovej68 delostreleckej príprave prešiel do útoku jej 107. SZ na
fronte širokom 4 kilometre vo všeobecnom smere na Bukowsko a prelomil obranu
96. PD na úseku Płowce, Stróże Małe, Stróże Wyżne. Pritom prekonal systém opor-
ných bodov na prednom okraji i v hĺbke a mínové zátarasy. Rozpútali sa ťažké boje.
Nemci využili terénne podmienky a dopredu vybudované postavenia na tvrdý odpor.
Sústredením všetkých síl 96. PD69 sa podarilo uzavrieť prielom 1 km severozápadne
od úseku Zahutyn – južný a západný okraj lesa. Tankový prielom severovýchodne
od Prusieku bol likvidovaný v hĺbke hlavnej bojovej línie, pričom Nemci údajne za-
siahli až 9 nepriateľských tankov.70 Ďalší útok zo Sanoku smerom na juhovýchod bol
odrazený zasiahnutím jedného tanku. Od 18.00 h odrážali nemeckí granátnici obno-
vený útok podporovaný tankmi na Prusiek, ktorý sa im ale nepodarilo udržať. Do
večera 9. septembra sa nakoniec za pomoci prisunutých taktických záloh podarilo
Sovietov zastaviť na čiare Prusiek – Niebiesczany. Zatlačené však bolo aj ľavé krídlo
divízie (granpl 283 plk. Koboldta) až na výšiny severne od Wolice. Súvislé napoje-
nie na pluky susedných divízií bolo prakticky prerušené. Dočasné zastavenie soviet-
skeho náporu stálo Dürkingovu, už aj tak početne slabú divíziu, nemalé straty. Aj
jemu samotnému sa zakrátko stali karpatské boje osudné, keď podľahol ťažkým zra-
neniam utrpeným pri delostreleckom prepade 11. septembra.71 
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Ref. 4, s. 515; PROEKTOR, ref. 2, s. 84.
V sile údajne až 2 500 mužov. PROEKTOR, ref. 2, s. 84 a 103-105.
Nemecké zdroje uvádzajú hodinovú, resp. jedenapolhodiny trvajúcu bubnovú paľbu od 6:30. VHA
Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 9.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495
(?)).Ref. 17, s. 333.
Genmaj. Dürking (SV 7. – 10.9. Mokre) a jeho velitelia plukov mali k dispozícii len veľmi
obmedzené zálohy. Od Medzilaboriec bol preto prisunutý novopostavený poľný náhradný prápor
196, ktorý spolu s  malými časťami ďalších jednotiek vytvoril „zásahovú skupinu“ Schlegel. Tá
bola nasadená na uzavretie medzery, ktorá vznikla medzi  granpl 287 (pplk. Lorenz) a 284 (pplk.
Gherke). (Ref. 17, s. 333.)
Aj bývalý velieľ 1. GA priznáva, že 31. samostatná tanková brigáda, ktorá útok podporovala,v ten
deň stratila 14 strojov a bola z ďalšieho boja vyradená. (Ref. 29, s. 143.)
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 9.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495
(?)). Ref. 29, s. 142-143; ref. 17, s. 333-335.
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68. PD 9. septembra. odrazila viacero útokov nepriateľa v sile až do 2 rôt na rôz-
nych postaveniach divízneho frontu. Jej dvom úderným oddielom sa dokonca poda-
rilo získať 8 zajatcov. Na úseku novoprisunutej 75. PD protivník prerazil v
severozápadnej a juhozápadnej časti Krosna s tankmi a pechotou. Južný prielom sa
Nemcom podarilo vyčistiť, zatiaľ čo v  severnej časti sa ešte večer rozhorčene bojo-
valo, avšak vzhľadom na nedostatok síl sa ho vyčistiť nepodarilo. Nemeckým útokom
boli útočiace vojská severozápadne od Wrocanky zatlačené naspäť, Bóbrku sa však
udržať nepodarilo. Ďalšie útoky proti nemeckej zaisťovacej línii na severnom okraji
lesa južne od Bóbrky stroskotali v dôsledku ťažkých strát.72 208. PD73 napokon stra-
tila Chorkówku po útoku podporovanom tankmi. V priebehu popoludnia prerazili So-
vieti cez les severne od Kobylian, obsadili toto miesto a otočili sa v smere Łeki na
východ. Lesniowku, ktorá viackrát vystriedala majiteľa, sa Nemcom do večera vy-
bojovať späť nepodarilo. Rozhorčené boje prebiehali tiež v priestore obce Podnie-
byle. Protiútokmi sa nemecké jednotky snažili vytlačiť protivníka z Kobylian a
vyčistiť prielom severovýchodne od obcí Glinik a Polski. Na úseku 545. GD zaútočili
Sovieti najprv cez Glinik na juhozápad a otočili sa potom do lesa severne od Glinika.
Z Majscowej boli nasadené do akcie proti týmto silám časti 1. TD, ktorá bola 9. sep-
tembra podriadená XXIV. TZ74. K prvým nasadeným jednotkám patrili tankový prie-
skumný oddiel 1, ktorého velenie v tento deň  prevzal kpt. Dr. Koehler (predtým
divízny adjutant) a pluk tankových granátnikov 1 mjr. Hupperta. Na línii Umiescz –
Sadkowa bol po strate Tarnowieca vybudovaný nový uzatvárací front. Do rána na-
sledujúceho dňa sa podarilo znovu obsadiť Glinik a Umieszcz. Nemci sa zároveň sna-
žili v priestore Majscowej zabrániť nepriateľskému tlaku na dôležitú hradskú Żmigród
– Jasło. Jednotkám 1. TD sa podarilo zriadiť napojenie na 545. GD. Na zvyšnom
fronte 545. GD nedošlo k žiadnym zvláštnym bojovým akciám.75

Podľa sovietskych údajov posilnili 9. septembra obranu XXIV. TZ jeden granát-
nicky pluk 544. GD (XI. SS AZ)76. Do priestoru bojov pribudla tiež inštrukčná rota
zboru. V noci na 10. septembra pribudol granpl 14 zo zostavy 78. GD (XI. SS AZ)
a útočný pluk hlavného veliteľstva 1. TA, ktorý sa dovtedy zúčastňoval bojov proti
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Hlásených bolo 5 zničených a 3 znehybnené tanky. Nemci tiež ukoristili alebo zničili značný počet
ťažkých protitankových kanónov a guľometov. Do „ťažkých krvavých strát protivníka“, uvedených
v dennom hlásení Ask Heinrici z 9.9. patria aj straty 1. a 3. čs. pešej brigády 1. ČSAZ v ZSSR, ktoré
utrpeli v priestore obcí Bóbrka a Machnówka, resp. Wrocanka – vôbec najťažšie straty v dejinách
čs. zahraničných jednotiek za 2. sv. vojny utrpené počas jediného dňa. VHA Bratislava, AZ 11, Ask
Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 9.9., a ranné hlásenie z 10.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
Z predošlého dňa bolo hlásených 5 zničených nepriateľských tankov.
K. Schönherr uvádza ako dátum podriadenia 1. TD pod Ask Heinrici 10.9. (SCHÖNHERR,
Obranné operácie, ref. 1, s. 90.)
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 9.9. 1944 a ranné hlásenie z 10.9.
1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)); ref. 64, s. 646-648.
Pravdepodobne granpl 1083. (Ref. 64, s. 648.)
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slovenským povstalcom. 10. septembra,. ráno, sa na nákladných vozidlách smerom
k Duklianskemu priesmyku začal presúvať granpl 944 357. PD77 (veliteľ – genmjr.
Norbert Holm78 , Ia – ?) zo skupiny Rintelen.79

K ďalším organizačným opatreniam patrilo vyňatie 96. PD z podriadenosti XXIV.
TZ. Od 10. septembra patrila do susedného XI. AZ. Posilou pre XXIV. TZ80 bola bo-
jová skupina 8. TD, ktorá mu bola (od 10.9.) priamo podriadená.81 Aj v tento deň po-
kračovali boje s nezmenšenou intenzitou. Ťažisko sovietskeho útoku ležalo pri
Kobylanoch a na ľavom krídle 208. PD, kde sa vojská 38. A pokúšali preťať hradskú
Dukla – Żmigród Nowy – Jasło. Táto cesta mala veľký význam, pretože bola jedinou
rokádnou komunikáciou vo Východných Beskydách, ktorá spájala nemecké zosku-
penie stojace proti ľavému krídlu 1. ukrajinského frontu s vojskami SkA Severná
Ukrajina, rozloženými severne od Karpát. Zároveň to bola jediná vhodná cesta pre
manéver a zásobovanie vojsk nemeckej tankovej armády. Strata tejto cesty by Nem-
com vážne skomplikovala ďalší priebeh obranných operácií v Karpatoch. To vy-
svetľovalo urputnosť nemeckej obrany v priestore cesty Dukla – Żmigród Nowy. A
práve o ovládnutie tejto cesty sa v nasledujúcich bojoch snažili jednotky 38. A, ktoré
si chceli vynútiť prielom na juh a súčasne rozšíriť priestor prieniku, predovšetkým v
západnom smere.82

Na úseku 68. PD nedošlo k žiadnym zvláštnym udalostiam. Napriek odporu ur-
putne bojujúcich jednotiek 75. PD stratili Nemci Krosno proti útokom zo severu, zá-
padu a severozápadu.83 Jednotky divízie sa tvrdo bránili v priestore Wrocanky
a Bóbrky. Protivník, ktorý prenikol v noci na 10. septembra cez Kobylany až do lesa
severne od Dukly, ako aj na cestu východ – západ na Wietrzno, bol protiútokom z
priestoru Równe severozápadným smerom vrhnutý späť až do oblasti 2 km východne
od Kobylian. Obsadená bola obec Łeki a tiež 2. postavenie južne od cesty Wietrzno,
Sulistrowa. V priestore bránenom 208. PD po márnom pokuse preniknúť na juh zo-
silnili Sovieti svoj tlak z Kobylian na juhozápad. Útok 1. TD z obce Toki na Koby-
lany dosiahol západný okraj Kobylian, Nemci sa však museli stiahnuť pred silným
nepriateľským protiútokom a súčasným bočným tlakom z lesa severne od Sulistrowej
na západný okraj tohto miesta. Napriek početným, tankami podporovaným, nepria-
teľským útokom sa podarilo udržať uzatvárací front od západného okraja Lesionowky
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Granpl 944, 945 a 946, fyzpr 357, delpl 357 a divízne jednotky 357.
Od 12.9. genmjr. Josef Rintelen.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné hlásenie z 10.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495
(?)); PROEKTOR, ref. 2, s. 84-103.
Predsunuté (Vorgesch.) veliteľské stanovište XXIV. TZ sa v tom čase nachádzalo v Tylawe.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 10.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
Sovietske zdroje k posilám z 10.9. uvádzajú ešte aj ženijný prápor 672. (PROEKTOR, ref. 2, s. 103.) 
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 10.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?);
PROEKTOR, ref. 2, s. 89-90.
D. M. Proektor datuje definitívny pád mesta na ráno 11. septembra. (PROEKTOR, ref. 2, s. 98.)
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až po východný okraj Podniebyle – Piotrowka. Sovietsky útok zo severu roztrhol spo-
jenie medzi 208. PD a 1. TD divíziou pri osade Polski (dnes Glinik Polski). Na úseku
545. GD viedli silné útoky s tankovou podporou k strate Umieszczu, Sadkowej a Mo-
derówky. Nepriateľské útoky boli zastavené zničením viacerých tankov na všeobec-
nej línii 1 km západne od: Umieszcz – západný okraj Sadkowa – východný okraj
Szebnie. Proti silnej partizánskej skupine vyzbrojenej ťažkými zbraňami v lese se-
verozápadne od Glinika a južne od Laski bol zriadený krycí front a Nemci zahájili
útok z juhozápadu do lesa. K večeru docielili Sovieti prienik z východu do lesa ju-
hozápadne od obce Umieszcz.84

Okrem 1. a 8. TD bola hlavným veliteľom skupiny armád Severná Ukrajina vy-
členená z podriadenosti hlavného veliteľstva 17. A aj 154. záložná divízia, tú si však
veliteľstvo Ask  Heinrici ponechalo v zálohe, respektíve nasadilo ju vo svojom tyle
proti slovenským povstalcom. Napriek posilneniu dvoma tankovými divíziami nebol
schopný XXIV. TZ  dlhodobo brániť obranné pozície a bol donútený na postupný
ústup. Nesmieme však zabúdať, že hoci hovoríme o divíziách, v skutočnosti išlo o bo-
jové skupiny, ktoré mali často len zlomok predpísaných tabuľkových stavov. Aj preto
možno považovať za úspech fakt, že sa divíziám XXIV. TZ  podarilo premeniť útok
38. A na zdĺhavé „prehryzávanie sa“ nemeckou obranou. Do pohybu sa dal „mlynček
na mäso“, ktorý pohlcoval nové a nové posily na oboch stranách.85

11. septembra bola nemecká obrana v úseku prielomu podľa sovietskych zdrojov
posilnená hlavnými silami 8. TD, 544. GD, 78. GD a 101. jágerskej divízie.86  Tento
údaj však bude ešte nutné podrobiť ďalšiemu výskumu. Obe granátnické divízie totiž
tvorili jadro XI.  SS AZ a je nepravdepodobné, že by nemecké velenie do tejto oblasti
premiestnilo celý tento zbor – dostupné nemecké zdroje sa o tom ani nezmieňujú.
Išlo zrejme len o vyčlenené časti. Rovnako tak v prípade 101. JágD genmjr. Dr. Walt-
hera Assmanna vieme zatiaľ s istotou potvrdiť len prítomnosť dvoch práporov už vyš-
šie spomenutého jágpl 228, ktoré ešte začiatkom septembra vyčlenilo velenie
armádnej skupiny ako svoju zálohu pre prípad útoku na karpatské priesmyky. Do-
stupné zdroje naznačujú, že tieto dva jágerské prápory boli operatívne nasadzované
na exponované úseky beskydského frontu.87 Hlavné časti 101. JágD boli minimálne
do 10. septembra podriadené XXXXIX. HZ, ktorý bol až do 19. septembra súčasťou
maďarskej 1. A.88
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VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 10.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)). 
PROEKTOR, ref. 2, s. 92; SCHÖNHERR, Obranné operácie, ref. 1 s. 90-91; SCHÖNHERR, Po-
tlačenie SNP, ref. 48, s. 195.
PROEKTOR, ref. 2, s. 94.
Napr. I./228 prápor bol od 19.9. do 26./27.9. súčasťou bojovej skupiny Lorenz vytvorenej zo
zvyškov granpl 287, poľného náhradného práporu 196 (obe 96. PD) a hraničiarskeho práporu 9.
(Ref. 17, s. 340-342.)
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 10.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?));
SCHÖNHERR, Obranné operácie, ref. 1, s. 91. Prítomnosť hlavných síl 101. JágD na duklian-
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Obnovené útoky 38. A z 11. septembra opäť narazili na zúrivý odpor posilneného
XXIV. TZ. Ešte počas predošlej noci sa na úseku 75. PD podarilo protivníkovi (jed-
notkám 1. ČSAZ) obsadiť dôležitú kótu 534 severozápadne od mesta Dukly. V ten deň
bol z tohto priestoru podniknutý útok proti obci Teodorówka, o ktorú Nemci dočasne
prišli, čím bola zároveň nakrátko prerušená aj cesta do Dukly. V noci z 11. na 12.
septembra sa nemeckým jednotkám podarilo túto obec získať späť a zatlačiť česko-
slovenské útvary smerom ku kóte 534. Sovietske jednotky dobyli osadu Głojce a po-
stúpili k okraju obce Iwla. Podarilo sa im teda dosiahnuť dôležitú hradskú Dukla –
Żmigród Nowy – Jasło. Ďalej však boli zastavené silnou paľbou zo svahov horského
chrbta tiahnuceho sa južne od tejto cesty. Útočiace jednotky sa tiež dostali až na vý-
chodný okraj Łysej Góry, kde odrazili protiútok 1. TD, ale samotnú obec sa im ob-
sadiť nepodarilo. Nemecké velenie sa nasadením tankových útvarov snažilo za každú
cenu získať hradskú spať. Z priestoru  Żmigródu Noweho podnikali jednotky 8. TD
útoky v smere Łysa Góra – Głojce. Tvrdo sa bojovalo aj v priestore Sulistrowej, kde
Nemci narazili na silnú protitankovú obranu a prišli o niekoľko tankov. Tankový prie-
skumný oddiel 1 kpt. Dr.  Koehlera sa za podpory tankového delostreleckého pluku
73 neúspešne pokúšal dobyť dôležitú kótu 526 (525,7) severovýchodne Łysej Góry.89 

V tvrdých bojoch sa podarilo Červenej armáde 12. septembra roztrhnúť nemecký
obranný front a medzeru medzi osadami Głojce a Łysa Góra využil sovietsky 1. gar-
dový jazdecký zbor na rýchly prienik smerom na juh. Vzhľadom na to, že v dôsledku
tejto frontovej medzery sa ocitol severný obranný systém Ask Heinrici vo veľkom ne-
bezpečenstve, nariadilo veliteľstvo armádnej skupiny nasadenie 75. PD a 1. TD do
protiútoku s cieľom uzavrieť miesto prieniku. Súčasne s tým atakovala 357. PD, ktorú
bolo plánované použiť na zabezpečenie hrebeňa Beskýd, prenikajúce jazdecké jed-
notky, v snahe obkľúčiť a zničiť ich ešte pred dosiahnutím Duklianskeho priesmyku.
Podľa sovietskych zdrojov sa boja proti gardovým jazdcom zúčastnili aj jednotky
jágpl 228. Napriek tomu potrebovala Rintelenova 357. PD skoro dva týždne na po-
rážku obkľúčeného a už na slovenské územie zatlačeného 1. GJZ.90 

Obzvlášť tvrdé boje prebiehali 12. septembra v priestore kóty 534, smutne známej
ako „kóta smrti“. Kóta mnohokrát zmenila majiteľa. Čechoslováci ju aj napriek zna-
čnému nemeckému úsiliu napokon udržali. Sovietske zdroje uvádzajú, že protiútokov
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90

skom bojisku vzhľadom na absenciu príslušných nemeckých prameňov úplne vylúčiť nemožno.
Znamenalo by to však, že velenie armádnej skupiny vyňalo divíziu z podriadenia XXXXIX. HZ a
presunulo ju z juhu pozdĺž frontu do priestoru pôsobenia XXIV. TZ. S istotou vieme, že už 20.9.
jednotky  101. JáD bojovali opäť v zostave XXXXIX. HZ v priestore Czarnej. (Ref. 29, s. 190;
MEHNER, Kurt. Die geheimen Tagesberichte der deutschen Wehrmachtsfűhrung im zweiten
Weltkrieg 1939 – 1945. Band 11. Osnabrück : Biblio Verlag, 1984, s. 53.)
PROEKTOR, ref. 2, s. 94-95; ref. 64, s. 648.
PROEKTOR, ref. 2, s. 99-127; SCHÖNHERR, Obranné operácie, ref. 1, s.  91.



sa zúčastnili dva pluky 101. JágD91, časť síl 78. GD a 1.TD. V prípade 101. JágD
však pravdepodobne šlo len o už niekoľkokrát spomenuté jeden alebo dva prápory
jágpl 228. Podľa výpovede zajatého príslušníka 68. PD bol do tohto priestoru od Ry-
manówa presunutý aj granpl 188, ktorého úlohou bolo túto kótu dobyť. Ťažké boje
prebiehali aj na ďalších úsekoch frontu v útočnom pásme 38. A. V priestore Łysej
Góry sa zrazili jednotky 1. TD, ktorých cieľom bola osada  Głojce s útvarmi 25. TZ,
zameraného na zmocnenie sa dôležitého oporného bodu nemeckej obrany – Żmi-
gródu Noweho, kde sa zároveň zhromažďovali a preskupovali nemecké sily. Ani jed-
nej strane sa nepodarilo dosiahnuť svojich cieľov, pričom utrpeli značné straty.92

13. septembra sa útočiacim jednotkám nepodarilo dosiahnuť žiaden výrazný
úspech, s výnimkou 1. GJZ, ktorý úzkym koridorom prenikal do tyla XXIV. TZ, kde
bol napokon zastavený jednotkami 357. PD. Prieskumníkom 1. TD sa 13.9. podarilo
znovu obsadiť Łysu Góru a krátko nato aj kótu 526, kde sa izolovaní bránili až pokým
s nimi nenadviazal sprava spojenie prápor 101. JágD. Nemecké velenie aj naďalej
pokračovalo v posilňovaní svojich vojsk vo Východných Beskydách. Z priestoru Ra-
domyślu sa premiestňovala 359. pešia divízia a z priestoru Miasta (50 kilometrov od
Varšavy) sa po železnici smerom k Jaslu prepravovala 24. tanková divízia. Prítomnosť
359. PD na duklianskom bojisku sa mi však zatiaľ nepodarilo overiť v žiadnom do-
stupnom nemeckom zdroji a ani sovietske zdroje sa o nej ďalej pri popise karpat-
ských bojov nezmieňujú, s výnimkou krátkej poznámky, že sa koncom septembra
sústreďovala južne od Duklianskeho priesmyku (zámena s 357. PD?, pozn. T.H.).93

Na overenie čaká tiež údaj, že nemecké útvary a zväzky bojujúce proti 38. A boli
zlúčené do „Püchlerovej skupiny“.94

14. septembra popoludní zahájili preskupené jednotky XXIV. TZ neobyčajne silné
protiútoky na úseku Łysa Góra – Głojsce. Snažili sa prehradiť trhlinu vo svojej ob-
rane a odrezať 1. GJZ od hlavných síl 38. A. Z priestoru Iwly postupovala ku osade
Głojsce 8. TD. Po tvrdom boji zatlačila sovietske útvary a prenikla južne a juhový-
chodne od tejto osady. Okolo poludnia sa opäť rozpútal zúrivý boj pri Łysej Góre.
Časti 1. TD vyrazili do útoku z Łysej Góry smerom na východ. Zväzky oslabeného
sovietskeho 25. TZ sa dlho držali, ale odraziť nemecký útok sa im nepodarilo. Ne-
meckým útvarom sa podarilo zatlačiť za cenu značných strát sovietske vojská a k
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101. JáD bola tabuľkovo tvorená práve dvoma plukmi pechoty (jágpl 228 a 229), delostreleckým
plukom 85 a divíznymi jednotkami.
KOPECKÝ,  HOFÍREK, ref. 1, s. 53; PROEKTOR, ref. 2, s. 96-99.
V Tessinovom prehľade figuruje k 16.9. a 13.10. 1944 v zostave LIX. AZ 17. A. (TESSIN, ref. 3,
zv. 4, s. 53).
PROEKTOR, ref. 2, s. 100-101 a 141; ref. 64, s. 648. Spojitosť s menom genpor. Carla Püchlera
sa mi zatiaľ nepodarilo nijako preukázať, hoci úplne vylúčiť ju nemožno, keďže podľa niektorých
zdrojov bol v období 25.7. 1944 – 27.10. 1944 umiestnený vo veliteľskej zálohe.
http://www.geocities.com/~orion47/WEHRMACHT/HEER/General2/PUECHLER_CARL.html (22.12. 2009);
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/P/PuechlerCarl.htm (22.12. 2009).
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večeru sa spojili so silami, ktoré postupovali z Iwly. Tak sa k večeru 14. septembra
podarilo odrezať 1. GJZ od hlavných síl 38.A. Tankoví prieskumníci kpt. Dr. Koehlera
sa naďalej úporne bránili na kóte 526, za čo si vyslúžili osobné poďakovanie a uzna-
nie veliteľa armádnej skupiny genplk. Heinriciho. Proti tankmi podporovaným úto-
kom bránili túto dôležitú výšinu až do 20. septembra, keď ich vystriedal tankový
prieskumný oddiel 24 (24. TD).95 

Od 15. septembra sa hlavné boje v útočnom pásme 38. armády presunuli na jej
ľavé krídlo do priestoru Rymanówa, kde sa pokúšal preraziť sovietsky 4. gardový
tankový zbor. Jeho jednotky, ktoré sa pokúšali preniknúť cez horský chrbát, sa dostali
po urputnom boji až do Rymanówa a prenikali na južný okraj mestečka. Tu však ne-
mecké jednotky privítali sovietske tanky silnou paľbou. Sovietske tankové brigády
utrpeli pri neúspešných pokusoch o prienik ťažké straty. Avšak hoci aj malý postup
tankového zboru a určitý úspech, ktorý dosiahli pravokrídelné zväzky 1. GA, donú-
tili Nemcov, aby v noci na 16. septembra stiahli časť síl 68. PD, ktorá bola predtým
v obrane na hrebeni južne od Rymanówa. Sovieti v tomto priestore naďalej pokračo-
vali v útoku. Nemecké velenie vystihlo sovietsky zámer uskutočniť prielom v prie-
store Rymanówa, a 16. septembra posilnilo svoje útvary v tomto priestore veľkým
počtom delostrelectva. Aj naďalej sa úporne bojovalo na západ od mestečka Dukla v
priestore Iwly a Hyrowej (Chyrowa), do ktorých boli nasadené bojové skupiny 1. TD
a o samotnú Duklu, ktorú Nemci zatiaľ dokázali udržať.96

16. septembra obnovili zväzky 38. armády útok aj na ostatných úsekoch frontu.
Opäť sa rozpútali zúrivé boje. Na pravom krídle XXIV. TZ sa 68. PD bránila v pre-
menlivých bojoch. Silné útoky po celý deň odrážal jej ľavý sused – 75. PD. Na pra-
vom krídle 1. TD sa podarilo Sovietom popoludní v priestore 5 km na západ od Dukly
znova vytvoriť v nemeckej obrane trhlinu. Podarilo sa im tak čiastočne preniknúť za
ľavé krídlo 75. PD. Nemci prišli o Iwlu a zároveň sa sovietskej 70. streleckej divízii,
ktorá útočila na sever,  podarilo vymaniť z obkľúčenia v priestore na juh od  Iwly. Na
druhej strane tým však boli zmarené pokusy zaistiť komunikácie 1. GJZ, s ktorým na-
ďalej bojovali jednotky 357. PD. Nemcom sa podarilo vytvoriť aspoň tenkú kryciu
líniu. Zároveň bola 357. pešou divíziou nemecká zaisťovacia línia proti odrezanému
1. GJZ posunutá na severozápad od Duklianskeho priesmyku.97

95
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PROEKTOR, ref. 2, s. 102; ref. 64, s. 648-649. Pre nemecké (nielen) tankové jednotky bolo typ-
ické nasadenie v jednotlivých bojových skupinách, mnohokrát od seba odlúčených, keďže stredne
horský a zalesnený karpatský terén nie je pre klasické tankové operácie vhodný. Rovnako tak bý-
vali nezriedka spolu nasadené jednotky vyčlenené z rôznych zväzkov, čo sťažuje ich identifikáciu
a určenie ich pôsobenia. Podrobné nasadenie nemeckých obrnených jednotiek v Karpatoch bude
predmetom samostatného materiálu, ktorý pripravujem.
PROEKTOR, ref. 2, s. 111; ref. 64, s. 650; ŠÁDA, BERÁNEK, KRÁTKÝ, ref. 2, s. 190-191.
MEHNER, ref. 89, s. 41; PROEKTOR, ref. 2, s. 111-112. Minimálne od 16.9. už nepatrila do
zostavy XXIV. TZ 545. GD. Presný dátum prevedenia pod XI. SS AZ zatiaľ chýba. (TESSIN, ref.
3, zv. 4, s. 53.)



Podobne vyzerala situácia na fronte v útočnom pásme 38. A tiež ráno 17. sep-
tembra. Hlavné úsilie útočníkov sa presunulo na ich ľavé krídlo, teda v pásme,  kde
útočil 4. GTZ. Po značných stratách sovietske velenie svoje sily v priestore Ryma-
nówa preskupilo a posilnilo.98

Nemecké velenie v tom čase tiež preskupovalo svoje sily. Pripravovalo totiž pro-
tiúder na sovietske vojská, ktoré obsadili Iwlu. 17. septembra k večeru sa dokončilo
sústredenie jednotiek východopruskej 24. tankovej divízie99 (V – genpor. Maximilian
Reichsfreiherr von Edelsheim100, Ia – mjr. gšt. Rudolf von Knebel-Doeberitz) v prie-
store  Żmigródu Nowého, takže proti pravému krídlu sovietskej 38. A stálo zoskupe-
nie zložené z jednotiek 1., 8. a 24. TD, 208. PD a 78. GD. 18. septembra sa schyľovalo
k urputným bojom.

18. septembra ráno zahájili tankové zoskupenia oboch bojujúcich strán útočnú čin-
nosť na oboch krídlach v pásme sovietskej 38. A, respektíve nemeckého XXIV. TZ.
Ťažké boje sa rozhoreli v priestore Rymanówa, Pastwisky a Sienawy, kde sa pokú-
šali preniknúť cez nemeckú obranu útvary dvoch sovietskych tankových zborov (4.
GTZ a 31. TZ). Na juh od čiary Rymanów – Pastwiska sa podľa sovietskych zdrojov
bránili asi dva prápory 68. PD s 50 delami a mínometmi, 45 guľometmi a 10 tankmi
a samohybnými delami. Sovieti postupovali len veľmi pomaly a narážali na silný
odpor. Na západ odtiaľ zaútočili Nemci jednotkami 1. a 8. TD na sovietsky 101. SZ.
Tento úder však bol odrazený. Plán nemeckého velenia, ktorý počítal s tým, že so-
vietske vojská preniknuvšie k ceste Żmigrod Nówy – Dukla budú vrhnuté na sever,
stroskotal. Nemci prišli údajne o 15 tankov. Do bojov sa zapojila aj novoprisunutá
24. TD, ktorá nastúpila do útoku v priestore Łysej Góry smerom na Draganowu, pri-
čom dosiahla čiastočný úspech. V noci však dostala rozkaz útok prerušiť a pripraviť
sa na útok južným smerom.

19. septembra pred svitaním bol odpor nemeckých útvarov na pravom krídle XXIV.
TZ sústredenou činnosťou sovietskych tankových a motostreleckých útvarov zlo-
mený. Tanky prešli cez horský prechod a prenikli do priestoru Rudawky Rymanow-
skej. Za dva dni teda postúpili sovietske tankové útvary 6 kilometrov do hĺbky
nemeckej obrany. Na ostatných úsekoch odrážali zväzky 38. A po celý deň 19. sep-
tembra silné nemecké protiútoky. Nemci rovnako ako predtým sústreďovali hlavné
úsilie proti sovietskemu 101. SZ a 1. ČSAZ. Časť 24. TD sa presunula k Iwle, aby tu
vystriedala jednotky 1. TD. Ďalšia jej bojová skupina (von Holleben) dostala za úlohu
napadnúť odrezané jazdecké jednotky v priestore Krempna a ďalej útočiť smerom na
Polany. Po obsadení Polian sa skupina chystala napadnúť nepriateľa v lesoch na juh
od obce, k tomu však už nedošlo, keďže velenie 24. TD muselo použiť bojovú sku-
pinu von Holleben na vystriedanie jednotiek 1. TD na úseku pri Łysej Góre.101
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PROEKTOR, ref. 2, s. 113-115.
Pluky tankových granátnikov 21 a 26, tankový prieskumný prápor 24, tankový pluk 24, tankový
delostrelecký pluk 89 a ďalšie divízne jednotky.
30.9. prevzal velenie plk. Gustav-Adolf von Nostitz-Wallwitz.
PROEKTOR, ref. 2, s. 115-118; ref. 11, s. 259-262.
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20. septembra pokračovali 4. GTZ a 31. TZ v útoku južným smerom v snahe zlik-
vidovať nemeckú obranu na svahoch hrebeňa južne od Rymanówa a obkľúčiť a zničiť
nemecké duklianske zoskupenie. Nemecké velenie však v obave, aby sa sovietske
jednotky nedostali do tyla jeho duklianskeho zoskupenia, stiahlo v noci na 20. sep-
tembra 68. a 75. PD, ktoré zaujímali obranu pozdĺž hrebeňa na čiare Rymanów –
Dukla, o 2 až 10 kilometrov južným smerom na čiaru tiahnucu sa po severných sva-
hoch druhého hrebeňa: Polany Surowiczne – Szklary – 1 km južne od Dukly. Na
styku XXIV. TZ a napravo stojaceho XI. AZ sa tlakom na ľavé krídlo 96. PD (XI. AZ)
podarilo Sovietom roztrhnúť nemeckú obranu, vytlačiť 96. PD cez Lupkovský prie-
smyk juhovýchodným smerom a následne preniknúť na slovenské územie. Nemci sa
za snažili tento prienik uzavrieť silami 96. PD z východu a prisunutými časťami
1. TD zo západu a boli nútení prisúvať do ohrozeného priestoru ďalšie sily. V tyle
XXIV. TZ naďalej bojovala 357. PD proti obkľúčeným gardovým jazdcom.  Jednotky
1. TD, ktoré dovtedy stáli proti 101. SZ,  boli v priebehu dňa až do noci na 21. sep-
tembra. vystriedané bojovými skupinami 24. TD von Holleben a von Einem, ktoré sa
rozmiestnili na línii od kóty 551 (južne od Teodorówky) cez južný východ z Iwly,
pozdĺž lesa k Łysej Góre až južne od Siedlisky. Medzi oboma bojovými skupinami
stáli juhovýchodne od  Łysej Góry časti podriadeného pluku tankových granátnikov
8 (8. TD). O Duklu, Nadole a Teodorówku nemeckí obrancovia toho dňa prišli. Ne-
prestali však zosilňovať svoje zoskupenie pred 38. A. Podľa sovietskych zdrojov bol
zo Slovenska stiahnutý peší zaisťovací prápor 1005102 a z Maďarska strážny prápor
582.103

V dňoch 18. – 20. septembra museli Nemci opustiť čiaru, ktorú až doposiaľ pevne
držali, a ich sily boli vrhnuté dozadu o 10 až 12 kilometrov. Nová obranná línia, ktorú
zaujali pozdĺž hrebeňa na čiare Polany Surowiczne – Szklary – 1 km južne od Dukly,
však bola pre čelný útok ťažko dostupná prirodzená prekážka.104

21. septembra útočili jednotky 1. TD v priestore na východ od Jaślisky. Proti už na
slovenské územie preniknuvším útvarom severne od Medzilaboriec boli nasadené aj
časti 357. PD (granpl 946 a ženpr 357) v spolupráci s divíziami XI. AZ, pričom sa sú-
stredeným tlakom podarilo na druhý deň vytlačiť Sovietov z Habury a Borova.105

22. septembra obdržalo veliteľstvo Ask Heinrici ďalekopis od SkA Severná Ukra-
jina106, podľa ktorého sa do jej tyla v priestore Prešov – Poprad mala z výcvikového
priestoru Warthelager presunúť divízia tankových granátnikov Feldherrnhalle. Po prí-
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Infanterie-Sicherungs-Bataillon 1005. (TESSIN, ref. 3, zv. 13, s. 212.) K 26.9. podriadený 24. TD.
(PROEKTOR, ref. 2, s. 140.)
Landesschützen-Bataillon z. b. V.  582. (MEHNER, ref. 89, s. 53; PROEKTOR, ref. 2, s. 119-121,
SCHÖNHERR, Obranné operácie, ref. 1, s. 91-92; ref. 11, s. 260; ref. 64, s. 650-651; TESSIN, ref.
3, zv. 11, s. 224.)
PROEKTOR, ref. 2, s. 120-121.
Ref. 29, s. 173-174; ref. 64, s. 650-651.
SkA Severná Ukrajina bola v tomto období premenovaná na skupinu armád A. Neboli s tým spo-
jené žiadne organizačné zmeny. Dátum premenovania býva uvádzaný v rozmedzí 20. – 24.9. V
nižšie citovanom ďalekopise z 22.9. je stále uvedená ako SkA Severná Ukrajina.



chode  mala byť podriadená Ask Heinrici. O tom, či táto divízia zasiahla do bojov na
karpatskom fronte, alebo bola dočasne použitá na zaisťovanie tylových komunikácií
na východnom Slovensku, zatiaľ nemáme žiadne podrobnejšie údaje.107

Aj 23. septembra sa na styku XI. AZ a XXIV. TZ v priestore Habury tvrdo bojo-
valo, pričom do bojov naďalej zasahovali časti 1. TD. 68. PD odrazila na  strednom
a ľavom úseku svojej obrany viaceré útoky. Na juh od Dukly vyrazili toho dňa útvary
38. A opäť do prudkého útoku s veľkým počtom tankov a za silnej podpory bojového
letectva smerom na Tylawu, pričom prerazili obranu 75. PD. Nemci boli prinútení
rýchlo ustupovať smerom na juh a sovietske tanky a motostrelecké útvary obsadili Ty-
lawu. Nemcom sa však podarilo zaujať obranu na výšinách západne a juhovýchodne
od Tylawy a znovu kládli tuhý odpor, takže protivník nemohol rozvinúť prudký útok
z dobytého priestoru. Zároveň sa pokúšal preraziť z obkľúčenia 1. GJZ, ktorý viedol
ťažké boje v priestore Krajná Porúbka – Korejovce. Pomôcť sa mu snažili tanky úto-
čiace z Tylawy smerom na západ. V snahe zastaviť sovietsky nápor,  boli z východu
nasadené časti 1. TD a zo severozápadu 24. TD.108

Úder sovietskych tankových zborov a obsadenie komunikačného uzlu Tylawa spô-
sobili, že nemeckému zoskupeniu, ktoré sa bránilo východne od cesty Dukla – Tylawa
pozdĺž hrebeňa sledujúceho čiaru Polany Surowiczne – Szklary, hrozilo, že bude izo-
lované od hlavných ciest, ktoré ho spájali s útvarmi rozmiestnenými západne od cesty.
Preto nemecké velenie 23. septembra pod ochranou silných zadných vojov začalo
toto zoskupenie sťahovať na juh. Hodlalo zaujať obranu pozdĺž hlavného karpatského
hrebeňa.109

Ráno 24. septembra zaútočila bojová skupina Huppert (1. TD) z priestoru východne
od Čertižného s cieľom uvoľniť hradskú Jasliska – Medzilaborce, pričom bol jej útok
korunovaný úspechom. Na ľavom krídle nemeckej obrany postúpili sovietske a česko-
slovenské útvary len o 4 kilometre a do večera 24. septembra dosiahli čiaru Jaśliska
– Barwinek – Smereczne – Mszana (mimo) – Hyrowa. Tu sa rozpútali urputné boje
s nemeckými jednotkami, ktoré ustúpili z pôvodnej čiary a zaujali obranu na sever-
ných svahoch hlavného karpatského hrebeňa. Na pomoc ťažko skúšanej 75. PD pri-
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VHA Bratislava, AZ 11, SkA Severná Ukrajina, ďalekopis pre Ask Heinrici z 22.9. 1944 (BA-MA,
f. RH 19 VI, v. 19, fol. 49). Táto divízia sa začiatkom októbra 1944 nachádzala v Maďarsku v
oblasti Miskolc - Mesőkövesd v tyle SkA Juh (predtým Južná Ukrajina) a zakrátko nato v zostave
III. tankového zboru 6. armády. (FRIESSNER, Hans. Verratene Schlachten. Hamburg Holsten-
Verlag, 1956, s. 130 a 260; MOORE, Perry: Panzerschlacht. Armoured Operations on the Hun-
garian Plains September-November 1944. Solihull: Helion & Company, 2008, s. 46-48.) Je možné,
že jej výskyt v tylovom priestore SkA Juh v čase jej znovuformovania sa súvisel aj s úlohou
zabezpečovať prechody cez rieku Tisu. Porovnaj VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia,
denné hlásenie z 11.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
MEHNER, ref. 89, s. 61; PROEKTOR, ref. 2, s. 123-124; ref. 64, s. 651-652.
PROEKTOR, ref. 2, s. 124.
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šla bojová skupina von Holleben (24. TD)110, ktorá proti tlačiacim sa Sovietom pod-
nikla protiútok. 357. PD naďalej zvádzala tvrdé boje s 1. GJZ, pričom sa časti jaz-
deckých jednotiek podarilo dosiahnuť Smereczne a spojiť sa s tankmi postupujúcimi
z Tylawy.111 

Večer 24. septembra pribudli do priestoru bojov na západ od duklianskej cesty prvé
jednotky 1. lyžiarskej divízie112 (veliteľ – genmjr. Martin Berg, Ia – ?113), elitného
zväzku stiahnutého zo severu z úseku XXXXII. AZ 4. TA. Táto divízia, ktorá sa lep-
šie hodila na boj v stredne horskom teréne, v čase od 24. – 28. septembra postupne
vystriedala 1. TD. Jej III./1 lyžiarsky prápor nadporučíka Schülkeho už na druhý deň
ráno zasiahol do bojov v blízkosti slovensko-poľskej hranice na severozápad od Du-
klianskeho priesmyku. Postupne sa do bojov na rôznych miestach línie Barwinek –
Hyrowa zapájali aj ďalšie prápory divízie, ktoré boli vykladané z vlakov na stanici v
Gorliciach a nákladnými automobilmi okamžite privážané do priestoru bojov.114 

Útočná aktivita nemeckých síl v priestore Medzilaborce – Čertižné 25. septembra
začala ochabovať. Jednotky 1. TD boli postupne sťahované z frontu a napojenie na
pravé krídlo 68. PD prevzala nedávno prisunutá hornobavorská 97. jágerská divízia
(ďalej: 98.  Jágd) pridelená XI. AZ. 75. PD naďalej zúfalo odrážala nepriateľské útoky
na svojom úseku, pričom sa jej podarilo prehradiť niektoré prieniky a spôsobiť ne-
priateľovi straty na obrnenej technike. Naproti tomu však bolo pravé krídlo 24. TD
zatlačené približne 2 km na západ, čím bolo zdecimovaným jednotkám 1. gardového
jazdeckého zboru (ďalej: GJZ) umožnené  postupne unikať z obkľúčenia. Pokusy bo-
jovej skupiny von Holleben a III./1 lyžiarskeho práporu  prehradiť tento koridor zos-
tali bez úspechu. Treba podotknúť, že jednotky 24. PD na tomto úseku silne pociťovali
nedostatok vlastných tankov (k dispozícii boli len 2 stroje), keďže švadróna (rota)115

tankov pridelených 1. TD sa nestihla včas vrátiť k svojej materskej divízii, aby mohla
ovplyvniť výsledok tohto stretnutia.116
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Pre nasadenie jednotiek 1., ako aj 24. TD bolo pre toto obdobie bojov typické neustále uzatváranie
frontových trhlín, ktoré vznikali lokálnymi prienikmi protivníka. (SCHÖNHERR, Obranné
operácie, ref. 1, s. 91.)
PROEKTOR, ref. 2, s. 124-126; ref. 11, s. 261; ref. 64, s. 652-653.
Lyžiarske pluky 1 a 2, delpl 152 a divízne jednotky. Niekedy chybne zamieňaná za 1. horskú divíziu.
Berga vystriedal začiatkom októbra genmjr. Gustav Hundt. Ia bol pravdepodobne mjr. gšt. Hellmut
Grashey (prvý Ia brigády, resp. divízie) alebo mjr. gšt. Kronsbein (funkciu zastával v januári 1945,
ale dátum jeho nástupu zatiaľ chýba).
GUNTER, Georg. Die deutschen Skijäger. Von den Anfängen bis 1945. Eggolsheim: Nebel Verlag,
(bez uvedenia roku vydania), s. 161-166; SCHÖNHERR, Obranné operácie, ref. 1, s. 92.
U 24. TD sa jednotky a hodnosti označovali ako u jazdectva, čím sa zachovávala tradícia 1.
jazdeckej divízie, z ktorej 24. TD vznikla.
Ref. 29, s. 176; MEHNER, ref. 89, s. 67; ref. 11, s. 262. V práci G. Guntera je stretnutie prek-
vapených lyžiarov s gardovými jazdcami na základe spomienky príslušníka 9./III roty datované na
28.9. Či ide o chybne uvedený dátum, alebo stretnutie s nejakou izolovanou jednotkou (podľa so-
vietskych údajov sa všetky útvary 1. GJZ vymanili z boja do večera 26.9.), nevedno. (Ref. 115, s.
167-168; PROEKTOR, ref. 2, s. 133.)                 



26. septembra ráno dosiahli vojská 38. A hlavný karpatský hrebeň a zaujímali čiaru
v šírke 75 kilometrov. V čase od 27. do 29. septembra sa útvary armády pripravovali
na ďalší útok, pričom na jeho termín malo vplyv aj zhoršené počasie. K 26.9. boli di-
vízie XXIV. TZ rozmiestnené takto: 68. PD posilnená strážnym práporom 582 a že-
nijným práporom 672117 na čiare 1 km  juhovýchodne a  východne od Zyndranowej;
75. PD, časti 1. lyžiarska divízia (ďalej: 1. LyžD), granpl 1070 a granpl 309 (208.
PD)118 na čiare 1 km V od Zyndranovej – Ropianka (mimo); 24. TD s peším zaisťo-
vacím práporom 1005 a bližšie neurčeným oddielom útočných diel na čiare Ropianka
– Łysa Góra (mimo)119. V zálohe (armádnej skupiny ?) sa nachádzal útočný pluk 1.
TA v priestore Krempna a bojová skupina 8. TD120 v priestore Osiek – Dębowiec. So-
vietske zdroje sa zmieňujú aj o sústreďovaní 359. PD južne od Duklianskeho prie-
smyku, čo však pravdepodobne bude zámena s 357. PD, ktorú neuvádzajú. 1. TD
divízia postupne sťahovaná z frontu sa mala presunúť do Maďarska a nemecké vele-
nie počítalo aj s odsunom ťažko poničenej 8. TD.121

27. septembra sa útokom jednotiek 24. TD podarilo uzavrieť medzeru medzi 75. PD
a 24. TD, došlo pri tom k odrezaniu časti nemeckých síl na pravom krídle 24. TD. Do
rána nasledujúceho dňa sa ich však podarilo vyslobodiť. Medzitým pokračovali jed-
notky 357. PD v bojoch so zvyškami v tyle odrezaných sovietskych jednotiek zá-
padne od Duklianskeho priesmyku, ktoré sa naďalej snažili uniknúť smerom na
severovýchod.122

Aj vzhľadom na zhoršené počasie, ktoré vplývalo na prípravy nového sovietskeho
útoku, nedošlo 28. septembra na úseku 68. a 75. PD k žiadnym zvláštnym udalostiam.
Do útoku prešiel jeden pluk 1. LyžD123, aby likvidoval nepriateľský prienik západne
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Pionier-Bataillon. 672. (TESSIN, ref. 3, zv. 12, s. 84).
Granpl 309 bol podľa všetkého koncom septembra a začiatkom októbra nasadený  v operačnom
priestore XXIV. TZ mimo 208. PD (tá v tom čase zrejme už patrila pod XI. SS AZ 17. A). K
materskej divízii mal byť pričlenený 7.10. 1944. VHA Bratislava, AZ 11, SkA A, ďalekopis pre Ask
Heinrici z 5.10. 1944 (BA-MA, f. RH 19 VI, v. 19, fol. 20).
Ľavým susedom 24. TD bola 208. PD.
Vzľadom na uvedený priestor sústredenia je pravdepodobné, že 8. TD, resp. jej časti, boli načas pre-
velené k dispozícii 17. A. Porovnaj VHA Bratislava, AZ 11, SkA A, ďalekopis pre Ask Heinrici z
2.10. 1944 (BA-MA, f. RH 19 VI, v. 19, fol. 26).
PROEKTOR, ref. 2, s. 140-143. Čiastočne to potvrdzuje už citovaný ďalekopis SkA A pre Ask
Heinrici z 2.10., podľa ktorého mala byť 8. TD premiestnená do priestoru Zborova. Rovnako tak
ďalekopis SkA A pre Ask Heinrici z 5.10., ktorým sa nariaďuje pripraviť stiahnutie rýchlych
(tankových a motorizovaných, pozn. T.H.) jednotiek 8. a 24. TD. VHA Bratislava, AZ 11, SkA A,
ďalekopis pre Ask Heinrici z 5.10. 1944 (BA-MA, f. RH 19 VI, v. 19, fol. 20).
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné hlásenie z 28.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?));
MEHNER, s. 73.
Išlo o lyžpl 2 pplk. Alberta Beierleina. Pluk mal nemalé straty a v bojoch padol aj  veliteľ I./2
lyžiarskeho práporu kpt. Neuner, ktorého miesto zaujal kpt. Helmut Friedrich. (Ref. 115, s. 166-170.)
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od Tylawy. Útok bol účinne podporovaný letectvom124 a Nemcom sa podarilo ovlád-
nuť niekoľko výšin, potom však narazili na silný odpor podporovaný tankmi. Úsek
naľavo stojacej 24. TD zasypávala silná rušivá paľba, avšak tankoví granátnici boli
schopní odraziť všetky nepriateľské výpady. 357. PD naďalej vykonávala očisťova-
cie akcie v priestore západne obce Barwinek. 1. TD bola definitívne stiahnutá z ob-
ranného frontu XXIV. TZ a priamo podriadená armádnej skupine.125

K prudkému obnoveniu bojovej činnosti došlo 30. septembra, keď silná delostre-
lecká príprava ohlásila obnovený útok 38. A a 1. ČSAZ. Na pravom krídle XXIV. TZ
sa jednotkám 68. PD podarilo v priestore hory Tokarnia a výšin na severozápad od-
tiaľ odraziť všetky útoky, respektíve likvidovať prielom, ktorý vznikol na ľavom
krídle divízie. 75. PD odrazila útok v priestore Zyndranowa, ale juhozápadne od Bar-
winku sa protivníkovi podarilo dosiahnuť lokálny prienik. Väčšie úspechy dosiahli de-
lostrelectvom a bojovým letectvom silne podporované sovietske jednotky proti
obrannému frontu 1. LyžD a pravému krídlu 24. TD na úseku Smereczne – Hyrowa,
ktorý sa podarilo na niekoľkých miestach preraziť až do hĺbky 3 km. Ťažké boje pre-
biehali najmä v priestore cesty Hyrowa – Polany. Nemci sa snažili zúfalo vybudovať
nový obranný front medzi Barwinkom a juhovýchodne od obce Krempna,  aby tak za-
bránili vojskám 38. A dosiahnuť hlavný cieľ ich útoku: hradskú Ciechania – Żmigród
Nowy. Na budovaní záchytných postavení na línii 1,5 km juhozápadne od Barwinku
– južne od Bludnianskeho lesa a ďalšej závory na línii Krajná Porúbka – Šarbov sa
podieľali jednotky 357. PD.126 

Už v noci na 30. septembra sa začali časti 24. TD sťahovať z frontu a presúvať do
Gorlíc, odkiaľ mali byť železničným transportom prevezené do Maďarska. Obno-
vený útok 38. A však dočasne zabránil stiahnutiu divízie z beskydského frontu a jej
časti boli opäť zatiahnuté do prudkých bojov, najmä v priestore dôležitej obce Po-
lany.  Bojová skupina von Holleben a tankový prieskumný prápor 24 boli nasadené
na stabilizáciu úseku fyzpl 202 (75. PD)127, kde obrancovia prišli o Olchowiec. Na vy-
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Je zaujímavé, že kým sovietske pramene (PROEKTOR) prikladajú vplyvu zhoršeného počasia aj
utlmenie leteckej činnosti, aktivita Luftwaffe nakrátko vzrástla, a o jej účinnom nasadení v priestore
1. LyžD sa výslovne zmieňuje denné hlásnie Ask Heinrici z 28.9., ktoré zároveň potvrdzuje nepa-
trnú činnosť sovietskeho letectva.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné a denné hlásenie z 28.9. 1944 (BA-MA, RH
21-1/495 (?)); Divízia sa presunula na zotavenie do priestoru Humenné. Obdobie pokoja netrvalo
dlho a začiatkom októbra sa v priestore Michaloviec začali nakladať „pásové“ časti divízie, odkiaľ
sa presunuli do Maďarska. (Ref. 64, 653-654.)
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 30.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495
(?)). 357. PD bola opäť podriadená XXIV. TZ. O jej predošlom vyňatí (zrejme priamo pod vele-
nie armádnej skupiny, nemožno však vylúčiť ani podriadenie XI. AZ) nemáme zatiaľ presnejšie
údaje. Tamže. (MEHNER, ref. 89, s. 81; PROEKTOR, ref. 2, s. 143.)
Pluk zrejme nejaký čas bojoval odlúčene od hlavných síl 75. PD.
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striedanie 24. TD bola prisunutá a XXIV. TZ hneď po príchode podriadená rýnsko-
vestfálska 253.PD128 (veliteľ – genpor. Carl Becker, Ia – pplk. gšt. Josef Weber).129 

1. októbra pokračovali boje s nezmenšenou intenzitou na celom úseku XXIV. TZ.
Na pravom krídle odrazila 68. PD niekoľko úderov a podarilo sa jej likvidovať prie-
nik na ľavom krídle. Obranný front 75. PD130 bol na niekoľkých miestach prerazený
a nemecké protiútoky nedosiahli úspech. V ďalších bojoch prišli Nemci o výšinu 3 km
západne od Barwinku (kóta 702 Studeny Wierch) a odrezané pravé krídlo divízie
bolo donútené stiahnuť sa na juh na slovensko-poľskú hranicu. Zatlačené bolo aj
pravé krídlo 357. PD, ktorá sa snažila uzatvoriť 2 km širokú medzeru vzniknutú na
pravom krídle. K početným prienikom došlo aj na úseku, kde sa bránili 1. LyžD a
novoprisunutá 253. PD, ktoré stratili viacero výšin. Tvrdé boje prebiehali o oporný
bod Polany, ktorý sa jednotkám 24. TD nepodarilo udržať aj napriek zničeniu 6 ne-
priateľských tankov. Obsadenie Polian umožnilo 101. SZ rozvinúť úspech a dosiah-
nuť hradskú Ciechania – Żmigród Nowy.

V nasledujúcich dňoch sa darilo útvarom 67. SZ postupne zatláčať nemeckých ob-
rancov. 3. októbra už bojovali sovietske tanky o obec Vyšná Písaná, ktorú sa im po-
darilo obsadiť nasledujúceho dňa. Na ľavom krídle XXIV. TZ na úseku 24. TD sa
zosilnená švadróna poľného náhradného práporu 1. TA snažila útokom z priestoru
Krempna znovu získať dôležitú výšinu 694, avšak bez úspechu.

4. októbra sa na juhu bojovalo o osadu Havranec, ktorú napokon sovietske stre-
lecké jednotky ovládli. Sovietski tankisti ovládli aj Vyšnú Písanú, ďalšie útoky proti
frontu XXIV. TZ stroskotali najmä kvôli silnej paľbe nemeckého delostrelectva. K ob-
medzeným úspechom útočníkov patrilo obsadenie Ostryszného a Huty Polanskej.
Stroskotali aj útoky proti ľavokrídelnej 24. TD, ktorej sa podarilo v ťažkých bojoch
likvidovať prienik vo svojej obrane.

Od 30. septembra do 4. októbra museli útvary a zväzky 38. armády zdolávať za-
ťatý odpor XXIV. TZ a podarilo sa im postúpiť len 5 až 10 kilometrov. Ťažké terénne
podmienky, mimoriadne nepriaznivá poveternostná situácia a v neposlednom rade
úsilie nemeckých obrancov spôsobili, že bol útok zastavený. Začala sa príprava no-
vého.131
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Granpl 453, 464 a 473, fyzpr 253, delpl 253 a divízne jednotky 253.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 30.9. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?));
ref. 11, s. 262-263.
Niekedy v tomto období (koniec septembra alebo začiatok októbra) bola oslabená 75. PD posilnená
o III./207 jágerský prápor hornobavorskej 97. JágD genmjr. von Pappenheima umiestnenej na
ľavom krídle XI. AZ v priestore Medzilaboriec. Jeho veliteľom bol kpt. Häfner. (OTT, Ernst-Lud-
wig. Spielhahnjäger - tapfer und Pflichtbewußt bis zum Ende. Fortsetzung bzw. Ergänzung der Di-
visions-Geschichte der 97. Jäger-Division. ?, ?, 1990, s. 40; ŠÁDA, KRÁTKÝ, BERÁNEK, ref.
2, s. 248.)
MEHNER, ref. 89, s. 85 a 94; PROEKTOR, ref. 2, s. 143-146; ref. 11, s. 263.
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Týmito slovami hodnotilo v dennom hlásení zo 6. októbra nemecké velenie prie-
beh doterajších bojov: „V obranných bojoch započatých od 8.9.1944 o priesmykové
cesty vo Východných Beskydách sa zbory bojujúce pod armádnou skupinou vždy
znovu vyznamenali zaťatou obranou proti nepriateľovi útočiacemu s 3 tankovými
zbormi, jednou samostatnou tankovou brigádou, 1 jazdeckým zborom, 1 českoslo-
venským zborom a 30 streleckými divíziami, ako aj silným letectvom. Napriek pre-
biehajúcemu prísunu posíl a dodávok nového materiálu u nepriateľa bol vlastnými
jednotkami bojujúcimi v ťažkom teréne a pri čiastočne nepriaznivom počasí vždy
znova zmarený ďalekosiahly politický cieľ protivníka – vynútiť si operatívny prielom
do Maďarska a v priestore Slovenska. Popri tom bolo od 8.9.1944 získaných 3 200
zajatcov, zničených, resp. ukoristených 442 tankov a útočných diel, k tomu 210 diel
a protitankových kanónov a 6 zostrelených lietadiel.“132

Nemecké velenie v rámci protiopatrení pred ďalšími útokmi 38. A a 1. GA už za-
čiatkom októbra začalo urýchlene pripravovať v tyle obranné postavenie (tzv. „po-
stavenie Anna“)133, vzdialené 35 až 40 kilometrov od predného okraja obrany. Na túto
čiaru hodlalo velenie 1. TA podľa sovietskych údajov stiahnuť zoskupenie, ktoré bo-
jovalo na duklianskom smere. V ťažkých bojoch v septembri a na začiatku októbra
utrpeli Nemci značné ľudské a materiálne straty. Aj preto 4. októbra nemecké vele-
nie podľa sovietskych údajov údajne spojilo divízie XXIV. TZ do troch bojových
skupín pod velením generálov Carla Beckera (V – 253. PD ), generála „Ruthelina“,
čo je skomolené meno Josefa Rintelena (V – 357. PD) a generála „Scheinpfluga“,
teda Paula Scheuerpfluga (V – 68. PD).134 Tieto bojové skupiny dostali za úlohu po-
kračovať v húževnatom odpore a zabrániť sovietskym vojskám preniknúť na Slo-
vensko. Po zlepšení poveternostnej situácie a pomerov na cestách očakávalo velenie
armádnej skupiny Heinrici s istotou obnovenie nepriateľskej ofenzívy na úseku XXIV.
TZ.135

132

133

134

135

VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 6.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
Tieto číselné údaje samozrejme nemožno nekriticky prevziať a bude potrebné podrobiť ich
ďalšiemu výskumu.
Priebeh línie „Anna Stellung“ je zakreslený na nemeckej operačnej mape, ktorú podľa rozmiest-
nenia jednotlivých divízií možno datovať na začiatok novembra. Tiahne sa približne z priestoru
medzi Sninou a Stakčínom na sever od Sniny, odtiaľ v smere východ – západ až na sever od
Hanušoviec nad Topľou, kde sa línia stáča na severozápad cez Uhorské Raslavice (dnes Rasla-
vice) na západ od Bardejova a odtiaľ opäť v smere východ – západ až k dnešnej poľsko-slovenskej
hranici na juh od Muszyny. (RAŠLA, Anton. Tiso a povstanie. Bratislava : Pravda, 1947.)
V rannom a dennom hlásení Ask Heinrici z 6. októbra sa však vyskytuje len jedna z nich – divízna
skupina Scheuerpflug. Ostatné divízie sú uvádzané tak ako obyčajne – pod svojimi číslami. Údaje
o presnom zložení tejto skupiny zatiaľ chýbajú, možno však predpokladať, že do nej boli začlenené
časti 75. PD.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 6.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).



Najneskôr v noci z 5. na 6. októbra začalo nemecké velenie sťahovať svoje sily v
priestore Duklianskeho priesmyku. Divízna skupina Scheuerpflug, ako aj pravé krídlo
357. PD podľa plánu zaujali novú obrannú líniu 5 až 10 kilometrov južne od štátnej
hranice. Bezprostredná reakcia protivníka  na odpútanie nemeckých síl bola podľa ne-
meckých zdrojov len „váhavá“ a obmedzil sa len na slabú prieskumnú činnosť.136 

Približne v tom čase sa v tyle Ask Heinrici z častí 10. divízie tankových granátni-
kov137 (veliteľ – plk. Walther Herold, Ia – mjr. gšt. Wolfgang Schall138) začala tvoriť
bojová skupina, ktorá mala byť nasadená na pomoc ťažko skúšaným divíziám XXIV.
TZ v priestore Duklianskeho priesmyku. 10. DTG bola koncom septembra presunutá
z Maďarska cez Košice do priestoru Prešov – Sabinov, kde mala byť znovu vybudo-
vaná po ťažkých stratách utrpených počas bojov v Rumunsku.  O zložení tejto bojo-
vej skupiny pod velením plukovníka Edera máme len základné informácie: skladala
sa z dvoch slabších práporov pechoty (po jednom z granpl 20 a 41) podporovanými
niekoľkými útočnými delami, ženistami a ďalšími malými jednotkami. O jej nasadení
a priamom podriadení XXIV. TZ alebo Ask Heinrici podrobnejšie údaje zatiaľ chý-
bajú, avšak do tvrdých karpatských bojov na Dukle určite zasiahla. Podľa všetkého
mala na fronte vystriedať útočný pluk 1. TA.139

6. októbra nedošlo na pravom krídle XXIV. TZ v priestore bránenom jednotkami
68. a 357. PD  a ani v strede stojacej 8. TD140 k žiadnym významnejším bojovým ak-
ciám,  s výnimkou aktivity delostrelectva 357. PD, ktoré sa paľbou snažilo narúšať
nepriateľské sústredenia v priestore Vyšnej Písanej a Havranca. 253. PD odrazila v
tvrdých bojoch pokusy o únik sovietskych jednotiek odrezaných za nemeckou hlav-
nou bojovou líniou severovýchodne od Ciechaniej v spolupráci s jednotkami útočia-
cimi od východu proti  výšine 688. Pritom jej príslušníci zničili 2 tanky protivníka.
Podobne dopadol pokus skupiny sovietskych vojakov odrezanej v lese východne od
osady Zydowskie o prielom na východ v sile 2 – 3 rôt. Na úseku, kde operovala
24. TD, sa Nemcom v ťažkých stratových bojoch podarilo posunúť hlavnú bojovú
líniu severovýchodným smerom v priestore na sever od výšiny 633 (2 km východne
od Zydowskie). V tyle divízie prebiehali vyčisťovacie akcie, okrem toho boli odra-
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VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné a denné hlásenie z 6.10. 1944 (BA-MA, RH 21-
1/495 (?))
Granpl 20 a 41, tankový oddiel 7, tankový prieskumný oddiel 110, tankový delostrelecký pluk 10
a divízne jednotky 10.
5.10. 1944 vystriedal poplk. gšt.  Ulricha de Maizière.
VHA Bratislava, AZ 11, SkA A, ďalekopis pre Ask Heinrici z 5.10. 1944 (BA-MA, f. RH 19 VI,
v. 19, fol. 22); SCHMIDT, August. Die Geschichte der 10. Infanterie-Division. Eggolsheim: Nebel
Verlag, (bez uvedenia dátumu vydania), s. 254-256. Druhá bojová skupina pod vedením veliteľa
granpl 20 pplk. Hadereckera (tankový prieskumný oddiel 110 a jeden prápor granpl 20) bola spolu
s poplachovými oddielmi tylových jednotiek  nasadená proti partizánom v okolí Prešova a Sabi-
nova, avšak bez väčšieho úspechu, keďže partizáni sa pred Nemcami včas stiahli.
8. TD (resp. jej bližšie neurčené časti) bola teda opäť nasadená na fronte.
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zené dva útoky v sile práporu na výšinu Suchania (kóta 580,6). Na úsekoch bránených
96. PD141 a 1. LyžD nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam.142

7. októbra o 9, 40 h po delostreleckej príprave trvajúcej 40 minút vyrazili vojská
38. A za podpory delostrelectva do útoku proti nemeckým postaveniam. Všade znovu
narazili na silnú nemeckú obrannú paľbu a protiútoky. Divízna skupina Scheuerpflug
odrazila úder na jej pravé krídlo. Do večera sa častiam síl 1. ČSAZ a 67. SZ podarilo
postúpiť len 1 až 2 km. Ťažké boje prebiehali po celý deň na línii bránenej 357. PD,
8. TD, 253. PD a 24. TD. Až na dva prieniky pri 357. a 253. PD boli všetky útoky od-
razené a niekoľko prienikov vyčistených v protiútokoch. 357. PD podľa nemeckých
zdrojov zničila 4 tanky a 253. PD rovnaký počet tankov a k tomu jedno samohybné
delo.143

V nasledujúcich dňoch muselo sovietske velenie kvôli zhoršenému počasiu (najmä
kvôli nepretržitému dažďu a zlej viditeľnosti) dočasne upustiť od svojich útočných zá-
merov. Útok 38. armády sa rozvíjal rovnako ako predtým veľmi pomaly a 8. októbra
sa zastavil. Pokus preniknúť k hradskej Zborov – Żmigród Nowy stroskotal, a preto
sa 10. októbra rozhodlo sovietske velenie preložiť smer hlavného úderu všeobecne
smerom juhozápad na Vápeník – Nižný Mirošov,  a jedným z hlavných cieľov bol
úsek hradskej medzi Nižným Mirošovom a Vyšným Svidníkom.144

Dočasné zastavenie útočnej činnosti protivníka umožnilo začať s odsunom 24. TD
z frontu smer Maďarsko. Divízia, ktorá bránila úsek západne od obce Polany až po
Iwlu, mala byť odtransportovaná z priestoru Duklianskeho priesmyku už od 30. sep-
tembra, ale náhle zostrenie situácie prinútilo nemecké velenie ponechať ju na be-
skydskom fronte. Nový príkaz na preloženie prišiel 9. októbra podľa ktorého sa malo
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143

144

96. PD – od 10.9. podriadená XI. AZ, bola na prelome septembra a októbra po ťažkých stratách,
ktoré utrpela, stiahnutá z frontu a daná k dispozícii 1. TA, resp. Ask Heinrici v priestore Humenné.
2.10. prešla do podriadenosti XXIV. TZ v priestore Stropkov – Vyšný Svidník. Jej časti boli rozmi-
estnené ako zaisťovacie jednotky v tyle zboru. Už 7.10. sa presúvala okolím Bardejova smerom na
sever do oblasti nového nasadenia k XI. SS AZ 17. A, ku ktorému patrila od 8.10. Za úlohu dostala
prevziať úsek od výšiny 585 Suchania (580,6) pri obci Polany cez Łysu Góru až po Poraj, a teda
jej pravá hranica bola zároveň hranicou medzi XXIV. TZ a XI. SS AZ, resp. 1. TA a 17. A. VHA
Bratislava, AZ 11, SkA A, ďalekopis pre Ask Heinrici z 5.10. 1944 (BA-MA, f. RH 19 VI, v. 19,
fol. 21); ref. 17, s. 343-344.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, ranné a denné hlásenie z 6.10. 1944 (BA-MA, RH
21-1/495 (?)); MEHNER, ref. 89, s. 99. V dennom hlásení armádnej skupiny Heinrici z 6.10. je za-
znamenaný príchod (kam ?) nasledujúcich jednotiek 8. TD: 3./10 tanková rota, 13. a 14. rota pluku
tankových granátnikov 8,  2. /43. rota stíhačov tankov, 2./80. tanková delostrelecká rota, tankový
ženijný prápor 59. Od 10. DTG k tomuto dátumu dorazili zásobovacie jednotky divízie, pluk
tankových granátnikov 41, tankový oddiel 7, divízny štáb a časti spojovacieho oddielu.
MEHNER, ref. 89, s. 102; PROEKTOR, ref.  2, s. 150-151. Rýnsko-vestfálskej 253. PD genpor.
C. Beckera sa za jej výkony pri obrane v priestore Východných Beskýd dostalo uznania v správach
nemeckej brannej moci z 10.10. 1944. (Ref. 13, s. 283-284.)
PROEKTOR, ref. 2, s. 150-152.



so železničnými transportmi začať 11. októbra. V bojoch na Dukle divízia podľa ne-
meckých zdrojov zničila, okrem iného, 57 tankov a 21 diel. Sama však utrpela neza-
nedbateľné straty na ľuďoch a technike.145

Hoci nasledujúce dni do 11. októbra vrátane prebehli v sektore obrany XXIV. TZ
v relatívnom  pokoji, velenie Ask Heinrici samo rozpoznalo, že sa Sovieti nehodlajú
vzdať útočných úmyslov na tomto úseku. Prípravy sovietskeho útoku sa snažilo na-
rúšať nemecké delostrelectvo, ktoré 11. októbra zasypávalo paľbou pohyby protivníka
v priestore Czeremcha – Krajná Porúbka – Medvedie a tiež pri kóte 688 1 km vý-
chodne osady Ciechania, kde sa bránila 1. LyžD. 357. PD odrazila slabé nepriateľské
útoky, na úsekoch ostatných divízií (253. PD, 8. a 24. TD) nedošlo k žiadnym zvlášt-
nym udalostiam, okrem zaznamenanej prieskumnej činnosti a pohyboch protivníka
pri 253. PD. Časti 24. TD sa toho dňa začali podľa plánu nakladať na vlaky v stanici
Gorlice.146 

11. októbra dostala Ask Heinrici príkaz uvoľniť 8. TD z frontu a premiestniť ju k
dispozícii skupine armád do priestore Ożenského priesmyku (Oszena-Pass) s tým,
aby mohla byť v prípade potreby nasadená do protiútoku proti prerazivšiemu ne-
priateľovi v úseku XXIV. TZ, alebo mohla byť odvelená pre iné upotrebenie na juhu
alebo na severe. Delostrelectvo tejto divízie mohla armádna skupina ponechať na
fronte, avšak v prípade potreby malo byť z neho urýchlene stiahnuté. Ak by sa po-
tvrdilo, že Sovieti zastavili svoje útoky západne od Duklianskeho priesmyku, mala
byť z tohto priestoru armádnou skupinou uvoľnená jedna pešia divízia, aby mohla
byť v prípade potreby pričlenená do operačného priestoru XXXXIX. HZ.147 

12. októbra na obed začala delostrelecká príprava útoku 38. A. Sovietske delostre-
lectvo viedlo intenzívnu paľbu, ale úplne umlčať nemecké palebné prostriedky sa mu
nepodarilo. Do útoku prešli zväzky 67. a 101. SZ. Časti sovietskych síl sa podarilo
postúpiť takmer o 2 kilometre a obsadiť severnú časť obce Vápeník. Ich ďalší útok
bol zastavený silnou nemeckou paľbou. 13. októbra v ranných hodinách vyrazili
zväzky hlavného zoskupenia 38. A po delostreleckej príprave opäť do útoku. Avšak
ani tentoraz sa nepodarilo účinne narušiť systém paľby zväzkov a útvarov XXIV. tan-
kového zboru.148

Sovietsky útok však prinútil nemecké velenie vrátiť na bojisko 8. TD generálma-
jora Frölicha, ktorá obdržala 13.októbra  rozkaz urýchlene sa presunúť do poľského
mesta Kielce k dispozícii 4. TA. Na presune ju zastihol nový rozkaz, podľa ktorého
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Ref. 11, s. 263-265.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 11.10. 1944 (BA-MA, RH 21-
1/495 (?)). Od 11.10. bola v priestore Stropkova k dispozícii armádnej skupine umiestnená brigáda
útočných diel 311. Je pravdepodobné, že ju v nasledujúcich dňoch nemecké velenie nasadilo do ob-
novených bojov v sektore XXIV. TZ. Tamže.
VHA Bratislava, AZ 11, SkA A, ďalekopis pre Ask Heinrici z 11.10. 1944 (BA-MA, f. RH 19 VI,
v. 19, fol. 9).
PROEKTOR, ref. 2, s. 154-155.
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sa mala čo najskôr vrátiť k XXIV. TZ do priestoru bojov „na Dukle“. K prvým jed-
notkám, ktoré zasiahli do boja, patrili I./10 tankový oddiel a pluk tankových granát-
nikov 28, ktorý sa zapojil do ťažkých stretov v priestore Vápeník. Roty týchto dvoch
útvarov boli vrhané okamžite do boja tak, ako prichádzali. Neskôr dorazil aj pluk tan-
kových granátnikov 8.149

Aj 14. októbra sa podarilo 357. PD a 8. TD úspešne odrážať tankmi a bojovým le-
tectvom podporované útoky. Rovnako tak boli odrazené slabšie útoky na úseku
1. LyžD. Po dvoch dňoch urputných bojov sa podarilo 67. SZ postúpiť len o nepatrnú
vzdialenosť. V čase od 7. do 15. októbra teda útvary a zväzky 38. A aj napriek tomu,
že mali k dispozícii veľký počet delostrelectva a vynaložili množstvo materiálnych
prostriedkov, v podstate bojovali bez úspechu. V ďalších dňoch do 19. októbra pre-
biehali mimoriadne tuhé boje. Jednotlivé výšiny prechádzali striedavo z jedných rúk
do druhých. Od 19. októbra  sa velenie 38. A opäť rozhodlo zmeniť smer útoku, pri-
čom hlavným cieľom zostávala hradská z Nižnej Polianky na juhovýchod. Ťažisko
útoku tentoraz ležalo v smere Kapišová – Vyšný Svidník.150

Aj 20. októbra stála v centre obranných bojov 357. PD. Na postavenia napravo sto-
jacej 75. PD  dopadala delostrelecká paľba rôznej intenzity – na východ od priesmy-
kovej cesty slabšia, západne silnejšia. Rintelenova 357. PD odrazila štyri útočné vlny
protivníka v sile 1 – 3 práporov z priestoru medzi Nižnou Písanou a Svidničkou, ktoré
boli zakaždým podporené silnou delostreleckou prípravou. 8. TD zmarila pokusy ne-
priateľských prieskumných skupín na svojom úseku, a susedná 1. LyžD odrazila slabší
útok v sile roty. Proti ľavému a strednému úseku 253. PD bola zaznamenaná aktivita
nepriateľských prieskumných a úderných skupín.151 

21. októbra sovietske a československé jednotky opäť zaútočili na líniu XXIV. TZ.
Kým na pravom krídle 75. PD na východ od priesmykovej cesty nedošlo k žiadnym
významnejším bojovým akciám, jej ľavé krídlo na úseku Krajná Bystrá až k západ-
nej hranici divízneho úseku  zasypávala silná nepriateľská paľba všetkých zbraní.
Útoky v sile roty až práporu sa však divízii podarilo odraziť. Na úseku 357. pešej di-
vízie po odrazení útoku 2 nepriateľských rôt severne od Nižnej Písanej zaútočil pro-
tivník juhovýchodne od Vyšnej Písanej v sile práporu po mimoriadne silnej bubnovej
delostreleckej paľbe a prerazil hlavnú bojovú líniu. V priebehu dňa sa mu podarilo
prienik rozšíriť do hĺbky a šírky 2 km. Ďalší prienik severozápadne od Nižnej Písa-
nej bol nasadením nemeckých záloh po tvrdom boji znemožnený. Silnému náporu
musela toho dňa odolávať aj susediaca 68. PD152. Po prudkej viac ako hodinovej de-
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HAUPT, Werner. Die 8. Panzer-Division im Zweiten Weltkrieg. Friedberg: Podzun-Pallas-
Verlag, 1987, s. 364-365.
MEHNER, ref. 89, s. 124; PROEKTOR, ref. 2, s. 154-159.
VHA Bratislava, AZ 11, Ask Heinrici, odd. Ia, denné hlásenie z 20.10. 1944 (BA-MA, RH 21-
1/495 (?)).
V hlásení Ask Heinrici z predošlého dňa nie je o nej ani zmienka.



lostreleckej príprave na celom divíznom úseku sa sovietske jednotky pokúsili do-
siahnuť prielom na juh s ťažiskom po oboch stranách severnej časti Svidničky. Se-
verozápadne od tohto miesta sa im prechodne podarilo preraziť hlavnú bojovú líniu,
okamžitým protiúderom však boli vrhnutí späť na východiskové pozície. Po silnej
bubnovej paľbe zaútočili Sovieti v 14 vlnách – v každej silou roty, na ľavé krídlo
8. TD, avšak bez toho, aby získali nejaké územie. Pod stupňujúcou sa delostreleckou
paľbou ležal aj úsek 1. LyžD, ktorej sa podarilo odraziť niekoľko slabších útokov v
strede a na pravom krídle. Zároveň sa lyžiarom podarilo vyčistiť prienik na ľavom
krídle po oboch stranách kóty 688. Pri najsevernejšie umiestnenej 253. PD sa pro-
tivník obmedzil na živú rušivú paľbu.153

K 21. októbru bola XXIV. TZ nadriadená Ask Heinrici zrušená vyňatím kráľovskej
maďarskej 1. armády z podriadenosti veliteľa 1. TA generálplukovníka Heinriciho.154

Vzhľadom na doterajší vývoj situácie predpokladalo nemecké velenie pokračovanie
sovietskych útokov na úseku Nehringovho XXIV. TZ. Hoci sa im darilo sovietskemu
náporu pomerne úspešne odolávať, museli Nemci priznať, že v bojoch posledných dní
sami utrpeli značné straty.155

Ťažké boje pokračovali 22. októbra. Kým na úseku 75. PD nedošlo s výnimkou
slabšej rušivej paľby k žiadnym významnejším bojovým akciám, susediaca 357. PD
naďalej stála v centre bojov. Sústredeným protiútokom z troch strán proti sovietskym
silám, ktorým sa predošlého dňa podarilo preniknúť na juh od Vyšnej Písanej, sa po-
darilo tento prienik vyčistiť, a to aj napriek silným nepriateľským protiúderom. 357.
PD sa tak dočasne podarilo vytvoriť tenký uzatvárací front a obnoviť tak starú hlavnú
bojovú líniu. Tieto boje však stáli obe strany ťažké straty. Popoludní sa sovietskym
tankom podarilo preraziť do severnej časti Nižnej Písanej, v ktorej sa rozpútali boje
medzi domami. Týchto bojov sa s podporou útočných diel zúčastnil divízny fyzilier-
sky prápor 357, ktorého bojová sila bola zredukovaná na 15 mužov. Úsek 8. TD156,
ktorá dovtedy bojovala na pravom krídle 357. PD, prevzala 68. PD, tej sa podarilo od-
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VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 21.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
Podľa tohoto hlásenia bola 10. DTG odsunutá k 17. A
Maď. 1. A prešla do podriadenosti južného suseda SkA A – SkA Juh, kde spolu s nemeckou 8. A
generála pechoty Otto Wöhlera vytvorila armádnu skupinu Wöhler (predtým 8. A a maď. 2. A).
VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 21.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
8. TD definitívne ukončila pôsobenie na duklianskom fronte. Za jej bojové nasadenie sa jej dostalo
uznania od veliteľa SkA A genplk. Harpeho, ktorý za výkony divízie písomne poďakoval genmjr..
Frölichovi. Okrem toho bola divízia spomenutá v správach OKW z 19.10., kde sa uvádza: „V
lesnatých Karpatoch (Waldkarpaten) sa mimoriadne osvedčila 8. tanková divízia generálmajora
Frölicha a delostrelecké zväzky XXIV. TZ pod velením generálporučíka Prinnela (má byť Prinner,
Josef; pozn. T.H.).“ Zaplatila však za to nemalými stratami. Počas bojov „na Dukle“ (nie je však
jasné, či ide len o straty za október, alebo aj septembrové nasadenie) zahynuli 4 dôstojníci a 211
poddôstojníkov/mužstva, zranených bolo 22 dôst. a 808 poddôst./muž., nezvestných zostalo 85
vojakov. (Ref. 150, s. 365-366.)
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raziť útoky na sever od Svidničky a likvidovať dva slabšie prieniky na ľavom krídle.
Po delostreleckej príprave vedenej na celý úsek 1. LyžD zaútočil protivník na viace-
rých miestach v sile práporu. Tieto útoky, ako aj úder východne od Ciechanej, boli od-
razené a útočníci utrpeli ťažké straty. Na úseku 253. PD nedošlo k žiadnym
významným udalostiam.157

Hoci sa mimoriadnym nasadením síl v operačnom priestore XXIV. TZ podarilo
odstrániť prienik z predošlého dňa, v značnej miere znovu získať starú hlavnú bo-
jovú líniu, a tiež odraziť nové útoky, obranné boje, ako aj pretrvávajúca ťažká ne-
priateľská delostrelecká paľba,  viedli k novým stratám, a tým k ďalšiemu
zoslabovaniu nemeckých divízií bojujúcich na tomto úseku východného frontu.158 

Počas 23. a 24. októbra 38. A znovu čiastočne preskupovala svoje sily pred obno-
vením útočnej činnosti, avšak aj 23.10. sa pokúšala útokmi až do sily práporu proti
357. PD a 1. LyžD preraziť nemecký obranný front. Tieto útoky boli odrazené a úto-
čníci údajne prišli o 4 tanky.159

Ráno 25. októbra zahájili sovietske strelecké a tankové jednotky útok z priestoru
Nižnej Písanej smerom na Kapišovú (tzv. „Údolie smrti“). V bojoch o Nižnú Písanú
zničili sovietske jednotky údajne 2 nemecké útočné delá a ukoristili 5 tankov. Útok
podporovaný bojovým letectvom dosiahol 4 km hlboký vlom do obrany bojovej sku-
piny 357. PD. Ťažké straty utrpeli aj útočiace tanky 4. GTZ – podľa nemeckých zdro-
jov stratili údajne 12 strojov160, keďže terén, ktorým postupovali,  nebol pre ich
nasadenie vhodný a nemecká protitanková obrana silná. Ďalšie útoky smerom na
západ a juhozápad od priestoru prieniku stroskotali.161

26. októbra bol na pravom krídle XXIV. TZ, kde sa bránila 75. PD, relatívny pokoj,
útoky v sile roty pri obciach Krajná Bystrá a Medvedie boli odrazené. S nezmenše-
nou intenzitou pokračoval po silnom údere letectva a prudkej delostreleckej príprave
útok proti postaveniam 357. PD v priestore juhovýchodne od Vyšnej Písanej – južne
od Nižnej Písanej. Sovietske tanky a pechota útočiace údolím potoka Kapišovka pre-
razili slabé nemecké zaistenia a dočasne sa zmocnili severného okraja Kapišovej za
cenu ďalších strát na obrnenej technike. Prudká delostrelecká paľba z nemeckých ob-
ranných postavení donútila sovietske tanky čiastočne ustúpiť, pričom Nemci zničili
tri tanky a zároveň podnikali protiútoky na znovuzískanie stratených pozícií. Na ťaž-
kom obrannom boji sa podieľalo aj pravé krídlo 68. PD. Uzatvorenie medzery juho-
západne od Nižnej Písanej sa nemeckým jednotkám počas dňa nepodarilo, avšak
všetky ďalšie útoky v priestore Kružlová a severovýchodne obce Vápeník boli odra-
zené. 1. LyžD odrazila na pravom divíznom úseku 2 útoky, každý v sile roty. Na
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VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 22.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
MEHNER, ref. 89, s. 151; PROEKTOR, ref. 2, s. 161.
Na začiatku útoku mala 12. gardová tanková brigáda, do ktorej boli sústredené všetky tanky 4.
GTZ, len 28 tankov.
MEHNER, ref. 89, s. 157; PROEKTOR, ref. 2, s. 162.



ľavom krídle sa podarilo Sovietom s podporou bojového letectva a plameňometov
docieliť prienik. Ťažké boje prebiehali o kótu 688, o ktorú nemeckí lyžiari dočasne
prišli, avšak protiútokom sa im ju aj napriek silnej bočnej paľbe podarilo znova ob-
sadiť. 6 ďalších  sovietskych útokov na tomto úseku stroskotalo.162  Obe krídla su-
sednej 253. PD boli vystavené zosilnenej delostreleckej paľbe. Dočasné zlepšenie
počasia umožnilo nielen zosilnené nasadenie sovietskych bojových a bombardovacích
lietadiel, ale aj nemeckého letectva, ktoré podporovalo obranný boj pozemných jed-
notiek.163

XXIV. TZ bola 26.10. podriadená 168. pešia divízia164 (veliteľ – genmjr. Carl Ernst
Paul Anders – v zastúpení165, Ia – pplk. gšt. Wilhelm Hilgert), stiahnutá z južného
krídla 1. TA166, ktorou nemecké velenie plánovalo posilniť obranný front v priestore
ťažiska sovietskych útokov, keďže očakávalo ďalší nápor v smere Kapišová.167

Boje zahájené na úsvite 27. októbra v pásme obrany XXIV.TZ nadobudli už do-
poludnia mimoriadne urputný ráz. Sovietske jednotky narážali na prudké protiútoky
za silnej podpory delostrelectva. Nemecké velenie vrhalo do boja všetky dostupné
sily, vrátane narýchlo vytvorených kombinovaných rôt 357. PD, vytvorených z tylo-
vých jednotiek.168 

28. októbra boje pokračovali, nedosiahli však už takú intenzitu ako predchádza-
júce dva dni. Na úseku 75. PD, proti ktorej stáli jednotky 1. ČSAZ,  došlo západne
od priesmykovej cesty k niekoľkým bezúspešným výpadom protivníka v sile čaty až
roty. Inak sa tu neudiali žiadne zvláštne udalosti. Na pravom krídle 357. PD bolo nie-
koľko slabších nepriateľských útokov rozbitých  pred hlavnou bojovou líniou. Na
úspechu nemeckej obrany mala hlavný podiel sústredená delostrelecká paľba. Avšak
ani nemecké pokusy získať späť stratené pozície neboli korunované úspechom.
Úderná skupina, ktorá získala nepatrné  územie na sever od Kapišove, utrpela značné
straty a bola frontálnym útokom zatlačená späť. Obnovený sovietsky útok bol roz-
strieľaný nemeckým delostrelectvom, pričom bolo zapálených 5 sovietskych tankov.
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Hlavnú ťarchu bojov v priestore kóty 688 niesol zosilnený I./1 lyžiarsky prápor kpt. Jitschina.
Lyžpl 1 velil plk. Bruno Weiler. (Ref. 115, s. 183-187.)
VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 26.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
Granpl 385 (predtým divízna skupina 233), 417 a 442, fyzpr 168, delpl 248 a divízne jednotky
248.
Veliteľom 168. PD bol genpor. Werner Schmidt-Hammer. Viaceré zdroje však uvádzajú, že ho od
8.9. do 9., resp. 11.12., zastupoval genmjr.  Anders. VHA Bratislava, AZ 11, Schmidt-Hammer
General Leutnant (BA-MA, f. MSg 109/10852);
http://www.feldgrau.com/search-officers2.php?ID=22 (2.8. 2006); 
http://www.geocities.com/~orion47/WEHRMACHT/HEER/Generalmajor/ANDERS_CARL.html
(22.12. 2009);
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/168ID.htm (2.8. 2006).
K 22.10. súčasť XXXXIX. HZ.
VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 26.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
PROEKTOR, ref. 2, s. 163.



OBRANNÉ BOJE NEMECKÉHO XXIV. TANKOVÉHO ZBORU V KARPATOCH

173

Nemecká zaisťovacia línia držaná jednotkami 68. PD od priestoru severozápadne
Kružlovej bola predĺžená na juh. Ďalší nápor smerom na východ nedosiahol úspech
kvôli silnejšej sovietskej paľbe. Východne od Svidničky Nemci odrazili 3, východne
a severovýchodne od Vápeníku 2 nepriateľské výpady, každý v sile roty. Na úseku
držanom 1. LyžD a 253. PD sa obmedzil protivník na prieskumnú činnosť a nieko-
ľko slabších útokov proti frontu 1. LyžD, ktoré obrancovia odrazili. Nemecké delo-
strelectvo sa na ľavom krídle XXIV. TZ sústreďovalo na narúšanie čulej nepriateľskej
premávky v priestore Olchowiecz – Polany – Hyrowa.169

Činnosť protivníka koncom mesiaca začala ochabovať. 29. októbra na úseku 75. PD
nedošlo východne od cesty na Dukliansky priesmyk k žiadnym zvláštnym bojovým
akciám. Delostrelectvo divízie sa sústredilo na prípravné postavenia protivníka v prie-
store Krajná Bystrá. Podarilo sa tiež odraziť útok v sile roty pri Korejovciach. Na
pravom krídle a v strede úseku 357. PD došlo len k slabším výpadom, ktoré nemeckí
obrancovia odrazili. Ich oporou bola opäť presne vedená delostrelecká paľba, ktorá
zastavila aj 5 tankmi podporovaný útok v sile práporu v smere Kapišová. Silnejší
útok vedený viacerými údernými skupinami v sile približne jeden a pol pluku pod-
nikli Sovieti po prudkej delostreleckej príprave proti východnému krídlu 68. PD. Ani
tu však nedosiahli úspech. 1. LyžD odrazila niekoľko slabých výpadov na ľavom
krídle a ani pri susednej 253. PD nedošlo k významnejším bojovým akciám.170

Aj 30. októbra pokračovali v operačnom priestore XXIV. TZ bojové akcie, keďže
však velenie 1. UF začalo k tomuto dátumu sťahovať posilujúce prostriedky od 38.
A, ich intenzita postupne slabla. V útokoch miestneho významu pokračovali 67. SZ
a 1. ČSAZ.171

Delostrelectvo 75. PD sa 30.10. zameralo na prípravné postavenia protivníka v
priestore Krajná Bystrá a presuny obrnených vozidiel v smere Korejovce. Divízia od-
razila niekoľko slabších výpadov na ľavom krídle. Na úseku 357. PD zaútočil pro-
tivník po stupňujúcej sa paľbe dvakrát v sile práporu z lesa južne od Dobroslavy.
Tento útok, rovnako ako aj výpad v sile roty severne od Kapišovej smerom na juh, bol
rozbitý. Dôležitú rolu na strane obrancov opäť zohralo delostrelectvo. 68. PD odra-
zila útok v sile práporu severovýchodne obce Svidnička a aj slabší výpad proti jej
ľavému krídlu. Na ľavom krídle XXIV. TZ pri 1. LyžD a 253. PD bolo odrazených
niekoľko úderných a prieskumných oddielov.172

V nasledujúcich dňoch prebiehala v operačnom pásme XXIV. TZ bojová činnosť
miestneho významu, pričom protivník sa pokúšal preraziť najmä na ľavom krídle 75.
PD a pravom krídle novoprisunutej 168. PD. Hlavným cieľom útočníkov bolo pre-
niknúť k ceste vedúcej od Duklianskeho priesmyku na juh. Tú sa však nemeckým
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VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 28.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
Tamže, denné hlásenie z 29.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).
PROEKTOR, ref. 2, s. 163.
VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 30.10. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?)).



obrancom začiatkom novembra podarilo aj napriek drobným úspechom protivníka
naďalej udržať.173

Prvé novembrové dni zároveň znamenali ukončenie pôsobenia XXIV. TZ na kar-
patskom fronte a zároveň aj na slovenskom území. Nová úloha pre veliteľstvo zboru
súvisela so snahou náčelníka generálneho štábu pozemného vojska genplk. Heinza
Guderiana vytvoriť na východnom fronte tri tankové zbory priamo podriadené OKH,
ktoré mali plniť funkciu „hasičov“ na ohrozených úsekoch nemeckej obrany. Mali to
byť tankové zbory „Hermann Göring“, „Großdeutschland“ a Nehringov XXIV. TZ.
Veliteľstvo zboru  sa tak z priestoru severovýchodného Slovenska presunulo do po-
ľského mesta Kielce k dispozícii 4. TA generála tankových vojsk Graesera, kde malo
obdržať nové divízie (16. a 17. TD a 20. DTG) a nové úlohy. Tým sa jeho bojové pô-
sobenie v Karpatoch skončilo.174
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VHA Bratislava, AZ 11, 1. TA, odd. Ia, denné hlásenie z 2.11. 1944 (BA-MA, RH 21-1/495 (?));
MEHNER, ref. 89, s. 180; ŠÁDA, KRÁTKÝ, BERÁNEK, ref. 2, s. 233-234.
K odsunu veliteľstva XXIV. TZ muselo dôjsť medzi 2. a 5. novembrom 1944. (Ref. 7, s. 178-179.)
Na fronte 1. TA tak zároveň došlo k preskupeniu. Divízie predtým podriadené veliteľstvu XXIV.
TZ prešli pod velenie XI. AZ (k 5.11. sa skladal z 68., 75., 168., 253., 357 PD a 1. LyžD), a jemu
podriadené divízie (97. a 254., združené do tzv. skupiny genpor. Thielmanna) prešli pod XXXXIX.
HZ (254. PD a 97., 100., 101. JágD). (TESSIN, ref. 3, zv. 2, s. 7.)
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Maršal I. S. Konev,
veliteľ 1. ukrajinského frontu

Maršal R. J. Malinovskij,
veliteľ 2. ukrajinského forntu

Generálplukovník
(od 26.10.1944 armádny generál)
I. J. Petrov, veliteľ 4. ukrajinského
frontu

Generálplukovník
K. S. Moskalenko,
veliteľ 38. armády



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

178

Generálplukovník
A. A. Grečko,
veliteľ 1. gardovej armády

Generálporučík
Žuravlev, J. P.,
veliteľ 18. armády

Generálmajor
A. I. Gastilovič,

veliteľ 18. armády

Generálporučík
F. F. Žmačenko,
veliteľ 40. armády
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Generál
G. Avramescu,
veliteľ 4. rumunskej armády

Generálporučík
I. S. Šmygo,
veliteľ 67. streleckého zobru

Generálmajor
V. G. Petrovskij,
veliteľ 25. tankového zboru

Generálmajor
S. M.  Bušev,
veliteľ 52. streleckého zboru
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Generálporučík
V. K. Baranov,
veliteľ 1. gardového
jazdeckého zboru

Generálporučík
A. J. Vedenin, 
veliteľ 3. horského zboru

Velenie 18. armády, zľava  L. I. Brežnev, V. G. Klemenťjev, N. G. Brilev, veliteľ armády
A. I. Gastilovič, N. S. Ivanov
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Generálplukovník I. J. Petrov
(sediaci prvý zľava) na fronte
vo Východných Karpatoch

Generálporučík I. A. Plijev,
veliteľ 1. gardového jazdecko-

mechanizovaného zboru

Veliteľ 1. čs. samostatnej brigády generál L. Svoboda podáva hlásenie veliteľovi
1. čs. armádneho zboru generálovi J. Kratochvílovi.
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Veliteľ 1. ukrajinského frontu maršal. I. S
Konev (uprostred) a veliteľ 38. armády
genplk. K. S. Moskalenko (vľavo) na Du-
klianskom bojisku

Veliteľ. ukrajinského frontu generál-
plukovník I. J. Petrov vyznamenáva za
boje vo Východných Karpatoch (no-
vember 1944).

Veliteľ 2. ukrajinského frontu
maršal Sovietskeho zväzu R. J.
Malinovskij (uprostred) a čle-
novia vojenskej rady frontu
genplk. I. Z. Susajkov a genpor.
N. M. Stachurskyj

Veliteľ 38. armády
generálplukovník K. S. Moskalenko

(vpravo) na pozorovateľni
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Nemeckí vojaci zajatí v
bojoch na prístupoch k
Duklianskemu priesmyku

Na ceste k 
Duklianskemu 

priesmyku

Prieskumníci 
1. čs. armádneho zboru 
s vojakmi Červenej 
armády počas krátkeho
oddychu
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Vojaci 
1. čs. armádneho zboru 
s dôstojníkom Červenej
armády počas bojov 
pod Duklianskym 
priesmykom

Doprava munície pre
jednotky rumunskej 

40. armády

Po bojoch na ceste
pod Duklianskym
priesmykom
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VOJNOVÝ DENNÍK 1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU V ZSSR
(4. september – 31. december 1944) 

JOZEF BYSTRICKÝ

Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944 sú významnou súčasťou histórie 1. čs.
armádneho zboru sformovaného na území Sovietskeho zväzu, ktorý sa v ich priebehu
podieľal na Karpatsko-duklianskej a Východoslovenskej operácii vojsk Červenej ar-
mády. Výstavba zboru prebiehala na jar a v lete roku 1944. Jeho základom sa stala
1. čs. samostatná brigáda v ZSSR, ktorá bola na jeseň 1943 nasadená na front a zú-
častnila sa bojov pri oslobodzovaní hlavného mesta Ukrajiny, Kyjeva, a rozširovania
predmostia na pravom brehu rieky Dneper. Po stiahnutí z frontu sa na konci apríla
a začiatku mája 1944 presunula do priestoru mestečka Sňatyň (ukraj. Снятин), asi 35
km severozápadne od Černovíc (ukraj. Чернівці), kde sa doplňovali počty jej prí-
slušníkov a rozširovala jej organizačná štruktúra.

Od januára 1944 sa v ruskom Jefremove (rus. Eфремов, 340 km južne od Moskvy)
formovala 2. čs. samostatná paradesantná brigáda, vytvorená z bývalých príslušníkov
slovenskej Rýchlej divízie, ktorí prešli na stranu Červenej armády alebo padli do jej
zajatia na konci októbra 1943 pri ukrajinskom Melitopoli (ukraj. Мелітополь, Zá-
porožská oblasť). Na konci apríla sa táto brigáda presunula do Proskurova (ukraj.
Проскурів)1, kde pokračovala vo výcviku.

Na základe memoranda sovietskeho velenia o výstavbe 1. čs. armádneho zboru
z 10. apríla 1944 postupne vznikali  aj ďalšie jeho súčasti. V máji a júni  boli vytvo-
rené základy 3. čs. samostatnej brigády. Väčšinu jej príslušníkov tvorili volynskí Česi.
V máji 1944 sa začal budovať 1. čs. tankový pluk, ktorý bol na konci júla zreorgani-
zovaný na 1. čs. tankovú brigádu. V júli 1944 bol rámcovo vytvorený zborový delo-
strelecký pluk. Od začiatku júna sa postupne budovali zborový ženijný a spojovací
prápor, štábna rota a ďalšie zborové jednotky. V tomto čase boli vytvorené aj štruk-
túry rozsiahleho zborového tyla. Popri pozemných jednotkách 1. čs. armádneho zboru
v ZSSR vznikla 3. mája 1944 na letisku v Ivanove (rus. Иваново), asi 350 km seve-
rovýchodne od Moskvy) 128. čs. stíhacia letecká peruť, na začiatku júna 1944 v Ku-
binke (rus. Кубинка), v tom čase asi 50 km juhozápadne od Moskvy) zreorganizovaná
na 1. čs. stíhací letecký pluk v ZSSR, ktorý sa v polovici júla sústredil na letisku
v priestore Proskurova.

Dňa 27. júla 1944, napriek tomu, že ešte nebolo v plnom rozsahu dokončené for-
movanie všetkých organizačných súčastí zboru, požiadal jeho veliteľ gen. J. Krato-
chvíl veliteľa 1. ukrajinského frontu o nasadenie zboru na front. Do konca druhej
dekády augusta 1944 sa jednotky 1. čs. armádneho zboru, okrem 2. čs. paradesantnej

Od r. 1954 Chmelnickij, ukraj. Хмельницький.1
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brigády a 1. čs. stíhacieho leteckého pluku, sústredili v priestore juhozápadne od Pr-
zemyślu, kde pokračovali vo výcviku.

V súvislosti s plánovanou útočnou operáciou 4. ukrajinského frontu cez karpatské
priesmyky na Humenné, Užhorod a Mukačevo bol zbor podriadený tomuto frontu
a do 1. septembra sa sústredil v okolí Samboru. Po vzniku Slovenského národného
povstania a rozhodnutí sovietskeho velenia o uskutočnení Karpatsko-duklianskej ope-
rácie bol opäť podriadený  1. ukrajinskému frontu a ráno 7. septembra 1944 sa sú-
stredil vo východiskovom postavení na útok v lesoch pri Krasnej (asi 10 km
severovýchodne od poľského Krosna). K 5. septembru 1944, čiže pred jeho nasade-
ním do bojov na krosniansko-duklianskom smere, mal 14 925 osôb, ďalších 1 024
osôb bolo v náhradnom pluku, 365 v prijímacom stredisku a 25 v Čs. vojenskej misii
v ZSSR. Okrem toho v 1. čs. armádnom zbore v tomto čase  pôsobilo 502 príslušní-
kov Červenej armády. V jeho výzbroji (vrátane náhradného pluku) bolo 7 994 pu-
šiek, 4 935 samopalov, 377 ľahkých guľometov, 85 ťažkých guľometov, 42
protilietadlových veľkokalibrových guľometov, 159 protitankových pušiek, 24 húf-
nic 122 mm, 44 divíznych kanónov 76 mm, 12 plukovných kanónov 76 mm, 36 pro-
titankových kanónov 45 mm, 20 protilietadlových kanónov 37 mm, 42 mínometov
120 mm, 69 mínometov 82 mm, 36 mínometov 50 mm, 7 stredných tankov T-34, 2
ľahké tanky T-70, 22 špeciálnych tankov (ľahké plávajúce tanky T-37 a T-38 tanko-
vého práporu 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády), 15 obrnených automobilov
a 20 protilietadlových kanónov 37 mm. Okrem toho mal 90 osobných automobilov,
478 nákladných automobilov, 62 špeciálnych automobilov, 13 traktorov, 138  auto-
mobilových ťahačov, 108 motocyklov a 1 442 koní.2 Podľa tabuliek počtov k 5. sep-
tembru 1944 zboru chýbalo 4 330 osôb, 35 koní, 340 automobilov a 65 stredných
tankov.3

Hlavná záťaž bojov vo Východných Karpatoch spočívala na 1. a 3. čs. samostat-
nej brigáde, 2. čs. samostatnej paradesantnej brigáde a 1. čs. samostatnej tankovej
brigáde. Pred nasadením do týchto bojov mala 1. čs. samostatná brigáda dovedna
5 463 osôb (z toho 197 boli príslušníci Červenej armády) a vo výzbroji 3 102 pušiek,
1 527 samopalov, 183 ľahkých guľometov, 37 ťažkých guľometov, 8 veľkokalibro-
vých protilietadlových guľometov 24 mínometov 120 mm, 39 mínometov 82 mm,
12 húfnic 122 mm, 20 divíznych kanónov  76 mm, 12 protitankových kanónov 45
mm, 59 protitankových pušiek a 8 protilietadlových kanónov 37 mm. 3. čs. samo-

2

3

VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/1, i. č. 363.
Uvedené počty sú bez 1. čs. stíhacieho leteckého pluku v ZSSR.
Dňa 1.9.1944 mal 1. čs. armádny zbor  16 451 osôb, z toho 7 852 osôb bolo českej národnosti
(6 927 z nich boli volynskí Česi), 3 326 slovenskej národnosti, 4 030 ukrajinskej národnosti a 1 243
inej národnosti. ŠÁDA, M. – KRÁTKY, K. – BERÁNEK, J. Za svobodu Československa. Svazek
druhý. Praha : Naše vojsko 1961, s. 60.
VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/12, i. č. 93.
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statná brigáda mala 3 500 osôb (z toho 20 boli príslušníci Červenej armády) a vo vý-
zbroji 2 016 pušiek, 977 samopalov, 68 ľahkých guľometov, 24 ťažkých guľometov,
16 veľkokalibrových protilietadlových guľometov, 12 mínometov 120 mm, 18 mí-
nometov 82 mm, 18 mínometov 50 mm, 12 húfnic 122 mm, 24 divíznych kanónov
76 mm, 8 protitankových kanónov 45 mm a 177, 28 protitankových pušiek a 8 pro-
tilietadlových kanónov 37 mm.4 V súčastiach 2. čs. samostatnej brigády bolo dovedna
2 875 osôb (z toho 65 boli príslušníkmi Červenej armády) a v jej výzbroji 1 167 pu-
šiek, 1 293 samopalov, 78 ľahkých guľometov, 24 ťažkých guľometov, 24 veľkoka-
librových protilietadlových guľometov, 6 mínometov 120 mm, 12 mínometov 82 mm,
18  mínometov 50 mm, 12 plukovných kanónov 76 mm, 16 protitankových kanónov
45 mm, 72 protitankových pušiek, 22 ľahkých tankov a 4 protilietadlové kanóny 37
mm. 1. čs. samostatná tanková brigáda mala 655 osôb (z toho 23 boli príslušníkmi
Červenej armády), 284 pušiek, 482 samopalov, 30 ľahkých guľometov a 9 tankov (7
stredných a 2 ľahké).5

Pred začiatkom útoku na  krosniansko-duklianskom smere bol 1. čs. armádny zbor
v druhom slede 38. armády. V druhý deň operácie mal byť spoločne s rýchlymi zväz-
kami armády (25. tankový zbor a 1. gardový jazdecký zbor) nasadený do prielomu ne-
priateľskej obrany z čiary Iwla – Jasionka. Už v popoludňajších hodinách
8. septembra 1944 začal postupovať do určeného priestoru, do večera toho istého dňa
však jeho jednotky v pochodových prúdoch dosiahli len priestor osád Machnówka
a Wrocanka, asi 10 km severovýchodne od poľského mesta Dukla. V ranných hodi-
nách nasledujúceho dňa tu boli napadnuté silnou mínometnou a delostreleckou paľ-
bou protivníka, v dôsledku ktorej utrpeli značné straty. Napriek opakovaným sečiam
jednotiek zboru sa im v dňoch 9. a 10. septembra ďalej postúpiť nepodarilo. V na-
sledujúcich dňoch narazili na obranu nepriateľských jednotiek opierajúcu sa o vý-
šinu 534, ktorú po ťažkých bojoch, prebiehajúcich od 12. septembra, jednotky zboru
definitívne ovládli dňa 19. septembra. Na druhý deň sa podieľali na dobytí mesta
Dukla a obsadili obec Teodorówku.

V čase od 12. do 19. septembra bola do bojov v Karpatsko-duklianskej operácii na
ľavom krídle 38. armády v zostave 67. streleckého zboru, z čiary Besko – Sanoczek,
nasadená aj 2. čs. paradesantná brigáda.6

4

5

6

Odlišné počty osôb a výzbroje od 1. čs. samostatnej brigády vyplývali predovšetkým zo skutoč-
nosti, že do začiatku septembra 1944 nemala 3. čs. samostatná brigáda postavený 6. peší prápor
a jeden oddiel 120 mm mínometov.
VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/1, i. č. 363.
V dňoch 19. a 20. septembra sa jednotky 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády sústredili v prie-
store Krosno – Krościenko a pripravovali sa na odlet na povstalcami ovládané územie Slovenska.
Počas nasadenia do bojov v Karpatsko-duklianskej operácii mala brigáda 143 mŕtvych, 438 rane-
ných a 49 nezvestných. Okrem toho 6 padli a ranení boli 4 príslušníci Červenej armády, ktorí boli
zaradení v tankovom prápore. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/29, i. č.
392.
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Po ovládnutí mesta Dukly v ďalšom postupe pozdĺž cesty k Duklianskemu prie-
smyku bránil jednotkám 1. čs. armádneho zboru silný odpor protivníka opierajúci sa
o kótu 694 – Hyrowa Hora, ktorú jednotky 1. čs. samostatnej brigády podporované
tankmi 1. čs. samostatnej tankovej brigády dobyli dňa 22. septembra. Po dosiahnutí
cesty z Iwly do Tylawy v priestore obce Hyrowa (poľ. Chyrowa), ráno 26. septembra,
dostal veliteľ zboru rozkaz nariaďujúci sústredenie jeho jednotiek v priestore obcí
Barwinek a Zyndranowa, kde mali po vystriedaní jednotiek 14. gardovej streleckej di-
vízie do večera 27. septembra zaujať východisko na útok v smere cez Dukliansky
priesmyk na juh. Počas 28. a 29. septembra jednotky peších brigád zboru vykonávali
intenzívny prieskum nepriateľa a ráno 30. septembra prešli s podporou tankov 1. čs.
samostatnej tankovej brigády do útoku, zmocnili sa nepomenovaných výšin 1 km vý-
chodne od južného okraja obce Barwinek a kóty 460. O 10.45 h samopalníci 1. čs. sa-
mostatnej brigády vnikli do severnej časti cípu lesa 400 m severozápadne od kóty
578 a dosiahli čs. hranicu. Protiútokmi pechoty protivníka, podporovanými silnou
paľbou delostrelectva a mínometov, pokračujúcimi i počas dňa 1. októbra, však boli
zatlačené späť do východiskového postavenia. V tomto čase jednotky 67. streleckého
zboru postupujúce na smere kóta 706 Zimny Wierch – Šarbov prekročili čs. štátnu
hranicu, na základe toho veliteľ 38. armády nariadil presun jednotiek 1. čs. armádneho
zboru do pásma činnosti 241. streleckej divízie, odkiaľ mali útočiť v smere Krajná Po-
rúbka, Krajná Bystrá, Nižný Komárnik. Tu, v priestore južne a juhovýchodne od Zim-
neho Wierchu, do večera 2. októbra zaujali východisko na útok. 1.čs. sam. brigáda  sa
rozmiestnila v priestore lesa  severovýchodne od Krajnej Porúbky, a 3. čs. sam. bri-
gáda (jej 4. a 5. prápor) na okrajoch lesa medzi Šarbovom a Krajnou Porúbkou. Pešie
jednotky zboru prešli do útoku v smere na Krajnú Porúbku, kótu 500 a čistinku vý-
chodne od trigonometra 706 v ranných hodinách nasledujúceho dňa.7 Do večera
4. októbra však výraznejší úspech nedosiahli a bojovali v priestore výšiny 580, lesa
východne od kóty 706 a východného okraja lesa západne od kóty 488. Na základe roz-
kazu veliteľa 38. armády sa presunuli späť do priestoru obcí Barwinek a Zyndranowa,
kde zaujali obranu na čiare Barwinek – nepomenované výšiny východne od južného
okraja Barwinka – 200 m severne od kóty 578 a 573. Ráno 6. októbra prekonali ob-
ranu protivníka v priestore Duklianskeho priesmyku, vstúpili na územie Slovenska,
oslobodili Vyšný Komárnik a postúpili k severnému okraju Nižného Komárnika. Dňa
7. októbra jednotky zboru prešli do útoku v smere juhovýchodný okraj Nižného Ko-
márnika, východné svahy hory Obšár. Na tomto smere viedli úporné boje až do
12. októbra. Od 14. do 17. októbra sa úderné skupiny 1. čs. armádneho zboru pokú-
šali preniknúť do tyla nepriateľa na smeroch Krajná Bystrá – Korejovce, výšina 430
– Krajná Poľana a hora Sovárna – Bodružal. Všetky pokusy úderných skupín o po-

7 Do večera dňa 3.10.1944 dosiahli čiaru južný okraj lesa severozápadne a severovýchodne od Kraj-
nej Porúbky – severné svahy hory Soravinka – križovatka prieseku a poľnej cesty 500 m severo-
východne od kóty 586 – východný okraj lesa západne od Barwinka.
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stup boli odrazené sústredenými paľbami delostrelectva, mínometov a pechotných
zbraní protivníka. Po vystriedaní jednotiek 359. streleckej divízie v úseku Medvedie
– Vyšná písaná jednotky 1. čs. armádneho zboru od 20. októbra do konca Karpatsko-
duklianskej operácie viedli útočné boje v priestore lesa juhovýchodne od Nižnej Pí-
sanej, v smere na kótu 536 a severné svahy hory Javíra, ktorú ovládli 26. októbra,
28. októbra, to značí počas posledného dňa Karpatsko-duklianskej operácie, sa zmoc-
nili obce Korejovce. Od začiatku Karpatsko-duklianskej operácie do tohto dňa usku-
točnili dovedna 106 útočných akcií, výpadov a bojových prieskumov a 212 nočných
i denných prieskumov predného okraja  nepriateľskej obrany.8

Na konci októbra a počas prvej polovice novembra 1944 jednotky 1. čs. armád-
neho zboru viedli vyčerpávajúce boje v smere na obec Hunkovce – o výšinu 481,
kótu 471 a nepomenovanú výšinu juhozápadne od Krajne Bystrej. V druhej polovici
novembra viedli boje o ovládnutie cesty Ladomírová – Miroľa, v popoludňajších ho-
dinách 18. novembra obsadili výšiny 332 a 471, do večera dosiahli priestor výšiny 532
Obšár a 24. novembra ovládli nepomenovanú výšinu juhovýchodne od Obšáru. Ná-
sledne sa zapojili do bojovej činnosti prebiehajúcej v rámci Východoslovenskej ope-
rácie vojsk 4. ukrajinského frontu. Počas 26. – 28. novembra prenasledovali
ustupujúce jednotky protivníka v smere Bodružal, Gribov, Vislava, Stročín a pozdĺž
cesty Bodružal – Miroľa – Bukovce – Stropkov, do večera 27. novembra oslobodili
Stročín a v ranných hodinách nasledujúceho dňa Stropkov. Počas decembra 1944
potom pôsobili v obrane na hornom toku rieky Ondavy.

Komplexnejší prehľad bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru vo Východných
Karpatoch v roku 1944, popri iných dobových dokumentoch, poskytuje vojnový den-
ník zboru, ktorý sa nachádza vo Vojenskom historickom archíve v Prahe9. Na nasle-
dujúcich stranách uvádzame jazykovo upravený prepis časti tohto vojnového denníka,
zachytávajúci udalosti od 4. septembra, čiže odo dňa, keď sa príslušníci 1. čs. ar-
mádneho zboru dozvedeli, že na Slovensku vzniklo povstanie a zbor bol v rámci prí-
prav Karpatsko-duklianskej operácie podriadený 38. armáde 1. ukrajinského frontu,
do 31. decembra 1944. Doplnený je mapami a schémami z archívneho fondu Ústred-
ného vojenského archívu – Vojenského historického archívu v Prahe10 i prevzatými
z knižných publikácií11. Názvy miest a obcí sú uvádzané v súčasnom znení, vojensko-
odborné a zemepisné skratky používané v origináli vojnového denníka sú z dôvodu
lepšej zrozumiteľnosti textu rozpísané.

8

9

10

11

VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. C/7/11, i. č. 252.
VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. A/5/1, i. č. 46; sign. A/5/2, sign., i. č. 47; sign.
A/5/3, i. č. 48; sign. A/5/4,  i. č. 49.
VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR.
ŠÁDA, KRÁTKY, BERÁNEK, ref. 2; PROEKTOR, D. M. Přes Dukelský průsmyk. Praha : Naše
vojsko 1962; JAMNICKÝ, B. – ANDREIS, Z. Dukelsko-prešovská operace. Praha : Naše vojsko
1957.
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***

Z á p i s   z a   d e ň   4. 9. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Československé vojská na Slovensku sa postavili s partizánskymi oddielmi na
odpor nemeckým vojskám, ktoré dňa 29.8.1944 prikročili k obsadzovaniu Slovenska.
Nemci obsadili Čadcu a pohraničné moravsko-slovenské pásmo. Ťažké boje boli hlá-
sené v priestore Žiliny, Považskej Bystrice a Trenčína.

Na Slovensku bol ustanovený Slovenský národný výbor.12 Právomoc Slovenského
národného výboru:

Revolučný národný výbor je prvým vykonávateľom vôle slovenského ľudu. Zaru-
čuje poriadok, osobnú a majetkovú bezpečnosť. Vyzýva všetkých občanov, aby sa
podrobili jeho rozkazom a poslúchali úrady, riadené  národnými výbormi. Revolučný
národný výbor riadi povstanie.

30.8.1944 o 13.45 hod. sa ozval bansko-bystrický vysielač a menom národného
výboru oznámil túto deklaráciu:

Zradcovská Tisova vláda povolala nemecké vojsko, aby potrestalo slovenský národ
za to, že slovenské vojsko odmieta bojovať proti ruským vojakom a spojeneckým ná-
rodom, bojovať proti našim partizánom a ruským parašutistom, ktorí prišli na Slo-
vensko, aby pomáhali brániť našu vlasť proti nemeckému násiliu.

Vyzývame slovenských vojakov, aby sa postavili na odpor obsadzujúcim nemec-
kým jednotkám, bojovali tvrdo a neúprosne proti nemeckým votrelcom, zachovávali
disciplínu a poslúchali veliteľov, ktorí ich povedú do boja.

Vyzývame všetkých záložníkov a vojakov, aby sa okamžite hlásili v najbližších ka-
sárňach.

Vyzývame slovenskú políciu, žandárstvo a finančnú stráž, aby sa okamžite pripo-
jili k boju na obranu vlasti.

V tomto hrdinskom boji za slobodu slovenského národa podporujú nás spojenecké
národy.

VYHLÁSENIE ČS. VLÁDY V LONDÝNE:
Verní Slováci zotrvali v boji proti Tisovmu režimu za novú lepšiu Československú

republiku – demokratickú, sociálne spravodlivú. Čs. vláda sleduje tento hrdinský boj,
podporuje ho zo všetkých síl a stará sa, aby spojenci poskytli maximálnu pomoc slo-
venským povstalcom. Vláda vyzýva všetkých Slovákov, Čechov a ľud Podkarpatska,
aby sa zapojili do začatého boja.

Všetci bojovníci a jednotky, uskutočňujúci povstanie na Slovensku, sú súčasťou
československej brannej moci.

12 Správne malo byť: Slovenská národná rada.
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ZSSR JE S NAMI – ČERVENÁ ARMÁDA POSKYTNE POMOC STATOČ-
NÉMU SLOVENSKÉMU NÁRODU. (Z vyhlásenia československého veľvyslanca
v ZSSR Zd. Fierlingera v moskovskom rádiu.)

V snahe likvidovať slovenské povstanie začali Nemci pešími jednotkami zosilne-
nými tankmi bojujúcej armády útok na príslušníkov slovenskej oslobodeneckej ar-
mády.

II. Dnes 4.9.1944 o 01.00 hod. došiel rozkaz veliteľa 4. ukrajinského frontu, kto-
rým 1. čs. zbor prešiel do operačnej podriadenosti 1. ukrajinského frontu, a ktorým
bol oznámený rozkaz maršala Sovietskeho zväzu Stalina na sústredenie jednotiek
1. čs. zboru za svitania 6.9.1944 v priestore: Brzozów, les, východne od smeru Stará
Wieş, Przysietnica, Jablonka, Humniska, les východne od Turze Pole, Wara.

III. Ešte v noci o 02.00 hod. bol jednotkám 1. čs. zboru telefonicky odovzdaný
rozkaz na presun do rajónu sústredenia nariadeného operačným rozkazom 4. ukra-
jinského frontu (vydaného na základe rozkazu najvyššieho veliteľa maršala ZSSR
Stalina č. 295.962 z 3.9.1944/č. 0038 zo dňa 3.9.1944). Podľa tohto rozkazu jednotky
1. čs. zboru začali realizovať presun o 04.00 hod. toho istého dňa.

O 06.00 hod. dňa 4. 9. 1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 12 (písomný).
IV. 1. čs. brigáda začala presun o 04.00 hod. dňa 4.9.1944, a k 14.00 hod. toho is-

tého dňa sa sústredila v priestore Rybotycze, Makowa, Huwniki, Hujsko13. O 20.05
hod. 1. čs. brigáda začala presun s úlohou do 07.00 hod. dňa 5.9.1944 sústrediť sa
v priestore Wołodź, Poŗeby, Jawornik Ruski. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády od
14.00 do 20.00 hod. Huwniki, od 20.00 hod. Jawornik Ruski. 

3. čs. brigáda začala presun na svitaní 4.9.1944. K 14.00 hod. sa sústredila v prie-
store Hrabivnica14, Komaroviči15, Nove Misto16. O 20.15 hod. toho istého dňa začala
nový presun s úlohou do 07.00 hod. dňa 5.9.1944 sústrediť sa v priestore Lipa Dolna,
Malawa, Bircza. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády od 14.00 do 20.00 hod. je v Ko-
maroviči a potom v meste Stara Bircza.

1. čs. samostatná tanková brigáda v ZSSR o 16.00 hod. dňa 4.9.1944 začala pre-
sun s úlohou sústrediť sa na svitaní 5.9.1944 v priestore východne od obce Krasna.
Stanovište veliteľa 1. čs. tankovej brigády od 06.00 hod. dňa 5.9.1944 v obci Po-
prawka.

Ženijný prápor 1 sa k 14.00 hod. dňa 4.9.1944 sústredil v Bluzeve Górnom a od
20.00 hod. toho istého dňa pokračoval v presune do priestoru obce Wola Korzeniecka. 

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru je do 6.30 hod. dňa 5.9.1944 v Sambore, od 15.00
hod. 5.9.1944 v Krasnej, štáb tyla do 06.30 hod. dňa 5.9.1944 v Biskoviči17, od 15.00
hod. .9.1944 v Domaradzi.

13

14

15

16

17

V roku 1957 premenované na Nowe Sady.
Ukrajinsky: Грабивнится.
Ukrajinsky: Комаровичi.
Ukrajinsky: Нове Мiсто.
Ukrajinsky: Бисковичi.
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V. O 17.30 hod. prišiel operačný rozkaz štábu 1. ukrajinského frontu č. 507. Podľa
tohto rozkazu 1. čs. zbor prechádza do podriadenosti 38. armády. Týmto rozkazom bol
zmenený priestor sústredenia zboru. Nový priestor sústredenia je nariadený v lesoch
na sever a na severozápad od Brzozówa.

O 20.05 hod. prišiel operačný rozkaz veliteľa 38. armády č. 00121, vydaný o 15.45
hod. dňa 4.9.1944 štábom 38. armády. Podľa tohto rozkazu bol opäť nariadený nový
priestor sústredenia zboru – 1. čs. zbor sa má do svitania 6.9.1944 sústrediť v prie-
store lesa východne  od Krasnej. Stanovište veliteľa 1. čs. zboru dňa 5.9.1944: stred
obce Krasna. 2. čs. paradesantná brigáda a letecký pluk 1 zostávajú v Proskurove.

VI. Počasie: jasno, slabý vietor, teplota okolo 20 stupňov C. Cesty suché, viditeľ-
nosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   5. 9. 1944  –  u t o r o k:

I. Pešie jednotky 1. čs. zboru počas dňa 5.9.1944 pokračovali v pochode do naria-
deného priestoru sústredenia – obce Krasna.

Motorizované jednotky 1. čs. zboru sa počas dňa sústredili v priestore Krasnej.
II. 1. čs. brigáda sa na svitaní dňa 5.9.1944 sústredila v priestore obce Jawornik

Ruski v zostave: 1. poľný prápor, 2. poľný prápor, 3. poľný prápor, prápor samopal-
níkov, ženijný prápor, mínometný oddiel ťahaný koňmi (120 mm) a o 20.00 hod. vy-
razila na ďalší pochod do priestoru obce Stara Vieś.

3. čs. brigáda sa na svitaní dňa 5.9.1944 sústredila v priestore 1 km západne od
obce Rzeki v zostave: 4. poľný prápor, 5. poľný prápor, ženijný prápor, mínometný
oddiel (120 mm) ťahaný koňmi.

1. čs. samostatná tanková brigáda sa počas dňa 5.9.1944 sústredila v priestore 3,5
km na západ od kostola v Baryczi v zostave: 1. tankový prápor, 2. tankový prápor,
RTO18, 3. tankový prápor na železničnej stanici Przemyśl vykladal muníciu z eša-
lónu19. Stanovište veliteľa tankovej brigády je v lese 3,5 km západne od obce Barycz.

Ženijný prápor 1 zorganizoval denný odpočinok v južnej časti obce Wola Jasie-
nicka.

III. Delostrelectvo 1. čs. brigády a 3. čs. brigády, okrem hipomobilného20, zaujalo
palebné postavenie podľa rozkazu veliteľa delostrelectva 38. armády.

IV. Štáb 1. čs. zboru sa od 06.30 do 13.00 dňa 5.9.1944 premiestnil do obce Krasna,
štáb tyla je v Żyznówe.

2. čs. brigáda2 a letecký pluk 122 sú v Proskurove.
V. O 01.00 hod. dňa 5.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru č. 13.
VI. O 02.00. hod. bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru č. 14.

18

19

20

RTO – rota technickej obsluhy.
Železničný transport.
Ťahaného koňmi.
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VII. Počasie: jasno, teplo, sucho, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   6. 9. 1944  –  s t r e d a:

I. Pešie jednotky 1. čs. zboru počas dňa 6.9.1944 pokračovali v pochode do naria-
deného priestoru sústredenia – priestor obce Krasna.

II. 1. čs. brigáda, v zostave ZPO23 a motorizovaný transport jednotiek, sa sústredili
v lese 1 km severozápadne od Płosiny Górnej.

Delostrelectvo 1. čs. brigády zaujímalo palebné postavenie podľa rozkazu veliteľa
delostrelectva 38. armády24: 1. delostrelecký pluk v priestore obce Rzepnik. Dve ba-
térie vo vyčkávacom postavení v priestore obce Krasna. Protilietadlový oddiel je v pa-
lebnom postavení severozápadne od Płosiny Górnej s úlohou protilietadlovej obrany
štábu brigády. Pešie jednotky do 20.00 hod. odpočívali v priestore obce Stara Wieś
a o 20.00 hod. vyrazili na pochod s úlohou sústrediť sa počas noci v priestore 1. čs.
zboru.

Prieskumná rota a mototransport 3. čs. brigády bol sústredený v priestore obce
Wola Jasienicka. Delostrelectvo 3. brigády zaujímalo palebné postavenia podľa roz-
kazu veliteľa delostrelectva: 3. delostrelecký pluk v priestore západnej časti obce
Czarnorzeki, 4. delostrelecký pluk (IPTAP25) v južnej časti obce Odrzykóń a 1 km ju-
hovýchodne od tejto obce.

Pešie jednotky 3. čs. brigády v zostave 4. poľný prápor, 5. poľný prápor, 2. prápor
samopalníkov, ženijný prápor a oddiel 120mm mínometov ťahaných koňmi do 20.00
hod. odpočívali v priestore lesa 1 km západne od obce Rzeki. O 20.00 hod. vyrazili
na ďalší pochod do priestoru zhromaždenia 1. čs. zboru. Stanovište veliteľa 3. čs. bri-
gády: Poprawka.

1. čs. samostatná tanková brigáda zostáva sústredená v priestore 3,5 km západne
od kostola v Baryczi.

Ženijný prápor 1 sa sústredil v priestore južnej časti Woli Jasienickej.
III. Stanovište veliteľa zboru: Krasna. Stanovište veliteľa tyla: Żyznów.

21

22

23

24

25

2. čs. paradesantná brigáda v ZSSR.
1. čs. stíhací letecký pluk v ZSSR.
ZPO – zmiešaný priezvedný oddiel
Delostrelecké pluky 1. čs. brigády boli pridelené do armádnej delostreleckej skupiny, delostre-
lecký pluk 3 (3. čs. brigády) do skupiny priamej podpory 241. streleckej divízie 67. streleckého
zboru a delostrelecký pluk 4 (3. čs. brigády) do protitankovej skupiny tejto divízie. ŠÁDA,
KRÁTKY, BERÁNEK, ref. 2, s. 152.
Delostrelecké jednotky 1. a 3. čs. brigády sa zúčastnili delostreleckej prípravy útoku 38. armády
ráno dňa 8. septembra 1944. Po jej skončení sa vrátili k 1. čs. armádnemu zboru.
IPTAP: Istrebiteľno-protivotankovyj artillerijskij polk. Protitankový delostrelecký pluk.
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IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia 2,3 palebného priemeru,26 benzín 1,75 ná-
plne,27 proviant na 14 dní.

V. Spojenie: telegraficky s 1. ukrajinským frontom a 38. armádou, telefonicky
s podriadenými jednotkami a 1. ukrajinským frontom. Telefonické spojenie s 1. ukra-
jinským frontom – zlé.

VI. Počasie: slnečno, teplo, cesty suché, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   7. 9. 1944  –  š t v r t o k:

I. Na svitaní dňa 7.9.1944 sa 1. čs. zbor sústredil v plnej zostave v priestore lesov
východne od Krasnej, lesov 3,5 km západne od obcí Barycz, Żyznów, Krasna.

II. 1. čs. brigáda je sústredená v týchto priestoroch: 1., 2., 3. poľný prápor, prápor
samopalníkov a ženijný prápor v lese západne od Płosiny Górnej; ZPO, veliteľstvo
tyla, zdravotnícky prápor, štábna rota a spojovací prápor v lese západne od Płosiny
Górnej; štáb brigády v Płosine Górnej; sklady a automobilová rota v obci Lutcza.

Delostrelectvo 1. brigády: 1. delostrelecký pluk a IPTAP sú v palebných postave-
niach severovýchodne od obce Rzepnik, protilietadlový oddiel bráni stanovište veli-
teľa brigády a jednotky v Płosine Górnej.

3. brigáda: 4. poľný prápor, 5. poľný prápor, prápor samopalníkov, prieskumná
rota, ženijný prápor, spojovací prápor a štábna rota sú rozmiestnené vo Woli Jasie-
nickej. Delostrelectvo 3. čs. brigády zajíma palebné postavenia: 3. delostrelecký pluk
v západnej časti obce Czarnorzeki, 4. delostrelecký pluk (IPTAP) v južnej časti obce
Odrzykoń a 1 km  juhovýchodne od nej, delostrelecký protilietadlový oddiel zaujíma
palebné postavenie v priestore štábu s úlohou protilietadlovej obrany štábu.

1. čs. samostatná tanková brigáda je sústredená v priestore 3,5 km západne od kos-
tola v Baryczi.

Ženijný prápor 1 je ubytovaný vo Woli Jasienickej. Stanovište veliteľa ženijného
práporu: škola vo Woli Jasienickej.

III. Dňa 5.9.1944 došiel operačný rozkaz veliteľa 38. armády č. 013, ktorým 1. čs.

26

27

Palebný priemer (rusky: boevoj komplet, boekomplet): množstvo munície predpísané na jednot-
livú zbraň (pušku, samopal, guľomet, mínomet, delo) alebo bojovú techniku (tank, samohybné
delo, lietadlo). Používal sa ako kalkulačná jednotka pre stanovenie potrieb zabezpečenia muníciou
pri plnení bojových úloh. V Červenej armáde bol napr. palebný priemer: tanku T-34/85 – 100 gra-
nátov a 3 150 nábojov pre 2 guľomety, samohybného dela 76 mm vz. 43 – 60 granátov, samohyb-
ného dela 85 mm vz. 43 – 48 granátov, 76 mm kanóna vz. 27 – 120 granátov, 76 mm kanóna vz.
39 – 130 granátov, kanóna 122 mm vz. 37 – 80 granátov, húfnice 122 mm M-30 – 100 granátov,
kanónovej húfnice 152 mm vz. 37 – 60 granátov, atď. Palebný  priemer jednotky, útvaru, zväzku
atď. predstavoval súhrnné množstvo munície pre všetky druhy ich výzbroje.
V origináli rusky: zapravka. Kalkulačná jednotka na plánovanie zabezpečenia vojenskej techniky
a dopravných prostriedkov pohonnými hmotami pri plnení bojových úloh. Hodnota jednej náplne
pre konkrétnu techniku bola daná obsahom jej nádrže na pohonné hmoty.
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zbor dostal úlohu v druhom slede armády – z priestoru obce Krasna a lesa východne
od Krasnej pochodovať za pravým krídlom 67. streleckého zboru po osi Krosno, Gło-
wienka, mesto Dukla a po dosiahnutí čiary Iwla – Jasionka jednotkami 101. zboru
prejsť do útoku na smere Tylawa, Ladomírová, za zotmenia druhého dňa operácie
dosiahnuť čiaru Wilsznia – Tylawa a do konca tretieho dňa čiaru Jurkova Voľa –
Nižný Svidník.

O 15.00 hod. dňa 7.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 15, ktorým bola jednot-
kám 1. čs. zboru daná úloha na útok podľa operačného rozkazu veliteľa 38. armády
č. 013.

IV. Počas dňa jednotky 1. čs. zboru uskutočňovali prípravy na útok budúceho dňa. 
O 16.00 hod. nastúpila 1. čs. brigáda k príhovoru veliteľa brigády brig. gen. Svo-

bodu. 1. čs. brigáda o 18.00 hod. odoslala ZPO do Bodnarówky k 162. tankovej bri-
gáde, s ktorou operačne spolupracovala.

O 17.00 hod. sa u veliteľa 1. čs. brigády konalo zhromaždenie veliteľov útvaru
a prednostov oddelení štábu brigády. Bola rozpracovaná spolupráca medzi jednot-
kami, medzi jednotkami a štábom a jednotlivými druhmi zbraní pre prípad útoku.

3. čs. brigáda uskutočnila zhromaždenie dôstojníkov, na ktorom veliteľ brigády
a náčelník štábu vydali smernice o opatreniach a taktických zásadách očakávaných
bojov.

Vo všetkých jednotkách boli uskutočnené dôkladné materiálne prípravy, zhromaž-
denia mužstva a veliteľov za účelom vyzdvihnutia dôležitosti úlohy 1. čs. zboru.

2. čs. paradesantná brigáda a letecký pluk 1 na presune do priestoru Przemyśl.
V. Počasie: slnečno, sucho, viditeľnosť dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   8. 9. 1944  – p i a t o k:

I. O 07.25 hod28. dňa 8.9.1944 sa začala delostrelecká príprava a o 08.45 hod. jed-
notky 38. armády začali útok v pásme Chrząstówka – Turaszówka s úlohou zničiť
brániaceho sa nepriateľa, využiť úspech na smere Potok, mesto Dukla, Tylawa, Pre-
šov. 

O 10.00 hod. dňa 8.9.1944 jednotky prvého sledu 38. armády dosiahli čiaru Bajdy
– Jedlicze – Dobieszyn – Polanka – Białobrzegi. Nepriateľ úporne bránil Krosno.

Vzhľadom na to, že jednotky 38. armády postupovali rýchlo, veliteľ 38. armády
o 10.00 hod. vydal  rozkaz, aby 1. čs. zbor ihneď začal pochod 3. brigádou. O 10.25
hod. čelo 3. čs. brigády začalo pochod. O 11.15 hod. vyrazilo čelo 1. čs. brigády. Za
pochodový prúd 3. brigády sa pripojil ženijný prápor 1. Štáb zboru vyrazil o 18.00 hod.

28 Čas, kedy začala delostrelecká príprava útoku je v denníku zaznamenaný nesprávne. Delostrelecká
príprava začala o 06,40 h a trvala 125 minút. ŠÁDA,  KRÁTKY, BERÁNEK, ref. 2, s. 156.
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Pretože nepriateľ úporne bránil Krosno, 1. čs. zbor nemohol byť vedený do prie-
lomu po ceste cez Krosno, ale bol nútený pochodovať po úzkych horských cestách cez
Odrzykóń. Po jeho osi cez Odrzykóń vchádzal do prielomu 1. gardový jazdecký zbor,
25. tankový zbor, 1. čs. zbor a ostatné tylá 67. a 101. zboru. V dôsledku toho, že ve-
liteľstvo armády nevykonalo žiadnu reguláciu, nastali po cestách zápchy, cesty boli
upchaté troma prúdmi vedľa seba, a pochodové prúdy jednotiek sa roztrhli.

Ku koncu dňa jednotky 1. čs. zboru dosiahli tento priestor: čelo 3. čs. brigády –
Wrocanka, čelo 1. čs. brigády – južný okraj obce Świerzowa Polska. Štáb zboru bol
na presune z Odrzykóńa do obce Świerzowa Polska.

II. O 11.30 hod. 8.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 16.
III. Morálny stav jednotiek 1. čs. zboru: dobrý.
Za 4 dni, v období od 4. do 8.9.1944, jednotky 1. čs. zboru uskutočnili pochod 160

km. Pochod bol zakončený v dobrom zdravotnom stave všetkého mužstva. Onesko-
renci neboli. Presuny sa uskutočnili s menšími automobilovými nehodami, pri ktorých
sa zabilo –, zranilo –.29

IV. Počasie: zamračené, slabý dážď, ktorý zosilňoval ku koncu dňa, cesty mokré,
viditeľnosť dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   9. 9. 1944  –  s o b o t a:

I. Na svitaní dňa 9.9.1944 jednotky 1. čs. zboru boli na týchto miestach: 1. čs. bri-
gáda v priestore obce Machnówka, 3. čs. brigáda v priestore severnej časti Wrocanky
(1. čs. samostatná tanková brigáda vzhľadom na to, že bola bez tankov, zostala v prie-
store 3,5 km západne od obce Barycz), ženijný prápor 1 v priestore obce Świerzowa
Polska, spojovací prápor a štábna rota v priestore obce Świerzowa Polska. (2. čs. pa-
radesantná brigáda, ktorá sa dňa 6.9. začala vykladať na stanici Przemyśl, sa ku dňu
9.9. sústredila v priestore Przemyśl, v obciach Wapowce a Ostrów. Na rozkaz 1. ukra-
jinského frontu bola 2. čs. paradesantná brigáda pridelená 67. streleckému zboru 38.
armády. O 15.00 hod. začala realizovať presun do priestoru Domoradz po osi Prze-
myśl, Wapowce, Babice, Bachórz, Domaradz. 1. čs. stíhací letecký pluk v ZSSR sú-
stredil sa na letisku Stubno – 22 km severovýchodne od Przemyślu.) Štáb 1. čs. zboru
je od svitania dňa 9.9.1944 v obci Świerzowa Polska.

II. O 06.45 dňa 9.9.1944 došiel na štáb 1. čs. zboru v obci Świerzowa Polska bo-
jový rozkaz štábu 38. armády. Podľa tohto rozkazu má 1. čs. zbor v plnej zostave pre-
kročiť bojové sledy peších jednotiek 38. armády a začať útok v jemu nariadenom
pásme činnosti. Styčnými dôstojníkmi bolo štábom jednotiek oznámené, že vo svo-
jich pásmach činnosti majú ihneď prikročiť k uskutočňovaniu prieskumu nepriateľa,
prekročiť jednotky prvého sledu (Červenej armády) a prejsť do útoku.

29 Vo vojnovom denníku 1. čs. armádneho zboru príslušné údaje nie sú uvedené.
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III. O 10.20 hod., keď jednotky 1. čs. zboru vyrazili na ďalší pochod v smere na
juh – pochodová kolóna 1. brigády dosiahla južnú časť Machnówky, pochodová ko-
lóna 3. brigády južnú časť Wrocanky, nepriateľ uskutočnil silný sústredený delostre-
lecký a mínometný prepad na kolóny 1. čs. zboru, ktoré mali mŕtvych do 80 mužov
a ranených do 300 mužov.

O 12.30 hod. 3. čs. brigáda nadviazala dotyk s nepriateľom a začala útok. Útok bol
odrazený silným delostreleckým a mínometným sústredením palieb a palieb z ťaž-
kých guľometov a pušiek, 3. čs. brigáda sa vrátila do východiska so značnými stra-
tami. O 14.30 hod. začala útok 1. čs. brigáda. Útok 1. čs. brigády bol taktiež odrazený
silným delostreleckým a mínometným sústredením palieb a paľbami pechotných
zbraní. 

O 14.30 hod. veliteľ 1. ukrajinského frontu maršal ZSSR Konev navštívil štáb 1.
čs. zboru v obci Świerzowa Polska a nechal sa informovať o priebehu operácií. Bol
veľmi roztrpčený doterajším priebehom boja. O 15.00 hod. veliteľ 1. ukrajinského
frontu vydal ústny rozkaz osobne odovzdaný veliteľovi 1. čs. zboru, ktorým stanovil
úlohu 1. čs. zboru takto: 1. čs. zbor prejde znova do útoku na smere Teodorówka –
Dukla30 a ku koncu dňa 9.9.1944 sa zmocní Iwly a Dukly. Začiatok útoku určil na

Bojová činnosť 38. armády dňa 8.9.1944

30 Poľské mesto Dukla.
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17.25 hod. K 20.00 hod. 1. čs. brigáda dosiahla severný okraj lesa južne od Bóbrky.
3. čs. brigáda dosiahla čiaru: kóta 345 – Murowaniec – južný okraj Bóbrky. Na tejto
čiare boli jednotky 1. čs. zboru zastavené silným odporom nepriateľa.

IV. Straty 1. čs. zboru v bojoch za deň 9.9.1944: padlých – do 100 mužov, ranených
– do 380 mužov.

Paľbou delostrelectva a mínometov bolo zabitých do 500 Nemcov.
V. Vzhľadom na veľké straty pri delostreleckom prepade nepriateľa a tiež na to, že

do priestoru, ktorý dosiahli čs. brigády, bola nepriateľom riadená masová sústredená
paľba, bolo nutné vytiahnuť jednotky z delostreleckej paľby, usporiadať zostavy
mimo účinný dosah delostreleckých a mínometných  palieb a začať útok 3. čs. bri-
gádou o 12.30 hod., 1. čs. brigádou o 14.30 hod. namiesto nariadených 11.30 hod.

VI. 1. čs. zboru bolo pridelené toto delostrelectvo: dve delostrelecké brigády – 122.
a 120. (1 003. húfnicový delostrelecký pluk, 1 516. húfnicový delostrelecký pluk,
242. mínometný pluk, 239. a 245. mínometný pluk). 1. čs. brigáde bolo z toho pri-
delené: 1 003. húfnicový delostrelecký pluk a 242. mínometný pluk. 3. čs. brigáde:
1 516. húfnicový delostrelecký pluk, 239. a 245. mínometný pluk. S 1. čs. brigádou
spolupracovala 162. tanková brigáda.

VII. O 08.00 bol prostredníctvom styčných dôstojníkov odovzdaný operačný roz-
kaz, ktorý bol o 12.25 hod. potvrdený šifrovkou. Rozkazom boli dané tieto úlohy:

1. čs. brigáde – s 1 003. delostreleckým húfnicovým plukom, 242. mínometným
plukom, v spolupráci so 162. tankovou brigádou útočiť západne od rieky Jasiołka,
zmocniť sa južného okraja lesa severne  od mesta Dukla a následne využiť úspech
a rozhodne prenasledovať nepriateľa v smere na Dukliansky priesmyk. Stanovište
veliteľa 1. čs. brigády: Machnówka, následne Vietrzno.

3. čs. brigáde s 1 516. húfnicovým delostreleckým plukom, 239. a 245. mínomet-
ným plukom útočiť východne od rieky Jasiołky a zmocniť sa hrebeňa severne od Ja-
sionky. Stanovište veliteľa 3. brigády: kostol vo Wrocanke a neskoršie v obci Równe.

Záloha veliteľa zboru, 4. poľný prápor so 4. IPTAP-om a jednou čatou ženistov, pri-
krýva ľavé krídlo zboru na čiare výšina 345 – výšina 373. Stanovište veliteľa: južný
okraj Wrocanky.

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru:  Śvierzowa Polska, potom Wrocanka.
VIII. Počasie: zamračené, cesty zablatené, viditeľnosť malá.
IX. Spojenie: rádiom – s 1. ukrajinským frontom, 38. armádou, 25. tankovým zbo-

rom, 67. zborom a podriadenými jednotkami; telefonické – s tými istými jednotkami
ako rádiom; telegrafické – s 1. ukrajinským frontom a 38. armádou. Styčnými dô-
stojníkmi – s 38. armádou, 67. zborom, 25. tankovým zborom a podriadenými jed-
notkami. Stav spojenia: dobrý.

X. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia 1 palebný priemer.
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Z á p i s   z a   d e ň   10. 9. 1944  –  n e d e ľ a:

I. V noci z 9. na 10.9.1944 nepriateľ úporne bránil uzol ciest východne od trigo-
nometra 426, výšinu 373, trigonometer 426 – hora Dzwonica – Gorodzisko. Počas
noci jednotky 183. divízie a 20. motostreleckej brigády prešli na smere Chorkówka,
Kobylany. 20. motostrelecká divízia sa zmocnila obce Łęki. 

II. V ranných hodinách dňa 10.9.1944 1. čs. zbor udržiaval dotyk s nepriateľom na
čiare Murowaniec (vrátane) – južný okraj Bóbrky (vrátane) – kóta 317 – ďalej po se-
vernom okraji lesa juhozápadne od Bóbrky. 

III. O 09.00 hod. jednotky 1. čs. zboru začali útok južným smerom. Útok 1. čs.
zboru bol odrazený úporne sa brániacimi Nemcami v priestore lesa Dzwonica, trigo-
nometer 426, uzol ciest v priestore severozápadne od kóty 373 a silnými paľbami de-
lostrelectva a mínometov z priestoru východne od rieky Jasiołka. K 11.00 hod. sa
jednotky 1. čs. zboru vrátili do východiskového postavenia. Súčasne bol 3. čs. brigáde
vydaný rozkaz udržiavať dotyk a viesť prieskum na dosiahnutej čiare. 1. čs. brigáda
mala uskutočniť presun po osi Chorkówka, Kobylany a z východiska na južnom okraji
lesa severne od Kobylian 1. práporom vpravo od cesty, 2. práporom vľavo od cesty
z Chorkówky do Kobylian útočiť na smere Kobylany, Palacówka, kóta 534, Teodo-
rówka a útokom zo západu a z juhozápadu sa zmocniť mesta Dukla. 3. prápor 1. čs.

Bojová činnosť 38. armády dňa 9.9.1944
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brigády dostal za úlohu postupovať za stredom 1. a 2. práporu v smere Teodorówka,
mesto Dukla.

S i t u á c i a  1. č s. z b o r u k  21.00 hod. 10.9.1944.
O 21.00 hod. dňa 10.9.1944 1. čs. zbor bojoval všeobecne v priestore južný okraj

lesa severne od Helenówky – kóta 429 – potok západne od hory Dzwonica – južný
okraj Bóbrky – Murowaniec.

1. prápor samopalníkov bojoval na južnom okraji Draganowej, 1. poľný prápor do-
siahol južné okraje lesa severne od Helenówky, 2. prápor vošiel do lesa južne od Pa-
lacówky, 3. prápor bojoval na čiare kóta 429 – potok západne od hory Dzwonica, 5.
poľný prápor útočil na nepriateľa zaujímajúceho obranu v lese hory Dzwonica, 4.
prápor udržiaval dotyk s nepriateľom obojstranne cesty západne od Murowanca, 2.
prápor samopalníkov zaisťoval pravé krídlo 3. čs. brigády.

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: Świerzowa Polska.
IV. Vzhľadom na to, že nepriateľ úporne bránil horu Dzwonica, horu Grodzisko,

uzol ciest východne od hory Grodzisko a výšiny 345 a 373, zatiaľ čo sa 20. moto-
strelecká brigáda a jednotky 183. divízie zmocnili obcí Kobylany a Łeki a viedli
úspešné boje o Wietrzno, rozhodol sa veliteľ zboru 1. čs. brigádou využiť úspech jed-
notiek 25. tankového zboru a 183. divízie, 3. čs. brigádou v spolupráci s 3. poľným
práporom 1. čs. brigády a 20. motostreleckou brigádou očistiť les Dzwonica – Gro-
dzisko, Wolu Albinowsku, zmocniť sa Wietrzna a následne útočiť v pásme činnosti
zboru v smere na Tylawu.

V. Straty za deň 10.9.1944: padlých – 195, ranených – 463, nezvestných – 123.
Straty nepriateľa: paľbou delostrelectva, mínometov a pechotných zbraní bolo vy-

radených 700 mužov nepriateľa.
VI. Spojenie dňa 10.9.1944: rádiom s 38. armádou, 1. gardovým jazdeckým zbo-

rom, 67. zborom a podriadenými jednotkami; telegraficky s 1. ukrajinským frontom,
38. armádou, 101. zborom; telefonicky s 38. armádou, 67. zborom, podriadenými
jednotkami. Styčnými dôstojníkmi s 38. armádou, 25. tankovým zborom, 67. zbo-
rom, 1., 2. a čs. tankovou brigádou.

VII. Munícia: pechotné strelivo 2 palebné priemery, míny 82 mm – 2,2 palebného
priemeru, míny 120 mm – 1,8 palebného priemeru, granáty 45 mm – 2,01 palebného
priemeru, granáty 76 mm – 2,2 palebného priemeru, húfnicové granáty 122 mm –
1,8 palebného priemeru. Benzín: 0,5 náplne. Proviant: na 12 dní.

VIII. O 10.00 hod. dňa 10.9.1944 velenie nad 1. čs. zborom prevzal od brigádneho
generála Kratochvíla Jana brigádny generál Svoboda Ludvík (na základe rozkazu ve-
liteľa 1. ukrajinského frontu maršala ZSSR Koneva). Zmena veliteľa súvisela s ne-
úspešným začatím operácie dňa 9.10.1944.31

31 Ako dôvody odvolania gen. J. Kratochvíla z funkcie veliteľa 1. čs. armádneho zboru maršal I. S.
Konev uvádzal, že veliteľsky neovládal zbor, nebol schopný organizovať boj a nedostatočne tvrdo
držal jednotky. V hodnotení spracovanom na čs. MNO v Londýne sa k tomu o. i. uvádzalo: 
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Za dočasného veliteľa 1. čs. brigády bol ustanovený škpt. Záhora Otmar. Do jeho
príchodu od 2. čs. paradesantnej brigády ho zastupuje škpt. Novák Luboš.

O 11. hod. prišlo na veliteľstvo 1. čs. zboru 85 dôstojníkov z Anglicka. Všetci boli
ihneď pridelení jednotkám, aby vyplnili citeľné medzery v dôstojníckom zbore.

IX. Počasie: jasno, cesty suché, viditeľnosť veľmi dobrá.
X. 10.9.1944 o 23.00 hod. došiel operačný rozkaz štábu 1. ukrajinského frontu,

ktorým 2. čs. paradesantná brigáda dostala úlohu od 18.00 hod. dňa 11.9. vymeniť
121. streleckú divíziu a na svitaní dňa 12.9.1944 zaujať obranu na čiare Haczów –
Poŗeby – Zapowiedź – kóta 360 – výšina 387 – Sanoczek.

Z á p i s   z a   d e ň   11. 9. 1944  –  p o n d e l o k:

I. O 24.00 hod. 1. čs. zbor bojoval všeobecne na čiare Teodorówka – kóta 534 –
Myszkowskie – hora Dzwonica – južný okraj Bóbrky – Murowaniec. Pred pásmom
činnosti 1. čs. zboru sa bránil nepriateľ jednotkami 222. pešieho pluku 75. pešej di-
vízie, 113. pluku tankových granátnikov 1. tankovej divízie a 85. delostreleckým plu-
kom. Paľbou a protiútokmi zdržiaval postup našich jednotiek ustupujúc bojom
smerom na juh.

II. O 00.15 hod. a o 03.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 17, v ktorom veli-
teľ zboru v rámci úlohy 1. čs. zboru vydanej štábom 38. armády dňa 5.9.1944, vyja-
dril toto rozhodnutie: Vzhľadom na situáciu o 22.00 hod. dňa 10.9.1944 chcem dňa
11.9.1944 pokračovať v útoku smerom na juh. 1. čs. brigádou rázne postúpiť na čiaru
kóta 642 – výšina 694 – výšina 576. 3. čs. brigádou spolu s 3. poľným práporom
a s časťou 25. tankového zboru najprv zničiť nepriateľa v priestore lesa južne od Bó-
brky a západne od Wietrzna a potom postúpiť južným smerom a zmocniť sa Dukly.

III. Nepriateľ pechotou (do dvoch práporov), podporovanou silnou sústredenou
delostreleckou a mínometnou paľbou, protiútokom donútil jednotky 1. a 2. poľného
práporu ustúpiť smerom na sever. 1. a 2. poľný prápor sa zachytili na čiare: všeo-
becne južný okraj lesa severne od Iwly – Teodorówka – Dukla (severne od Hele-
nówky a Frankówa).

Počas dňa 11.9.1944 naše jednotky nútili nepriateľa na ústup z priestoru lesa hory
Dzwonica a hory Grodzisko, Wietrzna, Woli Albinowskej, odrážajúc pritom početné
protiútoky nepriateľa – o 10.00 hod. z priestoru obce Wola Albinowska v sile jed-
ného práporu podporovaného 10 tankmi v smere na Sosninu. Protiútok bol odrazený

„Je opravdu vina na veliteli sboru, že nasazení útoku i vedení boje bylo provedeno s neznalostí ve-
dení sboru a přidělených posilových prostředků.“ VÚA-VHA Praha, f. HV-VB, sign. 29/2/30, Pre-
hľad o činnosti a bojoch 1. čs. sboru od 4.9. do noci 9.9.1944 za vedení brig. gen. Kratochvíla.
Chyby vo velení poznačili aj nasadenie do boja útvarov 25. tankového zboru, preto maršal I. S.
Konev zbavil velenia i gen. F. G. Anikuškina, a velenie 25. tankového zboru prevzal plk. V. G. Pe-
trovskij.
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paľbou 3. poľného práporu a delostrelectva 1. čs. brigády. Okrem tohto protiútoku ne-
priateľ uskutočňoval početné protiútoky malými skupinami samopalníkov.

O 14.35. hod. bol veliteľovi 3. čs. brigády odovzdaný rozkaz maršala Koneva, kto-
rým 3. brigáda dostala úlohu útokom sa zmocniť Woli Albinowskej a potom postu-
povať podľa západného brehu Jasiołky na Wietrzno. Súčasne bol k operačnému
rozkazu štábu frontu pripojený zvláštny rozkaz veliteľa 1. ukrajinského frontu mar-
šala Koneva, v ktorom maršal Konev podčiarkuje, že pre každého príslušníka 3. bri-
gády musí byť cťou, že môže vstúpiť medzi prvými na pôdu republiky. Dôstojník,
ktorý prvý vstúpi na pôdu ČSR, bude vyznamenaný vysokým sovietskym i česko-
slovenským radom. Maršal Konev sa pochvalne vyjadril o činnosti 3. čs. brigády
počas dňa 11.9.1944.

Po úspešnom útoku, ktorý sa začal o 15.40 hod., 3., 4. a 5. prápor zničili nepriateľa
v lese hory Dzwonica, na Grodzisku, vo Wietrzne a o 21.00 hod. začali postup pozdĺž
rieky Jasiołka smerom na juh (bez 3. práporu). 3. poľný prápor zostal ako záloha ve-
liteľa zboru vo Wietrzne s úlohou na čiare Grodzisko – Wietrzno chrániť ľavý bok
zboru. Súčasne o 15.40 hod. náčelník štábu 1. čs. brigáde vydal rozkaz zmocniť sa
v zostave: 1. poľný prápor, 2. poľný prápor, prápor samopalníkov Iwly a Teodorówky.
Tento rozkaz vydal náčelník štábu vzhľadom na to, že chcel využiť akciu tankov 162.
tankovej brigády, ktorá v tomto čase dosiahla južný okraj Iwly a odtiaľ skupinou tan-
kov postupovala na Teodorówku.

Bojová činnosť 38. armády v dňoch 10. - 11.9.1944



VOJNOVÝ DENNÍK 1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU V ZSSR

205

O 21.00 hod. jednotky 1. čs. zboru bojovali na čiare: prápor samopalníkov 1. čs. bri-
gády – cesta 300 m severne od Iwly, 1. poľný prápor 500 m severne od výšiny 390
až po osamelé domy 600 m južne od Helenówky, 2. poľný prápor pravým krídlom
nadväzoval na ľavé krídlo 1. poľného práporu a zaujímal útočnú zostavu až do prie-
storu 600 m južne od miestnej tabule s nápisom Franków. 4. poľný prápor a 5. poľný
prápor, prápor samopalníkov útočia pozdĺž rieky Jasiołky na juh. 3. poľný prápor za-
isťoval ľavé krídlo 3. brigády v priestore Wietrzna s úlohou zabrániť prípadným pro-
tiútokom z Równeho. Na tejto čiare bojoval 1. čs. zbor do konca dňa, odrážajúc pritom
všetky útoky pechoty a samopalníkov nepriateľa. Jednotky 1. čs. brigády boli neus-
tále pod silnou delostreleckou a mínometnou paľbou a v krížových účinných paľbách
ťažkých guľometov.

IV. Straty 1. čs. zboru za deň 11.9.1944: padlých – 40, ranených – 296, nezvestných
– 4.

Straty spôsobené nepriateľovi: osôb – 580.
V. Spojenie: telefonické s 1. ukrajinským frontom, 38. armádou, 25. tankovým zbo-

rom, 101. streleckým zborom a podriadenými jednotkami; telegraficky s 38. armádou,
101. streleckým zborom, 25. tankovým zborom; telefonicky s 38. armádou, 67. stre-
leckým zborom a podriadenými jednotkami.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pozri 10.9.1944. Pohonné hmoty: 1 náplň.
Proviant: na 12 dní.

VII. O 05.00 hod. štáb 38. armády vydal operačný rozkaz č. 0014.
VIII. Počasie: zamračené, cesty suché, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   12. 9. 1944  –  u t o r o k:

I. Na začiatku dňa 12.9.1944 bojoval 1. čs. zbor na čiare: 1. čs. brigáda severný
okraj Iwly – južný okraj Teodorówky, 3. čs. brigáda južný okraj lesa severne od Dukly,
ZPO južný okraj Głojsce. V tomto čase nepriateľ pred ľavým krídlom z priestoru
Równe – Iwonicz s bojom ustupoval na juh. Zo západu podišla 1. tanková divízia ne-
priateľa do priestoru Żmygródu Noweho.

II. O 03.00 hod. dňa 12.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru
č. 18.

O 06.00 hod. štáb 1. čs. zboru začal presun zo Śvierzowy Polskej do Bóbrky.
O 04.00 hod. 5. prápor dosiahol severný okraj cesty: Teodorówka – mesto Dukla,

kde na neho nepriateľ začal paľbu zo všetkých zbraní, keď si predtým osvietil predný
okraj. 5. prápor bol rozprášený a neorganizovane ustúpil do lesa severne od Dukly.

O 11.30 hod. hlási kpt. Mutl32 situáciu 3. brigády: 4. prápor je v priestore južne od
Wietrzna, 5. prápor v priestore Łazov, samopalníci taktiež v priestore Łazov.

O 05.00 hod. nepriateľ, po sústredenej delostreleckej a mínometnej príprave na

32 Kpt. S. Mutl bol prednostom 1. oddelenia štábu 3. čs. samostatnej brigády.
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Teodorówku, začal z Iwly a Dukly protiútok pechotou a tankmi, vždy po jednom prá-
pore s podporou do 10 tankov (medzi nimi Tigre). 1. a 2. prápor pred prevahou tan-
kov nepriateľa a pod silnou paľbou ustúpili smerom na sever. V čase, keď 3. čs.
brigáda bola na južnom okraji lesa severne od Dukly a 1. s 2. poľným práporom 1.
čs. brigády boli v Teodorówke, samopalníci nepriateľa obsadili výšinu 534.

O 12.00 hod. samopalníci 1. brigády dostávajú úlohu zmocniť sa trigonometra 534.
O 14.30 hod. 3. čs. brigáda zaujíma obranu na južnom okraji lesa severne Dukly

od Kirpu až po most na ceste východne od Łazov.

O 14.30 hod. 3. čs. brigáda nadväzuje kontakt s 318. streleckým plukom, ktorý sa
v dopoludňajších hodinách útokom zmocnil Równeho.

O 17.25 hod. nepriateľ v sile dvoch práporov útočí z mesta Dukla na výšinu 534.
Útok bol odrazený paľbou delostrelectva a raketometov.

O 17.50 hod. protilietadlové delo des. Gognova zostrelilo nad štábom zboru Me-
109.33

Situácia jednotiek 1. čs. armádneho zboru v dňoch 10. - 12.9.1944

33 Nemecké stíhacie lietadlo Messerschmitt Bf 109.
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O 18.04 hod. nepriateľ drží vo svojich rukách východnú polovicu výšiny 534, zá-
padná polovica je vo vlastných rukách.

O 18.10 hod. nepriateľ znova útočí na výšinu 534 v sile dvoch práporov so silnou
podporou delostrelectva a mínometov z Dukly. O 18.15 hod. bol útok nepriateľa od-
razený sústredenou paľbou delostrelectva a mínometov.

O 18.35 hod. prápor samopalníkov 1 a rota samopalníkov 3. poľného práporu vni-
kajú do Teodorówky.

O 18.45 hod. prápor samopalníkov 1 a rota samopalníkov 3. poľného práporu ustu-
pujú z Teodorówky pod silnou paľbou mínometov a z tanku.

O 22.10 hod. útokom samopalníkov Sochora34 bol získaný trigonometer 534.
O 22.15 hod. bol vydaný operačný rozkaz veliteľa 1. čs. zboru č. 19. Vydaný bol

pod dojmom útoku nepriateľa na fronte 1. čs. zboru za všeobecného predpokladu, že
nepriateľ chce odrezať cesty k jednotkám 1. jazdeckého zboru, ktoré k 18.00 hod. v
priestore 5 km západne od Duklianskeho priesmyku prekročili hranicu Českoslo-
venska, keď predtým  uskutočnili úspešný prielom po hrebeňoch a svahoch karpat-
ských hôr mimo komunikácie.

1. čs. zbor z útočných akcií prešiel do obrany na čiare kóta 421 – Helenówka
(mimo) – Franków (mimo) – južný a východný okraj lesa západne od Zboisk s úlo-
hou zabrániť nepriateľovi urobiť prielom na sever a severozápad.

Pozorovateľne pri Dukle a Teodorówke drží vo svojich rukách nepriateľ. Nepria-
teľ má všetky terénne výhody – výhodné pozorovanie, zatiaľ čo jednotky 1. čs. zboru
nemajú ani jednu pozorovateľňu, z ktorej by mohli uskutočňovať zastreľovanie
a opravovať paľbu delostrelectva na veľký počet mínometných a delostreleckých ba-
térií nepriateľa v priestore výšin juhovýchodne a južne od mesta Dukla a juhozápadne
od Iwly. Delostrelectvo 1. čs. zboru uskutočňuje nepozorované paľby a nemôže
účinne podporovať pechotu pri jej útokoch za pozorovateľne v priestore trigonometra
534.

III. Jednotky 1. čs. zboru sa po celodenných úporných bojoch o 24.00 hod. bránili
na čiare: 1. čs. brigáda a ZPO – juhovýchodný okraj Głojsce; 1. pol. prápor, 2. pol.
prápor a 3. pol. prápor po južnom okraji lesa severne od Helenówky od riečky Iwelka
po Kirp (mimo). Prápor samopalníkov držal obranu v priestore trigonometra 534. 

3. čs. brigáda: 5. prápor a 2. prápor samopalníkov na južnom okraji lesa od Kirpu
(vrátane) po juhovýchodný okraj lesa severne od kóty 398 a odtiaľ východný okraj
lesa až po most východne od Łazov bráni 4. poľný prápor.

IV. Vlastné straty: padlých – 30, ranených – 151, nezvestných – 47.
Straty nepriateľa: 400 mužov.
V. Spojenie: rádiom s 1. ukrajinským frontom, 38. armádou a podriadenými jed-

notkami; telegraficky s 1. ukrajinským frontom, 38. armádou a 101. zborom; telefo-
nicky: s 38. armádou a podriadenými jednotkami.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pozri 10.9.1944. Pohonné hmoty: 0,80 ná-
plne. Proviant na 10 dní, krmivo na 5 dní.
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2. čs. paradesantná brigáda skončila o 06.15 hod. vystriedanie 121. streleckej di-
vízie a počas dňa uskutočnila organizáciu obrany a úpravu palebných postavení. Prí-
sun munície trpel veľkým nedostatkom dopravných prostriedkov. V celom úseku
pomerne pokoj, riedka mínometná a delostrelecká paľba.

Na základe šifrovky 67. streleckého zboru č. 123 zo dňa 12.9.1944, že nepriateľ
pred frontom 67. zboru a 2. čs. brigády začína ustupovať, veliteľ 2. čs. paradesantnej
brigády o 18.30 hod. nariadil 1. paradesantnému práporu útok v priestore Pisarowce,
Nowosielce.

VII. Počasie: jasno, cez deň teplo, v noci chladno, sucho. Viditeľnosť: ráno hmla,
poobede veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   13. 9. 1944  –  s t r e d a:

I. Dňa 13.9.1944 jednotky 1. čs. zboru bojovali na doterajšej čiare výšina 421 –
južný okraj lesa severne od Helenówky a Frankówa – výšina 398 – východný okraj
lesa západne od obce Zboiska.

07.50 hod. nepriateľ v sile jednej roty protiútočí z Teodorówky na 2. poľný prápor.
Protiútok bol odrazený

O 10.00 hod. sa Nemci zmocnili vrcholu trigonometra 534. 1. čs. brigáda hlási:
Pripravujeme útok na výšinu 534.

O 10.50 hod. Nemci útočia a vchádzajú do Głojsce.
O 11.30 hod. Nemci v sile jedného práporu útočia z Teodorówky na výšinu 534. Sú-

časne je zo štábu 183. divízie hlásenie: útok na Głojsce bol odrazený.
O 11.50 hod. prápor samopalníkov 1 preniká pozdĺž potoka v Głojsce na juh. Po

dosiahnutí južného okraja zaisťuje južný okraj.
O 12.30 hod. výšina 534 je v našich rukách. Útokom 2. práporu bola výšina 534

očistená. Nemci sa zachytili 300 m južne od vrcholu.
Počas odpoludnia 13.9.1944 jednotky 1. čs. zboru úporne bránili rajón obrany, od-

rážajúc časté protiútoky nepriateľa zo smeru od Dukly a Teodorówky na Kirp a vý-
šinu 534, uskutočňované skupinami samopalníkov v sile od čaty do roty s podporou
silnej delostreleckej a mínometnej paľby.

O 20.30 hod. 5. prápor vyráža do útoku na Duklu a o 23.00 hod. dosiahol nepo-
menovanú výšinu 600 m západne od kóty 398, kde bol zastavený silnou paľbou z ťaž-
kých guľometov z priestoru kóty 398. Prápor ustúpil do východiskového postavenia.

II. K 24.00 hod. dňa 13.9.1944 sa 1. čs. zbor po úporných bojoch bránil na čiare
všeobecne južný okraj lesa severne od Iwly – Teodorówka – Dukla.

2. čs. paradesantná brigáda: útokom 1. paradesantného práporu prešla cez mínové
polia a ráno dosiahla Pielniu až ku kostolu a domy osady Pod Lasem.35 Potom sa mi-

35 Osada západne od obce Pielenia.
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nula munícia, a tak bol ďalší postup zastavený. 2. paradesantný prápor dosiahol o 4.30
hod. severný okraj lesa severne od Odrzechowej, a 1. rota kótu 360. Tu boli napad-
nutí silnou mínometnou a guľometnou paľbou. Prieskum utrpel veľké straty.

O 11.00 hod. v dôsledku nedostatku streliva veliteľ 2. čs. paradesantnej brigády
vydal rozkaz na stiahnutie jednotiek do pôvodného obranného postavenia. O 12.00
hod. sa začalo s vykonávaním tohto rozkazu. Nariadená obrana bola zaujatá do 20.30
hod. Nepriateľ počas ústupu začal veľmi silnú mínometnú paľbu. 2. čs. paradesantná
brigáda má veľký nedostatok delostreleckej podpory a dopravných prostriedkov.

Zabezpečenie 2. čs. paradesantnej brigády: pohonné hmoty – 2 tony, munícia – 1.
paradesantný prápor bez munície, 2. paradesantný prápor – 0,5 palebného priemeru,
delostrelecké oddiely – 0,5 palebného priemeru.

Straty 1. čs. zboru:36

Straty nepriateľa:37

Spojenie: pozri 12.9.1944.
Počasie: slnečno, vietor, cesty suché, viditeľnosť veľmi dobrá.

Bojová činnosť 38. armády v dňoch 12. - 13.9.1944

36

37

Vo vojnovom denníku 1. čs. armádneho zboru nie sú uvedené.
Vo vojnovom denníku 1. čs. armádneho zboru nie sú uvedené.
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Z á p i s   z a   d e ň   14. 9. 1944  –  š t v r t o k:

I. Nepriateľ sa bráni na čiare Helenówka (vrátane) – kóta 534 (mimo) – Franków
(vrátane) – výšina 398 (vrátane), držiac vo svojich rukách pozorovateľne v priestore
Teodorówky a mesta Dukly.

O 10.15 hod. dňa 14.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 20. Podľa tohto rozkazu
o 08.00 hod. začal 67. zbor útok na východnom krídle 1. čs. zboru východne od rieky
Jasiołky s úlohou dosiahnuť výšiny 402 a 558 východne od Dukly.

O 11.00 hod. po delostreleckej a silnej leteckej príprave od 10.00 do 11.00 hod.
útočila 183. divízia a 70. gardová divízia na Iwlu s úlohou dosiahnuť kóty 551 a 642
juhovýchodne od Iwly. K útočným akciám 1. čs. zboru nedošlo vzhľadom na to, že
útok 67. zboru nemal úspech a útok pravého suseda bol zastavený v Iwle.

Bojový prieskum, ktorý mali s podporou tankov uskutočniť samopalníci, sa ne-
uskutočnil, pretože z troch tankov, ktoré boli odoslané k dispozícii štábu 1. čs. brigády,
zostal pojazdný len jeden, ktorý bol po vyrazení do akcie ihneď zničený paľbou pro-
titankových zbraní nepriateľa. Výpad uskutočnili samopalníkmi bez tankov len na
zákopy, ktoré boli v bezprostrednom dotyku s našou obranou. Výsledok výpadu: do-
časne boli obsadené zákopy na južných svahoch výšiny 534. Nemci, ktorí ich bránili,
bránili sa do posledného okamžiku a boli do jedného pobití. U zabitých Nemcov do-
kumenty nájdené neboli.

II. O 12.45 hod. zosilnená rota 3. čs. brigády uskutočnila bojový prieskum na vý-
šinu 398. Prieskum zistil systém pechotných a protitankových prekážok na severných
a severozápadných svahoch a systém palieb práporných mínometov, protitankových
a guľometných zbraní, ktoré prehradzujú prístupy na výšinu zo severu a severozá-
padu.

K útočným akciám 1. čs. zboru podľa operačného rozkazu č. 20 nedošlo vzhľa-
dom na to, že útok 67. zboru nebol úspešný a útok 14. divízie38 bol zastavený v Iwle.

Počas popoludnia nepriateľ malými skupinami samopalníkov, s podporou míno-
metov a delostrelectva, uskutočnil spolu tri útoky na kótu 534 a štyri útoky v smere
na Kirp. Všetky útoky na kótu 534 boli odrazené. Samopalníkom nepriateľa, ktorí
útočili smerom na Kirp, sa podarilo jedenkrát zájsť do lesa. Boli však protiútokom do-
nútení na ústup.

O 14.30 hod. prápor samopalníkov por. Sochora uskutočnil útok na kótu 534, kto-
rej sa zmocnil. Pri tomto útoku bol zranený veliteľ práporu samopalníkov por. Sochor.
Prápor mal značné straty, pri protiútoku nepriateľa nemohol udržať dosiahnutú výšinu
a vrátil sa do východiskového postavenia.

III. O 15.45 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 21, podľa ktorého 1. čs. zbor do-
stal úlohu za zotmenia dňa 14.9.1944 získať pozorovateľne na čiare Teodorówka –

38 14. gardová strelecká divízia 101. streleckého zboru.
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mesto Dukla, zväčšiť účinný výstrel pechotných zbraní do palebnej priehrady a počas
noci sa na dosiahnutej čiare zakopať. Vzhľadom na časté útočné akcie nepriateľa, ne-
pretržité delostrelecké a mínometné paľby vedené na bojovú zostavu 1. čs. zboru39

a značné straty jednotiek zboru, rozhodol sa veliteľ nočný útok nariadený operačným
rozkazom č. 21 neuskutočniť a využiť noc na usporiadanie zostavy a zlepšenie zá-
kopových prác na niektorých úsekoch obrany. Na rozhodnutie veliteľa mal tiež veľký
vplyv neúspech susedov, ktorí úlohy dané im na deň 14.9.1944 nesplnili, ako aj zo-
silnenie obrany nepriateľa pred pásmom 1. čs. zboru.

IV. Podľa hlásenia 4. oddelenia straty 1. čs. zboru za obdobie od 8.9.1944 do 12.00
hod. 14.9.1944 sú u 1. a 3. brigády tieto straty: 1. čs. brigáda: padlých – 298, rane-
ných – 1 269, nezvestných – 306, dovedna u 1. čs. brigády – 1 873; 3. čs. brigáda: pad-
lých – 68, ranených – 463, nezvestných – 505, spolu – 1 036. Dovedna bolo v 1. a 3.
brigáde vyradených 2 909 osôb (od 8.9. do 12.00 dňa 14.9.).

Straty spôsobené nepriateľovi jednotkami 1. čs. zboru od 8.9. do 13.9.1944: pad-
lých vojakov a dôstojníkov – 1 370; zničených bolo 370 pušiek, 50 ľahkých guľo-
metov, 22 ťažkých guľometov, 6 mínometov, 4 tanky, 9 áut, 7 motocyklov; získaných
zajatcov – 10; ukoristených: 110 pušiek, 25 samopalov, 2 ľahké guľomety, 2 autá.

V. Spojenie: rádiom s 1. ukrajinským frontom, 38. armádou, 67. streleckým zbo-
rom, 101. streleckým zborom, 25. tankovým zborom a podriadenými jednotkami; te-
legraficky s 38. armádou a cez 38. armádu s 1. ukrajinským frontom; telefonické s 38.
armádou, 67. streleckým zborom, 101. streleckým zborom a podriadenými jednot-
kami. Stav spojenia počas dňa 14.9.1944 – dobrý.

VI. Materiálne zabezpečenie: munícia – 1,69 palebného priemeru (pechotné stre-
livo), míny 82 mm – 0,69 palebného priemeru, míny 120 mm – 0,85 palebného prie-
meru, granáty 45 mm – 1,77 palebného priemeru, granáty 76 mm – 2 palebné
priemery, húfnicové granáty 122 mm – 0,76 palebného priemeru. Pohonné hmoty:
0,96 náplne. Proviant na 10 dní.

2. čs. paradesantná brigáda zaujíma obranu na čiare Sanoczek – Podgaj – domy
južne od Jędruszkowiec – kostol severovýchodne od Pielniej – kóta 387 – Długie –
Zarszyn – východný okraj Beska – pozdĺž pravého brehu riečky Wisłok až ku styku
s kanálom. Počas dňa sa uskutočňovala organizácia obrany, plánovanie palieb, do-
plňovanie zásob munície a proviantu, a evakuácia ranených. Nepriateľ často ostreľuje
delostreleckými a mínometnými prepadmi. Po zotmení boli pred vlastné postavenie
vyslané bojové prieskumy. Stanovište veliteľa 2. čs. paradesantnej brigády: Jaćmierz.

Zabezpečenie 2. čs. paradesantnej brigády: proviant do 20.9., munícia – 1,3 pa-
lebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,25 náplne.

39 Od svitania do 16.00 hod. dňa 14.9.1944 nemecké delostrelectvo len do priestoru južného okraja
lesa kóty 534 vystrelilo asi 1 500 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV.
1. čs. as., sign. 8/7/1. i. č. 82.
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Z á p i s   z a   d e ň   15. 9. 1944  –  p i a t o k:

I. Počas noci zo 14. na 15.9.1944 sa jednotky 1. čs. zboru pripravovali na útočnú
akciu podľa operačného rozkazu štábu 38. armády, doručeného styčným dôstojníkom
o 04.30 hod.

O 06.00 hod. dňa 15.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 21, ktorým bola jed-
notkám 1. čs. zboru daná úloha vyhnať nepriateľa z výšin severne od čiary Nadole –
mesto Dukla, útočiť na mesto Dukla a ovládnuť ho. Súčasne mala útočiť 70. gardová
divízia s úlohou ovládnuť Polany a Hyrowu40, 183. divízia s úlohou ovládnuť kótu
642, Hyrowu horu, Łazy Gurovskie a obchvatom sa zmocniť Teodorówky a mesta
Dukly z juhu, do konca dňa postúpiť na čiaru Łazy Gurowskie – Hyrowa hora, 14.
gardová divízia z východiska: výšina 390 – Helenówka útočiť na Teodorówku a v spo-
lupráci s 1. čs. zborom má postúpiť na čiaru Kiczera – hora Mszanka. 

O 09.00 hod. náčelník štábu 38. armády genplk. Vorobjov41 vydal rozkaz odložiť
vyrazenie do útoku o jednu hodinu.

40

41

Poľsky: Chyrowa.
Správne má byť: genmjr. V. F.Vorobjov.

Situácia jednotiek 1. čs. armádneho zboru dňa 14.9.1944
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O 10.00 hod. štáb 38. armády oznámil, že 14. gardová divízia neútočí na Teodo-
rówku, ale na Iwlu. Susedom 1. čs. zboru sprava je 227. pluk 183. divízie.

Po delostreleckej, mínometnej a silnej leteckej príprave vyrazila 14. gardová diví-
zia do útoku. 227. pluk a jednotky 1. čs. zboru zostali na mieste východiska.

O 10.55 hod. operačný dôstojník 227. pluku hlásil úlohu 227. pluku: z východiska
na východ od kóty 534 (okraj lesa) zmocniť sa Teodorówky a v potom útočiť na kótu
576.

O 10.25 hod. jednotky 14. divízie dosiahli čiaru 500 m severne od Iwly.
O 11.30 hod. 3. prápor vyrazil súčasne s 227. peším plukom.
O 11.52 hod. nepriateľ v sile zosilnenej roty protiútočí na 4. prápor. Protiútok bol

zastavený na severnom okraji Zboisk, kde sa zakopáva.
O 12.00 hod. vyrazila 3. čs. brigáda.
O 12.25 hod. nepriateľ odrazil útok 3. čs. brigády a preniká severne od Kirpu. Pro-

tiútokom samopalníkov bol priestor Kirpu vyčistený.
Počas popoludnia a v nočných hodinách dňa 15.9.1944 jednotky 1. čs. zboru viedli

boj paľbou s pechotou a delostrelectvom nepriateľa. Na konci dňa boli na pôvodnej
obrannej čiare.

II. Nepriateľ počas dňa 15.9.1944 úporne bránil Teodorówku a mesto Duklu, vy-
konával pravidelnú delostreleckú a mínometnú paľbu a uskutočňoval časté, veľmi
silné mínometné prepady na bojovú zostavu a do priestoru delostreleckých obran-
ných postavení 1. čs. zboru. Dvakrát sa pokúšal uskutočniť útok na naše postavenie
silou práporu pechoty so silnou podporou delostrelectva a mínometov. Oba protiútoky
boli odrazené s citeľnými stratami pre nepriateľa.

III. Vlastné straty: padlých – 15, ranených – 89, nezvestných – 27.
Straty spôsobené nepriateľovi počas 14. a 15.9.1944 paľbou pechotných zbraní

a delostrelectva 1. čs. zboru: vojakov a dôstojníkov 1 571, pušiek 115, ťažkých gu-
ľometov – 26, ľahkých guľometov – 25, motocyklov – 7, samopalov – 83, áut – 4. 

IV. Spojenie: bez zmien.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: bez podstatných zmien.
Jednotky 2. čs. paradesantnej brigády boli v obrannom postavení, úsek nezmenený.
07.15 hod. bol vydaný rozkaz 67. streleckého zboru na útok v smere Besko, Milcza,

Jędruszkowce, Podgaj a ďalej na mesto Rymanów a Posadu a tieto zaistiť z východu
a juhovýchodu. Nástup jednotiek pod silnou mínometnou paľbou. O 15.00 hod. jed-
notky 1. paradesantného práporu po tuhom boji vyhnali protivníka z osady Milcza.
Nepriateľ sa udržal na kóte 339 a severnom okraji lesa východne a západne od Łazov.

O 15.40 hod. nepriateľ uskutočnil protiútok na Milczu. Protiútok bol odrazený
a o 17.30 hod. zlikvidovaný.

O 15.00 hod. sa 2. čs. paradesantná brigáda zmocnila osady Besko a dosiahla že-
lezničnú trať. Osada bola protiútokom nepriateľa opäť stratená. Počas dňa nepria-
teľské delostrelectvo vystrelilo na jednotky 2. čs. brigády asi 1 800 rán. Prieskumné
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hliadky boli v noci na 19.9. vyslané do Podgaja, Markowiec, osady Dudyńce a na
kótu 424. Zistený bol silný dopravný ruch v lese. Straty počas bojov spolu: 56
mŕtvych, 215 ranených, 215 pušiek, 4 samopaly, 1 ľahký guľomet, 1 kanón 45 mm,
3 rádiostanice, 2 varnice, 5 tankov T-38! 

V. Spojenie – bez zmien.
VI. Počasie: striedavo oblačno, slabý severozápadný vietor, chladnejšie, viditeľnosť

veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   16. 9. 1944  –  s o b o t a:

I. Podľa ústneho operačného rozkazu 38. armády, odovzdaného o 19.25 hod. ná-
čelníkovi štábu 1. čs. zboru (telefonicky), jednotky 1. čs. zboru uskutočňovali v pr-
vých hodinách dňa 16.9.1944 prípravy na útok, ktorý podľa pôvodného rozhodnutia
sa mal začať súčasne s 227. plukom 183. divízie. Útok o 04.00 hod. sa nezačal, pre-
tože medzitým 183. divízia dostala novú úlohu, ktorú začala plniť o 05.50 hod.

O 05.30 hod. vyrazil 3. poľný prápor v smere na Teodorówku. Narazil na silnú mí-
nometnú a delostreleckú paľbu a do 07.15 hod. sa mu podarilo postúpiť len ľavým
krídlom o 300 metrov. 2. poľný prápor, vzhľadom na to, že 227. pluk vôbec nevyra-
zil, sa útoku nezúčastnil. O 08.15 hod. 3. poľný prápor dostal silnú delostreleckú, mí-
nometnú a bočnú guľometnú paľbu z trigonometra 534 a vrátil sa do svojho
východiskového postavenia.

V ranných hodinách nepriateľ uskutočňoval intenzívny prieskum malými skupi-
nami samopalníkov (do 15 mužov) najmä v smere na Helenówku, kótu 534, Franków
a Kirp.

O 11.00 hod. hlásil spravodajským dôstojník 227. pluku 183. divízie, že pred ich
úsekom nepriateľ zosilnil obranu pešími jednotkami. Tam, kde mal včera 6 ťažkých
guľometov, má dnes 12 ťažkých guľometov.

O 09.30 hod. dňa 16.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 22.
III. Vzhľadom na kritickú situáciu 1. a 3. čs. brigády veliteľ zboru nariadil sústre-

diť v priestore obrany 1. čs. zboru 1. čs. tankovú brigádu.
O 12.40 hod. veliteľ delostrelectva 14. gardovej divízie hlási, že podľa výsluchu za-

jatca o 14.00 hod. má nepriateľ prejsť do útoku v smere na kótu 534. Podľa výpovede
zajatca nepriateľ má pred pásmom činnosti 1. čs. zboru sústredených 2 000 mužov pe-
choty a 60 tankov 1. a 8. tankovej divízie.

Veliteľ zboru a náčelník štábu zboru v telefonickom rozhovore s veliteľom 38. ar-
mády a náčelníkom štábu 38. armády podali hlásenie, v ktorom upozorňujú na veľké
straty 1. čs. zboru, na malý počet bojaschopných (do 600), na výhody a prevahu, ktoré
má nepriateľ a prosia, aby 1. čs. zboru bola zmenená úloha, pretože zbor nemôže roz-
kaz úspešne splniť (o 12.00 hod.). O 13.00 hod. veliteľ zboru opakuje svoju prosbu,
veliteľ armády však trvá na tom, aby 1. čs. zbor útok uskutočnil.
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IV. O 13.30 hod. sa na štáb 1. čs. brigády dostavili všetci velitelia práporov 1. čs.
brigády. Velitelia práporov a veliteľ 1. čs. brigády odovzdali gen. Svobodovi hláse-
nie o stave svojich jednotiek, upozornili veliteľa zboru, že mužstvo je vyčerpané,
sporo oblečené, a že bojový duch vzhľadom na neúspechy a straty 1. čs. zboru značne
poklesol. Veliteľ 1. čs. zboru vysvetlil situáciu, upozornil na to, že akcia 1. čs. zboru
má byť len výpomocná a má uľahčiť útok pravého suseda 1. čs. zboru. Podčiarkol,
že útok musí byť uskutočnený, a že na akcii 1. čs. zboru trvá veliteľ 1. ukrajinského
frontu i veliteľ 38. armády. Pri tejto príležitosti bol vydaný rozkaz 1. čs. brigádou
uskutočniť útok po krátkom trojminútovom prepade na predný okraj obrany nepria-
teľa.

O 15.00 hod. vyrazila pechota 1. a 3. poľného práporu. Po krátkom postupe bola
zastavená silnou paľbou všetkých zbraní (delostrelectva, mínometov, guľometov),
a so značnými stratami sa vrátila do východiskového postavenia. (1. prápor stratil 10
mužov, 3. prápor 17 mužov.)

O 16.00 hod. bol vydaný nový rozkaz, podľa ktorého má 1. čs. brigáda znova prejsť
do útoku s úlohou vylepšiť svoje postavenie pred 1. a 3. poľným práporom, hlavný
nápor viesť pravým krídlom pozdĺž potoka Iwelka a pravým krídlom nadviazať dotyk
s jednotkami 14. gardovej divízie. Rozkaz bol veliteľovi 1. čs. zboru vydaný velite-
ľom 1. ukrajinského frontu maršalom Konevom, ktorý sa v tomto čase zdržiaval na
pozorovateľni veliteľa 38. armády.

Bojová činnosť 38. armády v dňoch 15. - 16.9.1944
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O 17.00 hod. vyrazila 1. čs. brigáda do útoku. Hlavný nápor viedla popri riečke
Iwelke 1. poľným práporom, ženijným práporom a práporom samopalníkov 1.
O 22.00 hod. nadviazala práporom samopalníkov 1 kontakt s ľavým krídlom 3. prá-
poru 26. pluku 14. gardovej divízie.

VI. Prieskum uskutočnený 1. čs. brigádou južne od Kirpu o 11.45 hod. zistil 12
ťažkých guľometov a sústredenie pechoty do 500 ľudí v priestore 800 m južne od
Kirpu.

VII. Vlastné straty od 12.00 hod. dňa 15.9.19444 do 12.00 hod. dňa 16.9.1944:
padlých – 7, ranených 32, nezvestných 11.

Straty nepriateľa: 65 vojakov a dôstojníkov, ľahké guľomety – 2, ťažké guľomety
– 4. 

Zabezpečenie  1. čs. zboru: bez podstatných zmien.
2. čs. paradesantná brigáda pokračovala v plnení úlohy. O 15.00 hod. dosiahol 1.

paradesantný prápor juhozápadný okraj osady Nowotaniec a trigonometer 541. 2. pa-
radesantný prápor je jednou skupinou v priestore trigonometra 373, druhou 1,5 km

Situácia jednotiek 1. čs. armádneho zboru dňa 16.9.1944, 09.00 hod
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južne od Beska. O 17.00 hod. vyrazil na smeroch: Besko – Sieniawa, Milcza – Bar-
toszow, Zarszyn – Odrzechowa. Zabezpečenie 2. brigády: proviant do 20.9.44, mu-
nícia – 1,3 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1/3 náplne.

Z á p i s   z a   d e ň   17. 9. 1944  –  n e d e ľ a:

I. Jednotky 1. čs. zboru počas dňa 17.9. zaujímali obranu v doterajšom priestore
všeobecne na čiare 500 m severne od výšiny 390, na okraji lesa severne od Hele-
nówky a odtiaľ po okraji lesa na východ a sever až po most východne od Łazov.
Počas dňa vykonávali zákopové práce a budovali kryty.

II. Nepriateľ sa bránil v pôvodných pozíciách. Letectvo nepriateľa uskutočňovalo
prieskum nad priestorom obrany 1. čs. zboru. Počas dňa bolo spozorovaných 20 vzle-
tov lietadiel Me 109.

Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo priestory našej obrany pravidelnou paľbou. 
Pozorovaním sa zistilo, že nepriateľ sa v sile do jednej roty zakopáva na nepome-

novanej výšine 600 m západne od výšiny 398.
III. Dňa 17.9.1944 bol 1. čs. zboru pridelený 135. delostrelecký pluk (ťažký) a zvu-

komerný oddiel. 135. ťažký delostrelecký pluk má dovedna 36 diel.
IV. O 19.00 hod. dňa 17.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 23, ktorým jednotky

1. čs. zboru dostali úlohu v noci zo dňa 17. na 18.9.1944 využiť úspech 14. gardovej
divízie, chrániť jej ľavý bok, ovládnuť Teodorówku a v ďalšom útočiť na Łazy Gu-
rowskie, zlepšiť svoje postavenia na svahoch severne od Teodorówky, získať výhodné
pozorovateľne a zaistiť ich. Vyrazenie bolo nariadené na 22.00 hod.

Jednotky 14. gardovej divízie sa stretli so silným odporom a úlohu splniť nemohli.
Vzhľadom na túto situáciu – 14. gardová divízia mala vo svojich rukách Iwlu a len
severnú časť hory Borek – 1. čs. zbor začal útok len 2. a 3. poľným práporom s úlo-
hou dobyť Helenówku, trigonometer 534, Franków a na svahoch severne od Teodo-
rówky výhodné pozorovateľne na Teodorówku a mesto Duklu.

2. poľný prápor vyrazil s dvomi skupinami, jedna skupina s úlohou uskutočniť ob-
chvat odporov na výšine 534 sprava, druhá s úlohou uskutočniť rovnaký obchvat
zľava (z východu). O 22.50 hod. sa priplazila západná skupina na vzdialenosť 250 m,
východná skupina na 50 m. V tom čase bol do priestoru druhej skupiny uskutočnený
silný delostrelecký prepad a skupina č. 2 bola donútená ustúpiť do východiskového
postavenia. Skupina č. 1, ktorá mala 8 ľudí, nemala proti silným odporom nepriateľa
nádej na úspech a odplazila sa do svojich zákopov.

3. poľný prápor vyrazil o 22.00 hod. a pravým krídlom postúpil o 50 metrov, ľavým
krídlom na výhľad o 300 metrov. Pravé krídlo nemohlo dosiahnuť výhľad pre silné
bočné paľby z priestoru trigonometra 534. Medzera, ktorá vznikla medzi ľavým kríd-
lom 3. poľného práporu a pravým krídlom 3. čs. brigády, bola zabezpečená 15 sa-
mopalníkmi 3. čs. brigády. Za styk medzi 3. a 1. čs. brigádou veliteľ urobil
zodpovedným veliteľa 3. čs. brigády.
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O 24.00 hod. jednotky 1. čs. zboru zaujímali obranu na čiare: 1. čs. brigáda 500 m
severovýchodne od kóty 390 – južný okraj lesa severne od Helenówky a odtiaľ po
okraji lesa na východ až po Kirp; 3. čs. brigáda Kirp (vrátane) a ďalej po južnom
okraji lesa až po juhovýchodný roh lesa a odtiaľ na sever až po most východne od
Łazov.

Spotreba munície za deň 17.9.1944: 37 mm – 252 kusov, 76 mm – 13 ks, 120 mm
mín – 463 ks, granátov 122 mm  húfnic – 304 ks.

V. Vlastné straty od 12.00  hod. 16.9.1944 do 12.00 hod. 17.9.1944: padlých – 28,
ranených – 28, nezvestných – 4, dovedna vyradených – 60 osôb.

Za to isté obdobie bolo paľbou nášho delostrelectva a pechotných zbraní vyrade-
ných  260 vojakov a dôstojníkov nepriateľa.

VI. Spojenie: bez zmeny.
VII. Materiálne zabezpečenie: pechotné strelivo – 1,4 palebného priemeru, míny

82 mm – 1,3 palebného priemeru, míny 120 mm – 2 palebné priemery, granáty 122
mm húfnic – 0,5 palebného priemeru, granáty 76 mm – 1,8 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 0,6 náplne. Proviant: na 10 dní, krmivo na 12 dní.

VIII. Počasie: slnečno, slabý vietor, sucho, ráno hmla, popoludní viditeľnosť dobrá.
Činnosť 2. čs. paradesantnej brigády: I. paradesantný prápor postupoval a vyko-

nával prieskum bojom na smere Wola Sękova, Roztoki. O 14.00 hod. dosiahol prie-
stor Roztoki, kde zaujal kruhovú obranu a zakopal sa. Získal niekoľko zajatcov. 2.
paradesantný prápor mal za úlohu postupovať cez Pastwiská, Rudavku Rimanowskú
do priestoru Zawoje, tu zaujať kruhovú obranu. O 12.40 hod. dosiahol Głębokie a za-
ujal obranu v priestore kóty 407, druhou skupinou dosiahol južný okraj Sieniawy,
treťou skupinou postupuje na severný okraj Odrzechowej. Bolo nadviazané spojenie
so 129. streleckou divíziou, ktorá prisľúbila pri ďalšom útoku delostreleckú podporu.
Vyžadované paľby však neboli vykonané.

Z á p i s    z a   d e ň   18. 9. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Na svitaní dňa 18.9.1944 jednotky 1. čs. zboru udržiavali dotyk s nepriateľom na
čiare: prápor samopalníkov 1 a 1. poľný prápor 500 m severovýchodne od výšiny
390, ženijný prápor západne od hory Helenówka; 2. prápor severná časť Helenówky
– trigonometer 534 (vrátane, severné svahy) – križovatka ciest severne od obce Fran-
kówa až po osamelý dom na rohu lesa juhovýchodne od nej; 3. poľný prápor, prápor
samopalníkov 2 – Kirp – južný okraj lesa severne od Nadole; 5. prápor, 4. prápor –
východný okraj lesa západne od Zboisk.

Počas dňa jednotky 1. čs. zboru viedli boj paľbou proti palebným zdrojom nepria-
teľa a odrážali jeho protiútoky.

1. prápor tankovej brigády sa sústredil v priestore Głojsce – okraj lesa severne od
Glojsce (14 tankov).

Naše letectvo po skupinách do 9 lietadiel neustále bombarduje bojovú zostavu ne-
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priateľa v Dukle, Teodorówke, Iwle a delostrelecké postavenia v priestoroch juho-
východne od Iwly.

II. Nepriateľ počas dňa pred frontom 1. čs. zboru silnou delostreleckou a míno-
metnou paľbou a častými protiútokmi zabraňoval v postupe  jednotiek zboru a suse-
dov.

O 15.30 hod. 12 lietadiel Me 109 v priestore 500 m juhozápadne od Droganówej
bombardovalo 1. tankový prápor. O 19.05 hod. 8 lietadiel Me 109 bombardovalo Ko-
bylany. Činnosť letectva, najmä prieskumného, počas dňa značne zosilnela. Nad prie-
storom 1. čs. zboru bolo spozorovaných dovedna 30 pozorovacích lietadiel. 

O 17.00 hod. nepriateľ rotou pechoty uskutočnil protiútok z Teodorówky na výšinu
534. Paľbou 2. poľného práporu a delostrelectva zboru bol protiútok o 18.00 hod. od-
razený. O 18.40 hod. 4 tanky nepriateľa prešli cez výšinu 600 m západne od kóty 398
v smere prieseku na Łazy. Útok bol odrazený paľbou protitankových zbraní 4. delo-
streleckého pluku a 5. poľného práporu.

O 19.50 hod. nepriateľ v sile do jednej roty s podporou delostrelectva a mínome-
tov útočí z kóty 398 v smere prieseku na Łazy. Útok bol odrazený paľbou delostre-
lectva a zbraní 5. poľného práporu. Nepriateľ tento útok opakoval o 20.15 hod.
O 20.40 hod. bol útok nepriateľa znova zlikvidovaný.

III. O 05.00 hod. náčelník štábu 1. čs. zboru dostal telefonický rozkaz veliteľa 38.
armády, ktorý bol potvrdený písomným rozkazom č. ...42 veliteľa 38. armády, došlým
o 12.30 hod. Podľa tohto rozkazu boli vydané nasledujúce úlohy: 211. strelecká di-
vízia s 12. tankovým plukom postúpi o 07.00 hod. dňa 18.9.1944 do priestoru Iwly
a rozvinie sa po jej východnom okraji, v ďalšom bude útočiť po severných svahoch
výšiny 551 a 467 s úlohou do večera dosiahnuť čiaru Lipowica – mesto Dukla. 241.
divízia má za úlohu do večera ovládnuť Jasionku a Lubatowu. Začiatok útoku 211.
a 241. divízie o 13.00 hod. po jednohodinovej palebnej príprave.

1. čs. zbor dostal úlohu s preniknutím 211. divízie do Teodorówky a na severné
svahy výšiny 511 prejsť do útoku v smere na mesto Dukla, do konca dňa sa zmocniť
Dukly, Nadole a výšiny 398.

O 15.00 hod. dňa 18.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 24.
IV. Počas dopoludnia dňa 18.9.1944 delostrelectvo a mínomety 1. čs. zboru s pri-

daným delostrelectvom uskutočňovali prípravné paľby na predný okraj a delostre-
lecké postavenia nepriateľa. Jednotky 1. čs. zboru sa pripravovali na útok. V čase,
keď pechota 211. a 241. divízie zaujímala východisko (12.40 hod.), nepriateľ silnou
delostreleckou a mínometnou paľbou a letectvom pokryl východiskové priestory – tri-
gonometer 526 na kraji lesa, priestor Iwly a Głojsce, južný okraj lesov severne od
Helenówky a Frankówa. Silná paľba bola vedená tiež na delostrelecké postavenia
v hĺbke obrany, najmä v Kobylanoch a Łekoch.

V dôsledku silenej paľby delostrelectva a mínometov nepriateľa bolo vyrazenie do
útoku odložené.

42 Vo vojnovom denníku 1. čs. az číslo rozkazu nebolo uvedené.
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V. Vlastné straty od 12.00 hod. do 12.00 dňa 18.9.1944: padlých -1- ranených - 4.
Straty nepriateľa: 35 vojakov a dôstojníkov.
VI. Spojenie: bez zmeny.
VII. Zabezpečenie: pechotné strelivo 1,4 palebného priemeru, míny 82 mm – 0,5

palebného priemeru, míny 120 mm – 1,4 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,75
palebného priemeru, granáty 122 mm – 0,65 palebného priemeru, granáty 76 mm –
1,8 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,8 náplne. Proviant na 9 dní. Krmivo na
11 dní.

Počasie: striedavo oblačno, slabý vietor, trochu chladnejšie.

Z á p i s   z a   d e ň   19. 9. 1944  –  u t o r o k:

I. Na začiatku dňa 19.9.1944 jednotky čs. zboru udržiavali dotyk s nepriateľom na
čiare: prápor samopalníkov 1 a 1. poľný prápor – 500 m severovýchodne od výšiny
390; ženijný prápor západne od hory Helenówka; 2. poľný prápor severná časť He-
lenówky – severné svahy trigonometra 534 (vrátane); 3. poľný prápor od križovatky
ciest severne od Frankówa až po osamelý dom na rohu lesa severovýchodne od Fran-
kówa; prápor samopalníkov 2 – Kirp; 4. poľný prápor južný okraj lesa západne od
Zboisk. Počas dňa jednotky 1. čs. zboru  viedli boj paľbou s pechotou a delostrelec-
tvom nepriateľa.

Nepriateľ počas dňa vykonával riedku delostreleckú a mínometnú paľbu, riadenú
na jednotky 1. sledu a delostrelecké postavenia 1. čs. zboru.

II. Vlastné straty od 12.00 hod. 18.9. do 12.00 hod. 19.9.1944: padlých – 6, rane-
ných – 65, nezvestných – 1.

III. Spojenie: bolo nadviazané spojenie s 211. streleckou divíziou a 183. streleckou
divíziou (telefonické). Stav spojenia: veľmi dobrý.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: pechotné strelivo – 1 palebný priemer, míny 82 mm
– 0,53 palebného priemeru, míny 120 mm – 1,25 palebného priemeru, granáty 45
mm – 1,25 palebného priemeru, granáty 76 mm – 2 palebné priemery, húfnicové gra-
náty 122 mm – 0,6 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,74 náplne. Proviant – na
12 dní. Krmivo – na 16 dní.

V. Počasie: väčšinou slnečno, vánok, teplo, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   20. 9. 1944  –  s t r e d a:

I. Na začiatku dňa 20.9.1944 jednotky 1. čs. zboru zaujímali obranu na doterajšej
čiare. 1. čs. brigáda sa svojím ľavým krídlom v ranných hodinách pripojila k úspeš-
nej útočnej akcii pravého krídla 4. ukrajinského frontu a z priestoru Sanoku motori-
zovanými a tankovými jednotkami viedla hlavný nápor juhozápadným smerom.
Veliteľ armády, v snahe využiť úspech svojho ľavého krídla, vydal o 11.00 hod. te-
lefonicky rozkaz začať dňa 20.9.1944 po 45-minútovej  delostreleckej príprave útok
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na Teodorówku a mesto Dukla a potom prenasledovať nepriateľa smerom na juh.
O 08.30 hod. dňa 20.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 25. Podľa tohto rozkazu

1. čs. brigáda má pravým krídlom útočiť medzi Iwlou a Teodorówkou v úzkej spolu-
práci so 14. gardovou divíziou a ku koncu dňa sa zmocniť Teodorówky. 3. čs. brigáda
sa má úporne brániť v doterajšom priestore, podporujúc delostrelectvom útok 1. čs.
brigády. 1. čs. tanková brigády má byť pohotová jedným práporom po ovládnutí se-
verných svahov výšiny 511 južne od Teodorówky v spolupráci s 1.čs. brigádou očis-
tiť Teodorówku a zabrániť protiútoku z Dukly na Teodorówku. Súčasne s 1. čs.
zborom majú začať útok pravý a ľavý sused 1. čs. zboru.

O 11.00 hod. 14. gardová divízia začala útok. O 13.10 hod. generál Svoboda vydal
rozkaz veliteľovi 1. čs. brigády, aby 1. čs. brigáda spoločne s tankovou brigádou pre-
šla do útoku. O 14,15 hod. naša pechota vošla do Teodorówky. V tejto dobe vyrazil
4. poľný prápor a postupoval z obce Zboiska smerom na juh. O 14.00 hod. všetky tri
prápory 1. čs. brigády vošli do Teodorówky.

Počas celého popoludnia jednotky 1. čs. zboru bojovali o Teodorówku a Duklu
pod silnou delostreleckou a mínometnou paľbou nepriateľa.

O 19.00 hod. poľné prápory 1. čs. brigády dosiahli južný okraj Teodorówky, kde
sa usporiadali. Nepriateľ im v ďalšom postupe zabraňoval z priestoru výšiny 551
a delostreleckou a mínometnou paľbou vedenou na južný okraj Teodorówky. Poľné
prápory 3. čs. brigády súčasne dosiahli južný okraj mesta Dukla.

V posledných hodinách dňa 20.9.1944 sa jednotky 1. čs. zboru dávali do poriadku
a pripravovali na ďalší postup.

II. Vlastné straty: padlých – 9, ranených – 32, za tú istú dobu bolo paľbou našich
zbraní a delostrelectva zabitých 250 nemeckých vojakov a dôstojníkov.

III. Spojenie: rádiom, telefonicky i telegraficky veľmi dobré.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pechotné strelivo 1,1 palebného priemeru,

míny 82 mm – 0,84 palebného priemeru, míny 120 mm – 1,8 palebného priemeru,
granáty 45 mm – 1,5 palebného priemeru, granáty 76 mm – 2 palebné priemery, húf-
nicové granáty 122 mm – 0,52 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,8 náplne. Pro-
viant na 11 dní. Krmivo na 15 dní.

V. Počasie: striedavo oblačno, vietor severovýchodný, trochu chladnejšie. Viditeľ-
nosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   21. 9. 1944  –  š t v r t o k:

I. K 00.00 hod. dňa 21.9.1944 jednotky 1. čs. zboru sa na južných okrajoch Teo-
dorówky a mesta Dukly usporiadali na ďalší postup.

O 01.15 hod. 1. čs. zbor 2. poľným práporom dosiahol výšinu 576.
O 05.15 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 26. Podľa tohto rozkazu jednotky 1.

čs. zboru počas 21.9.1944 bojovali so zadnými vojmi ustupujúceho nepriateľa. Postup
našich jednotiek nepriateľ zdržiaval masovými sústredenými delostreleckými a mí-



JOZEF BYSTRICKÝ

222

nometnými paľbami a paľbami ťažkých guľometov. Počas väčšej časti dňa nepriateľ
držal v rukách dominujúce pozorovateľne a výhodne využil delostrelectvo a míno-
mety na zadržanie postupu našich jednotiek.

Po celodenných ťažkých bojoch sa jednotkám 1. čs. zboru podarilo zmocniť výšin
551, 576, 467 a ku koncu dňa sa zaistiť na čiare: 1. čs. brigáda kóta 551 – kóta 576
(mimo), 3. čs. brigáda kóta 576 – severný okraj Lipowice. 

II. Ľavému susedovi, 140. streleckej divízii 67. streleckého zboru, sa počas dňa
podarilo po ťažkých bojoch zmocniť kóty 402, Jasionky, Cergowej, Zakluczyny a ku
koncu dňa sa zaistila na čiare severného okraja lesa pri Cergowej.

Pravý sused 14. gardová strelecká divízia bojovala v lese juhovýchodne od Iwly.
Pravým bokom zaisťovala postup južne od Iwly. Ku koncu dňa bojovala na čiare:
okraj lesa severne od kóty 642 – južný okraj Iwly.

III. Vlastné straty od 12.00 hod. dňa 20.9.1944 do 12.00 hod. dňa 21.9.1944: pad-
lých – 23, ranených – 148, z toho zo štábu  zboru padlo – 5, ranený – 1. Za ten istý
čas paľbou pechotných zbraní a delostrelectva 1. čs. zboru bolo zabitých 220 vojakov
a dôstojníkov nepriateľa, zničených 6 ťažkých guľometov a umlčaná 1 mínometná ba-
téria.

IV. Spojenie: rádiové spojenie vo veľmi dobrom stave. So 67. streleckým zborom
rádiové spojenie nebolo. Telefonické spojenie malo veľmi časté poruchy spôsobené
mínami a granátmi nepriateľa.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pechotné strelivo 1,05 palebného prie-
meru, míny 82 mm – 0,4 palebného priemeru, granáty 76 mm – 2 palebné priemery,
húfnicové granáty 122 mm – 0,4 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,6 náplne.
Proviant na 10 dní. Krmivo na 14 dní.

VI. Počasie: zamračené, slabý chladný severovýchodný vietor, sucho, viditeľnosť
veľmi dobrá.

VII. Dnes prevzal velenie 1. čs. brigády gen. Sázavský, 3. čs. brigády gen. Klapá-
lek.43

Z á p i s   z a   d e ň   22. 9. 1944  –  p i a t o k:

I. K 00.00 hod. dňa 22.9.1944 jednotky 1. čs. zboru bojovali v priestore: 1. čs. bri-
gáda výšina 551, výšina 476, výšina 467; 3. čs. brigáda – Łazy Gurowskie, severný
okraj Lipowice; tanková brigáda v priestore kóty 576.

II. O 06.15 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 27. Podľa tohto rozkazu jednotky
1. čs. zboru po celý deň viedli ťažké boje s nepriateľom ustupujúcim na juhozápad.

43 Pred príchodom k 1. čs. armádnemu zboru bol gen. J. Vedral – Sázavský zástupcom veliteľa Čs.
samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii. Gen. K. Klapálek pred odchodom z Veľkej Bri-
tánie do ZSSR k 1. čs. armádnemu zboru pôsobil od konca marca 1944 vo funkcii prednostu I. od-
boru čs. MNO v Londýne.
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Počas dňa sa zmocnili Lipowice, Foljuše, Hyrowej hory, trigonometra 694. Ku koncu
dňa sa usporiadali na tejto čiare: južný okraj lesa 2 km severozápadne od trigono-
metra 694 a odtiaľ na juhovýchod – trigonometer 694 – osamelý dom 2 km juhový-
chodne od trigonometra 694 – kóta 601 (mimo) – severný okraj Trzcianej.

III. 3. čs. samostatná brigáda počas prenasledovania nepriateľa dosiahla kótu 467,
kde bola dňa 21.9.1944 o 17.35 hod. zastavená silnou mínometnou paľbou a v tomto
priestore bojovala až do 12.45 hod. 22.9.1944.

Počas dopoludnia 22.9.1944 jednotky 1. čs. brigády vykonávali prieskumnú čin-
nosť v priestore Hyrowa hora – trigonometer 694. Bojový prieskum 3 tankmi so sa-
mopalníkmi o 12.23 hod. prenikol na kótu 694 a začal postup smerom na západ.
Vzhľadom na to, že bojovému prieskumu 1. čs. brigády sa podarilo dosiahnuť trigo-
nometer 694 (nepriateľ ustúpil), veliteľ 1. čs. brigády vydal rozkaz pre 1. a 2. prápor
ihneď začať prenasledovať nepriateľa smerom na trigonometer 694. Prápory vyrazili
o 12.15 hod. O 12.45 hod. 2. poľný prápor dosiahol trigonometer 694, kde bol na-
padnutý silnou mínometnou a guľometnou paľbou. Veliteľ brigády vydal rozkaz ve-
liteľovi 2. poľného práporu, aby sa prápor zakopal a čakal na svojich susedov. O 13.00
hod. nepriateľ silou práporu pechoty s podporou jedného Tigra44 uskutočňuje protiú-

Bojová činnosť 38. armády v dňoch 19. - 24.9.1944

44 Panzerkampfwagen VI „Tiger“
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tok na trigonometer 694. V tom čase 1. poľný prápor dosiahol trigonometer 694 ju-
hovýchodne od vrcholu a pomohol tým výšinu udržať. O 14.15 hod. bola pechota 3.
poľného práporu zastavená v priestore 500 m juhovýchodne od kóty 576 odporom
v domoch severovýchodne od trigonometra 694.

3. prápor, ktorý bol nasadený na východnom krídle brigády, bol v postupe zadržaný
odpormi v lesoch na juhovýchodných svahoch výšiny 576. O 15.25 hod. začal znova
postup, aby pomohol udržať výšinu 694. V tom čase bol 2. a 1. poľný prápor v do-
tyku s nepriateľom vzdialeným len 300 m. O 15.15 hod. na stanovište veliteľa 1. čs.
brigády došla správa, že škpt. Kholl45 pri nadväzovaní kontaktu s 2. poľným prápo-
rom padol.

O 15.40 hod. sa Nemci zmocnili trigonometra 694. Naše jednotky sa zachytili na
severných svahoch tejto výšiny na úrovni najzápadnejšieho domu. Protiútoky Nemci
uskutočňovali silou do práporu pechoty s podporou 6-hlavňových mínometov v prie-
store Hyrowej a delostrelectva z priestoru Mszanej.

O 15.45 hod. veliteľ 1. čs. brigády prosí o pridelenie nového veliteľa práporu
a podľa možnosti ďalších dôstojníkov, pretože straty na dôstojníkoch sú veľmi ci-
teľné. O 16.15 hod. protiútokom 3. a 2. práporu boli Nemci z výšiny 694 vytlačení.
K 18.00 hod. sa jednotky 1. čs. brigády zaistili na čiare: zmiešaný priezvedný oddiel
– južný okraj lesa severozápadne od  trigonometra 694, 2. poľný prápor – trigono-
meter 694, 3. a 1. poľný prápor – od vidlice ciest južne od nadpisu Hyrowa až po
osamelý domček na severnom okraji lesa južne od písmena “w“ názvu Hyrowa. Pred-
sunuté stanovište veliteľa brigády je 1 300 m severne od výšiny 576. V posledných
hodinách 22.9.1944 sa jednotky 1. čs. brigády zaisťovali na dosiahnutej čiare a vy-
konávali prieskum nepriateľa.

3. čs. brigáda: o 07.50 hod. začala z priestoru výšina 576 – severný okraj Lipowice
postupovať južným smerom. Pre postup 3. čs. brigády sa veliteľ brigády rozhodol na
základe správ získaných prieskumom o tom, že nepriateľ evakuoval Lipowicu.
O 08.15 hod. vyrazil 4. poľný prápor po komunikácii smerom na Nowu Wieś, sú-
časne začali postupovať 5. poľný prápor, 2. prápor samopalníkov a prieskumná rota
smerom na južné okraje lesa severne od obce Święty Jan.

V čase od 08.15 hod. do 15.20 hod. jednotky 3. čs. brigády postupovali z priestoru
výšina 376 – severný okraj Lipowice smerom na juh, bojovali s malými skupinami
samopalníkov a zaistili sa na čiare: prieskumná rota severný okraj Trzcianej; 4. poľný
prápor jednou rotou v priestore cesty pri písmene „Ja“ nápisu Jaiołka, jednou rotou
nad nápisom „Jan“, jednou rotu v priestore písmena „l“ v nápise Foljuš – 1. a 2. rotou
frontom na juh, 3. rotou na západ; 5. poľný prápor a prápor samopalníkov na južnom
okraji lesa severne od kostolíka v osade Święty Jan. Stanovište veliteľa 3. čs. bri-

45 Škpt. J. Kholl – veliteľ 1. poľného práporu 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR, padol 22.9.1944
počas boja o výšinu 694 – Hyrowa hora.
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gády: severovýchodný okraj mesta Dukla. V posledných hodinách dňa 22.9.1944 vy-
konávala 3. čs. brigáda intenzívny prieskum v priestore Trczianej a smerom na juho-
západ.

1. čs. tanková brigáda bolo pridelená na podporu 1. čs. brigády. Všetky tanky boli
sústredené pod velením  npor. Tesaříka, ktorý mal v akcii na začiatku boja 6 tankov.
O 12.45 hod. boli tanky 1. čs. tankovej brigády nasadené do boja a postupovali sme-
rom po poľnej ceste z kóty 576 a 694, kde podporovali boj poľných práporov o horu
Hyrowa.46 O 16.45 hod. bol bojaschopný len jeden tank – dva tanky zhoreli a tri boli
poškodené od mínových črepín. O 17.20 hod. boli dva tanky a jedno samohybné
delo 85 mm odoslané z Dukly na výšinu 694 a boli nasadené ako podpora pechoty na
udržanie obrannej čiary. Straty tankovej  brigády počas dňa 22.9.1944: padlí – 7, ra-
není – 12, nezvestní – 4. Ranený bol npor. Tesařík. Mínometnou paľbou boli zničené
3 Študebakre47.

IV. Počas 22.9.1944 nepriateľ pred pásmom činnosti 1. čs. zboru mínometnou a de-
lostreleckou paľbou a malými skupinami pechoty zdržiaval postup našich jednotiek.
Počas dňa uskutočňoval časté protiútoky a početné silné palebné prepady zo 6-hlav-
ňových mínometov a delostrelectva. Hlavné sily nepriateľa ustupovali na juhozápad.

V. Susedia 1. čs. zboru mali  za úlohu pokračovať v útoku. 14. gardová divízia,
ktorá mala útočiť sprava, nemala úspech a zostala na starej čiare: južný okraj lesov
severne od kóty 642, ďalej južný okraj Iwly – les južne od Iwly (mimo) – les Borek
(mimo). Ľavý sused 140. strelecká divízia ku koncu dňa jej 283. a 278. plukom do-
siahla východný breh riečky Jasiołky východne od Trzcianej. Prieskumné hliadky
140. divízie dosiahli západný okraj Trzicianej.

VI. Vlastné straty od 12.00 hod. dňa 21.9.1944 do 12.00 hod. dňa 22.9.1944: pad-
lých – 18, ranených – 48, nezvestných – 8. V bojoch o trigonometer 694 boli nepria-
teľom zničené 4 tanky, jeden z nich zhorel. Za tú istú dobu paľbou pechotných zbraní
a delostrelectva 1. čs. zboru bolo zabitých 130 vojakov a dôstojníkov nepriateľa.

VII. Spojenie: telefonické spojenie malo časté poruchy spôsobené silnou delo-
streleckou a mínometnou paľbou nepriateľa. Telegrafické spojenie s 38. armádou
bolo v dobrom stave. Rádiové spojenie trpelo vzdušnými poruchami. Spojenie so
67. zborom nebolo (ľavý sused).

VIII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pechotné strelivo 1,03 palebného prie-

46

47

O podmienkach, v akých boli tanky nasadené v bojoch o Hyrowu horu, sa v hlásení veliteľa bri-
gády škpt. Janka veliteľovi 1. čs. armádneho zboru okrem iného uvádzalo: “Tanky zasáhly po-
stupně v době, kdy pěchota byla již po urputných bojích fysicky a morálně značně vyčerpána v
těžkém hornatém terénu. Terén, v němž se odehrávaly boje je velmi těžko schodný pro tanky. Tak
například v boji o horu Hyrowa byly vytahovány tanky do východiště vlastním chodem pomocí 2
traktorů. Rovněž do místa soustředění po tomto boji po krátkém dešti byly tanky spouštěny z hory
jednotlivě přidržováním 2 traktorů.“ VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/7,
i. č. 175.
Študebaker – Studebaker US6 (M16A): nákladný automobil americkej výroby.
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meru, míny 82 mm – 0,4 palebného priemeru, míny 120 mm – 0,6 palebného prie-
meru, granáty 45 mm – 1,3 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,4 náplne. Proviant
na 14 dní, krmivo na 13,5 dní.

IX. Za veliteľa 1. poľného práporu bol určený npor. Odehnal.
X. Počasie: striedavo oblačno, severovýchodný vietor. Viditeľnosť: obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   23. 9. 1944  –  s o b o t a:

I. O 00.00 hod. dňa 23.9.1944 jednotky 1. čs. zboru sa usporiadali na ďalší postup
na čiare okraj lesa 500 m severovýchodne od kóty 642 – trigonometer 694 – osamelý
dom na severnom okraji lesa 1 km juhovýchodne od výšiny 694 – kóta 601 (mimo)
– severný okraj Tzrcianej.

O 03.30 hod. dňa 23.9.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 28.
Jednotky 1. čs. zboru počas 23.9.1944 viedli útočné boje a do konca dňa zlepšili

svoje postavenie v pásme činnosti 3. brigády. Na konci dňa dosiahli čiary:
1. čs. brigáda sa udržala na čiare k 00.00 hod.
3. čs. brigáda 4. práporom dosiahla čiaru: ľavé krídlo Święty Jan (vrátane) a 500

m na severozápad frontom na juhozápad. 5. poľný prápor a prápor samopalníkov 2
od Św. Jana po okraji lesa 700 m na juhovýchod.

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: Zboiska.
Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: severný okraj lesíka južne od západnej časti

mesta Dukly.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: pri severnom kostole v Dukle.
Stanovište veliteľa 1. čs. tankovej brigády: východný okraj Dukly.
II. Vlastné straty od 12.00 hod. dňa 22.9.1944 do 12. 00 hod. dňa 23.9.1944: pad-

lých – 22, ranených – 64, nezvestných – 42. Za to isté obdobie bolo zabitých 110 vo-
jakov a dôstojníkov nepriateľa.

III. Nepriateľ počas 23.9.1944 pred frontom 1. čs. zboru kládol húževnatý odpor
najmä paľbou mínometov – 6-hlavňových z priestoru Hyrowej, Mszanej a východne
od výšiny 671. Letectvo nepriateľa uskutočňovalo prieskumné lety ojedinelými lie-
tadlami. Počas celého dňa bolo spozorovaných 12 preletov lietadiel Me 109.

IV. Spojenie počas 23.9.1944: bez zmeny. Stav spojenia veľmi dobrý.
V. Zabezpečenie zboru: munícia – pechotné strelivo 1 palebný priemer, míny 82

mm – 0,4 palebného priemeru, míny 120 mm – 0,6 palebného priemeru, granáty 45
mm – 1,3 palebného priemeru, granáty 76 mm – 2,2 palebného priemeru, húfnicové
granáty 122 mm – 0,4 palebného priemeru. Pohonné hmoty: – 0,5 náplne. Proviant
na 13 dní. Krmivo na 12 dní.
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VI. Počasie: striedavo oblačno, vietor, chladnejšie, viditeľnosť – dobrá.
Z á p i s   z a   d e ň   24. 9. 1944  –   n e d e ľ a:

I. O 00.00 hod. dňa 24.9.1944 jednotky 1. čs. zboru bojovali na čiare: okraj lesa
500 m severovýchodne od kóty 642 – trigonometer 694 – osamelý dom na severnom
okraji lesa 1 km juhovýchodne od výšiny 694 – kóta 601 (mimo) – Święty Jan (mimo)
– severný okraj Trzcianej.

O 01.30 hod. bol vydaný rozkaz č. 29 s úlohou postúpiť k rieke Wisłoke. Jednotky
zboru počas 24.9.1944 viedli útočné boje a počas dňa sa zmocnili Św. Jana, výšiny
601, výšiny 648 a očistili od protivníka les v priestore hory Krzemianky.

Ku koncu dňa jednotky 1. čs. zboru dosiahli túto čiaru: 1. čs. brigáda svah vý-
chodne od osady Hyrowa, 3. čs. brigáda západný kraj lesa Krzemianka, tanková bri-
gáda – tanky vo vežovom postavení na východnom svahu kóty 694 (spolu 5 tankov),
2 tanky v zálohe v priestore 300 m severne od kóty 576.

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: Zboiska.
Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: 1 300 m severne od kóty 576.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: severný okraj Dukly.
Stanovište veliteľa tankovej brigády: Dukla.
Stanovište veliteľa tyla: Bóbrka.
II. Nepriateľ pred pásmom činnosti 1. čs. zboru pod tlakom našich jednotiek ustu-

poval na juhozápad, kryjúc ústup silnou mínometnou a delostreleckou paľbou z prie-
storu výšin 696 (hora Dania), 557 a 646 (Kiczera).

Letectvo nepriateľa vykonávalo prieskumné lety. Počas dňa bolo spozorovaných 10
preletov.

III. Vlastné straty: padlých – 27, ranených – 74, nezvestných – 15. 
Straty nepriateľa: ranených a padlých do 100 mužov.
IV. Stav spojenia počas 24.9. veľmi dobrý. Telefonické spojenie malo časté poru-

chy spôsobené delostreleckou a mínometnou paľbou nepriateľa.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pechotné strelivo do samopalov – 0,9 pa-

lebného priemeru, do pušiek – 1,32 palebného priemeru, míny 82 mm – 0,9 palebného
priemeru, míny 120 mm – 0,55 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,32 palebného
priemeru, granáty 76 mm plukovného delostrelectva – 2,2 palebného priemeru, gra-
náty 76 mm divízneho delostrelectva – 1,68 palebného priemeru, granáty 122 húfnic
– 0.35 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,65 náplne. Proviant na 13 dní. Krmivo
na 11 dní.

VI. Počas dňa 24.9. jednotky prešli ťažkými bojmi, v ktorých mal nepriateľ prevahu
v silných, presne riadených delostreleckých a mínometných paľbách z postavení, do
ktorých naše mínomety a delostrelectvo nemohli viesť účinnú paľbu vzhľadom na
nedostatok pozorovateľní.

VII. Počasie: oblačno, stredný vietor, teplota okolo 6 stupňov, viditeľnosť dobrá.
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Z á p i s   z a   d e ň   25. 9. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Na začiatku dňa 25.9.1944 situácia 1. čs. zboru bolo rovnaká ako na konci dňa
24.9.

O 04.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 30, ktorým bola jednotkám 1. čs. zboru
daná úloha prelomiť nepriateľské postavenia útokom z východiska pozdĺž cesty na zá-
padný okraj Hyrowej a do večera dosiahnuť východný breh Wisłoky. Severne útočí
14. gardová strelecká divízia cez Daniu na Miscowu, južne 127. divízia pozdĺž cesty
na Polany.

Počas dňa 1. čs. zbor viedol ťažké boje o osadu Hyrowa, na ktorú nepriateľ sú-
streďoval delostrelecké a mínometné paľby. Po ťažkých bojoch pechota zboru do-
siahla čiaru západného okraja Hyrowej, kde sa zakopala. V ďalšom postupe zboru
nepriateľ bránil sústredením delostreleckých a mínometných palieb z priestoru výšiny
696, kóty 557 a z hory Kiczera, guľometných palieb a palieb z tankov z priestoru tri-
gonometra 696 a kóty 557. Na západnom okraji Hyrowej sa pechota 1. čs. zboru za-
istila.

Zostava 1. čs. zboru a jednotlivé bojové situácie počas dňa (pozri priloženú
schému).

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: Zboiska.
Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: 1 300 m severne od kóty 576 na okraji lesa pri

potoku.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Nowa Wieś.
Stanovište veliteľa tankovej brigády: Dukla.
Veliteľstvo tyla: Bóbrka.
II. Vlastné straty: padlých – 11, ranených – 12.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 85 mužov.
III. Spojenie s nadriadeným veliteľstvom a susedmi telefonicky, rádiom a styč-

nými dôstojníkmi veľmi dobré; spojenie s podriadenými jednotkami rádiom, telefo-
nicky a styčnými dôstojníkmi dobré.

IV. Zabezpečenie zboru: munícia – puškové strelivo 1,32 palebného priemeru, do
samopalov – 0,97 palebného priemeru, míny 82 mm – 0,88 palebného priemeru, míny
120 mm  – 0,63 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,32 palebného priemeru, gra-
náty 76 mm plukovného delostrelectva – 2,2 palebného priemeru, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 1,87 palebného priemeru, húfnice 122 mm – 0,35 palebného
priemeru. Pohonné hmoty: 0,96 náplne. Proviant na 12 dní. Krmivo na 10 dní.

V. Úloha daná 1. čs. zboru operačným rozkazom č. 30 nebola splnená v dôsledku
silnej delostreleckej a mínometnej paľby, dobre organizovanej paľby pechotných
zbraní a paľby tankov z prvého sledu obrany nepriateľa a vzhľadom na nedostatok po-
zorovateľní delostrelectva a mínometov, z ktorých by bolo možné riadiť pozorované
paľby.
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VI. Počasie: zamračené, po celý deň dážď, bez vetra, viditeľnosť veľmi obme-
dzená, cesty v pásme činnosti 1. čs. zboru strmé, zablatené, pre autá nezjazdné.

Z á p i s   z a   d e ň   26. 9. 1944  –  u t o r o k:

I. 1. čs. zbor v noci z 25. na 26.9. bojoval na západnom okraji osady Hyrowa.
O 04.30 hod. dňa 26.9.44 došiel  zo štábu 38. armády operačný rozkaz č. 00138 zo

dňa 26.9.1944, 02.00 hod., ktorým bol 1. čs. zboru daný rozkaz sústrediť sa po vy-
striedaní 14. gardovou divíziou v lese juhozápadne od Trzcianej a do večera dňa
27.9.44 zaujať východisko na útok na čiare Barwinek – Zyndranowa (mimo), fron-
tom na juh.

O 08.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 31, ktorým bol jednotkám 1. čs. zboru
vydaný rozkaz na vystriedanie 14. gardovou streleckou divíziou.

Počas dňa 26.9.1944 jednotky zboru boli v obrane na západnom okraji Hyrowej
v zmysle operačného rozkazu č. 31. Vystriedané jednotky odchádzali do nariadeného
priestoru sústredenia. Vystriedanie bolo spomalené nepriaznivým počasím a úplne
nezjazdnými a neschodnými cestami.

II. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 134, nezvestných – 6. 
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 90 mužov.
III. Spojenie s vyšším veliteľstvom i podriadenými jednotkami veľmi dobré.
IV. Zabezpečenie zboru: munícia – pechotné strelivo puškové – 1,30 palebného

Situácia jednotiek 1. čs. armádneho zboru v dňoch 22. - 26.9.1944
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priemeru, pre samopaly – 0,9 palebného priemeru, míny 82 mm – 0,8 palebného prie-
meru, míny 120 mm – 0,79 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,32 palebného
priemeru, granáty 76 mm plukovného delostrelectva – 2,2 palebného priemeru, gra-
náty 76 mm divízneho delostrelectva – 1,66 palebného priemeru, granáty 122 mm
húfnic – 0,64 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,8 náplne. Proviant na 12 dní.
Krmivo 10 dní.

V. Počasie: oblačno, po celý deň dážď, cesty zablatené, teplota okolo 4 st. C, vidi-
teľnosť slabá.

Z á p i s   z a   d e ň   27. 9. 1944  –  s t r e d a:

I. Počas noci zo dňa 26. na 27.9.1944 boli jednotky 1. čs. zboru vystriedané 14. gar-
dovou divíziou a postupne sa sústreďovali v priestoroch:

1. čs. brigáda v lese južne od Trzcianej, obojstranne cesty od nápisu Szepetów až
po nápis Jasiołka.

3. čs. brigáda na okraji lesa juhozápadne od Trzcianej,,všeobecne od jazyka lesa
800 m východne od výšiny 672 až po poľnú cestu vedúcu z južného okraja lesa Trzi-
ciana na juhozápad.

Tanková brigáda v južnom cípe lesa severozápadne od rázcestia ciest Dukla – Ty-
ława, Dukla – Jasliśka.

Vystriedanie 1. čs. zboru 14. gardovou divíziou bolo úplne ukončené o 10.00 hod.
dňa 26.9.

O 06.20 hod. došiel operačný rozkaz 38. armády č. 0019 zo dňa 27.9.1944 o 03.30
hod., ktorým 1. čs. zbor dostal úlohu útočiť všeobecne v smere Krajná Poľana, La-
domírová, Vyšný Svidník a ku koncu dňa 29.9. dosiahnuť čiaru výšina 471 – Nižný
Komárnik – Czeremcha a ku koncu dňa 30.9. čiaru Vyšný Svidník – Vislava – Buková
hôrka.

O 13.10 hod. bol vydaný oper. rozkaz č. 32, ktorým 1. čs. zboru bola daná úloha:
1. čs. zbor s 359. streleckou divíziou útočí na fronte. les južne od Barwinka – Zyn-
dranowa všeobecným smerom na Krajnú Poľanua, Ladomírovú, Vyšný Svidník, s úlo-
hami do konca dňa 29.9. dosiahnuť čiaru výšina 471 – Nižný Komárnik – Czeremcha
a do konca dňa 30.9. čiaru Vyšný Svidník – Vislava – Buková hôrka. Pohotovosť na
útok dňa 29.9.1944 o 06.00 hod.

II. Úlohy susedov: západne útočí 241. divízia, východne 359. divízia.
Ku koncu dňa boli jednotky 1. čs. zboru sústredené v nariadených priestoroch podľa

operačného rozkazu č. 31.
Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: severné svahy výšiny 612.
Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: les Szepetów južne od Trzciany.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Drymak.Veliteľstvo tyla: Bóbrka.
III. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pechotné strelivo 1,15 palebného prie-
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meru, míny 82 mm – 0,8 palebného priemeru, míny 120 mm – 1,45 palebného prie-
meru, granáty 45 mm – 1,32 palebného priemeru, granáty 76 mm plukovného delo-
strelectva – 2,2 palebného  priemeru, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 1,62
palebného priemeru, granáty 120 mm húfnic – 0,94 palebného priemeru. Pohonné
hmoty: 1,1 náplne. Proviant na 11 dní. Krmivo na 9 dní.

Počasie: oblačno, dážď, v ranných hodinách hmla, viditeľnosť zlá, cesty zablatené.

Z á p i s   z a   d e ň   28. 9. 1944  –  š t v r t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru v noci zo dňa 27. na 28.9. uskutočnili vystriedanie 359. di-
vízie a 241. divízie v pásme činnosti 1. čs. zboru nariadenom operačným rozkazom
38. armády č. 0019.

V čase od 09.00 hod. do 11.00 hod. dňa 28.9.1944 sa štáb 1. čs. zboru premiestnil
zo Zboisk do priestoru 1,5 km severne od kóty 612, kde sa ubytoval v zemľankách.
Počas dňa jednotky zboru vykonávali intenzívny prieskum nepriateľa a starostlivo sa
pripravovali na útok na budúci deň.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: okraj lesa pri potoku 500 m južne od Stasia-
nieho.48

Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: 1 km juhozápadne od Daliowej, toto sa neskor-
šie, keď stanovište veliteľa bolo niekoľkokrát napadnuté paľbou mínometov, pre-
miestnilo do lesa v priestore horárne.

Veliteľstvo tyla: Rymanów Zdrój
Spojenie: telefonicky, telegraficky a styčnými dôstojníkmi s 38. armádou, 67. zbo-

rom; telefonicky, rádiom a styčnými dôstojníkmi s 359. streleckou divíziou a pod-
riadenými jednotkami. Stav spojenia: veľmi dobrý. Telefonické spojenie trpelo
častými poruchami, spôsobenými delostreleckou a mínometnou paľbou.49

II. Zabezpečenie 1. čs. zboru: pechotné strelivo – puškové 1,2 palebného priemeru,
pre samopaly – 0,67 palebného priemeru, míny 82 mm – 1,21 palebného priemeru,
míny 120 mm – 1,38 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,85 palebného priemeru,
granáty 76 mm plukovného delostrelectva – 2,2 palebného priemeru, granáty 76 mm
divízneho delostrelectva – 1,62 palebného priemeru, húfnice 122 mm – 0,94 paleb-
ného priemeru. Pohonné hmoty: 0,9 náplne. Proviant na 11 dní. Krmivo na 12 dní.

III. Počasie: dopoludnia zamračené, silný dážď; popoludní striedavo oblačno, te-
plota okolo 8 °C, viditeľnosť – obmedzená. 

48

49

Obec východne od Tylawy.
Počas dňa 28.9.1944 nemecké delostrelectvo ostreľovalo bojové zostavy 1. čs. armádneho zboru
z palebných postavení v priestore Vyšného Komárnika, Nižného Komárnika, Krajnej Porúbky,
južne od Barwinka a južne od Zyndranowej. Dovedna do priestorov jednotiek 1. čs. armádneho
zboru počas tohto dňa vystrelilo asi 1 300 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f.
SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/1, i. č. 82.



JOZEF BYSTRICKÝ

232

Z á p i s   z a   d e ň   29. 9. 1944  –  p i a t o k:

I. Na začiatku dňa 29.9.1944 1. čs. zbor zaujímal východisko na útok na čiare se-
verná časť Barwinka – hora Kiczera – oblúk Zyndranowej – písmeno „n“ nápisu Zyn-
dranowa a všeobecne pozdĺž potôčika tečúceho severovýchodne od písmena „n“
nápisu Zyndranowa.

O 03.00 hod. štáb 38. armády zmenil deň útoku a nariadil útok uskutočniť
30.9.1944.

1. čs. brigáda zaujímala východisko na čiare severná časť Barwinka – most vý-
chodne od kostola v Barwinku – priepusť 900 m východne od kostola v Barwinku
a severná časť Zyndranowej.

3. čs. brigáda bola počas popoludnia na čiare oblúk Zyndranowej a ďalej pozdĺž po-
tôčika od písmena „n“ nápisu Zyndranowa až 1 km západne od osamelého domu.
O 15.00 hod. s podporou delostrelectva a mínometov brigády uskutočnila útok s úlo-
hou zlepšiť svoje východisko na útok budúceho dňa. Po ťažkých bojoch, silnej delo-
streleckej a mínometnej paľbe nepriateľa, dosiahla čiaru 300 m južne „now“ nápisu
Zyndranowa. 359. strelecká divízia50 bola v dopoludňajších hodinách na čiare osamelý
dom 1 300 m severovýchodne od písmena „a“ nápisu Zyndranowa – severné svahy
výšiny 695 – severná časť Lipowieca. O 15.00 hod. po delostreleckej a mínometnej
príprave začala útok s úlohou zlepšiť svoje východisko k útoku a ku koncu dňa 1 198.
plukom dosiahla severné svahy výšiny severovýchodne od písmena „a“ nápisu Zyn-
dranowa, 1 196. plukom priestor 1 km južne od osamoteného domu, 1194. plukom zo
západu obkľučovala výšinu 695.

II. Vlastné straty: padlých 10, ranených 58.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – do 100 mužov.
III. Spojenie: telefónom, telegrafom, rádiom a styčnými dôstojníkmi s 38. armá-

dou a 67. zborom; rádiom s 1. ukrajinským frontom, 4. tankovým zborom, 25. tan-
kovým zborom; telefonicky, rádiom a styčnými dôstojníkmi s 359. streleckou divíziou
a podriadenými jednotkami. Stav spojenia: veľmi dobrý.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – pechotné strelivo puškové – 1,2 palebného
priemeru, pre samopaly – 0,6 palebného priemeru, míny 82 mm – 1,2 palebného prie-
meru, míny 120 mm – 1,5 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,85 palebného prie-
meru, granáty 76 mm – 1,62 palebného priemeru, húfnicové granáty 122 mm – 0,9
palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,8 náplne. Proviant na 10 dní. Krmivo na 11
dní.

V. Počasie: striedavo oblačno, hmlisto, viditeľnosť slabá, cesty zablatené, ne-
zjazdné, ťažko schodné.

50 V tom čase bola 359. strelecká divízia podriadená 1. čs. armádnemu zboru.
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VI. Nepriateľ po celý deň 29.9.1944 ostreľoval predný okraj bojovej zostavy a de-
lostrelecké palebné postavenia silnou delostreleckou a mínometnou paľbou, usku-
točňoval časté mohutné delostrelecké a mínometné prepady na Barwinek
a Zyndranowu.

Z á p i s   z a   d e ň   30. 9. 1944  –  s o b o t a:

I. Počas noci na 30.9.1944 a v ranných hodinách jednotky 1. čs. zboru a 359. stre-
lecká divízia vykonávali prieskum a prípravy na útok podľa operačného rozkazu štábu
38. armády č. 0019.

O 08.20 hod. začalo delostrelectvo 1. čs. zboru delostreleckú prípravu a o 09.00
hod. pechota zboru prešla do útoku s podporou palieb priamej podpory delostrelectva
zboru a 11 tankov tankovej brigády.51

II. O 10.20 hod. dňa 30.9.1944 jednotky 1. čs. zboru, prekonávajúc silný odpor
nepriateľa, počas neustálej mínometnej a delostreleckej paľby, zmocnili sa bezmen-
nej výšiny 800 m východne od južnej časti Barwinka, výšiny 460, strednej časti Zyn-
dranowej a južnej časti Barwinka.

O 10.45 hod. 1. čs. zbor malými skupinkami samopalníkov 1. čs. brigády dosiahol
severnú časť cípu lesa 400 m severozápadne od kóty 578 (čs. hranica).

O 11.30 hod. veliteľ 38. armády vydal rozkaz hlavný nápor viesť smerom na Vyšný
Komárnik.

O 12.50 hod. s podporou delostreleckej a mínometnej paľby začal nepriateľ rotou
pechoty podporovanej 2 tankmi protiútok na smere výšina 578, nepomenovaná vý-
šina západne od Zyndranowej. Presnou paľbou delostrelectva a húževnatým odporom
2. poľného práporu, ZPO a protiútokmi samopalníkov boli odrazené dva protiútoky

51 Účasť tankov 1. čs. tankovej brigády v týchto bojoch je popísaná v hlásení o jej bojovej činnosti
od 1.9. do 3.10.1944 takto: „O 09,00 hod. vyrážajú tanky k útoku spoločne s pechotou. Časť tan-
kov na nepomenovanú výšinu južne od výšiny 460, hlavnou silou na výšinu 578. Asi o 09,15. hod.
je nepomenovaná výšina v našich rukách, protivník v panike ustúpil a zanechal na bojisku značné
straty, tak na ľuďoch, ako aj na materiáli. Útok na výšinu 578 je zastavený bočnými paľbami zo
stredu obce Zyndranowa a mínovými poľami. Pechota je zastavená sústredenými mínometnými
paľbami v priestore výšiny 600 m južne od „Z“ nápisu Zyndranowa. Zasiahnutý je 1 T-42 (veliteľa
roty),       1 T-42, 1 SD-85 a 1 T-70 zničený na mínových poliach. Tanky sa sťahujú do vežového
postavenia v údolí kóty 460. O 12,40 hod. sústreďujú sa tanky na rozkaz veliteľa zboru pod sva-
hom 300 m západne od písmena „Z“ nápisu Zyndranowa, kde sa k nim pripojuje záloha veliteľa
brigády a pripravuje sa nový útok na výšinu 578. Po novej delostreleckej príprave na juhozápadnú
časť Zyndranowej a výšinu 578, vyráža o 17,00 hod. nový útok v smere na výšinu 578. Tento útok
je nepriateľom s pomocou silných delostreleckých a mínometných sústredení a silných bočných
palieb (pravdepodobne z tankov) znova odrazený. 3. poľný prápor a 3. čs. brigáda zaujímajú vý-
chodiskové postavenie. Tanky zaisťujú časti cesty obce Zyndranowa v priestore 1,5 km  východne
od výšiny 618... Počas noci je vydaný nový rozkaz na útok v nasledujúcom dni.“ VÚA-VHA
Praha, f. SSSR-IV, 1, čs. as v SSSR, sign. B/7/7, i. č. 175.
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Nemcov. Po treťom protiútoku sa nepriateľovi podarilo vytlačiť jednotky 1. čs. zboru
z výšiny 460 a z nepomenovanej výšiny západne od Zyndranowej. Jednotky sa po
ústupovom boji zachytili na severných svahoch nepomenovaných výšin. Na svahoch
výšiny, ktorá je 600 m od výšiny 460, zostali len malé skupinky samopalníkov 1. čs.
brigády, ktoré pod neustálou delostreleckou paľbou od 13.00 hod. až do 17.00 hod.
odrážali časté pokusy Nemcov zmocniť sa výšiny, udržiavajúc dotyk s nepriateľom
len na vzdialenosť 30 metrov.

O 17.00 hod., po delostreleckom prepade vlastného delostrelectva, sa jednotky 1.
čs. zboru zmocnili bezmenných výšin západne Zyndranowej.

Od 17.00 hod. až do konca dňa jednotky 1. čs. zboru bojovali na dosiahnutej čiare,
počas neustálej delostreleckej a mínometnej paľby52 odrážali časté protiútoky ne-
priateľa.

O 19.45 veliteľ 38. armády vydal telefonický rozkaz pokračovať v útoku počas
noci.

Napriek častým pokusom jednotiek 1. čs. zboru pokračovať v postupe sa im po-
stúpiť nepodarilo.

Jednotky 359. divízie o 08.40 hod., po 20-minútovej delostreleckej príprave, pre-
šli do útoku vo svojom pásme činnosti. Od 08.40 hod. do 14.00 hod. bojovali o ne-
pomenovanú výšinu severovýchodne od nápisu Zyndranowa, nepomenovanú výšinu
južne od osamoteného domu a výšinu 695, ktoré sa im podarilo ovládnuť o 14.00
hod. Od 14.00 hod. do 17.00 hod. sa jednotky 359. divízie zaisťovali na dosiahnutej
čiare odrážajúc protiútoky nepriateľa, ktorý sa pokúšal obnoviť svoje predchádza-
júce obranné postavenie. Nepriateľ uskutočnil tri protiútoky smerom na výšinu 695,
dva protiútoky na nepomenované výšiny severovýchodne od Zyndranowej a jeden
protiútok na nepomenovanú výšinu južne od osamelého domu. Všetky protiútoky ne-
priateľ uskutočňoval silou do roty pechoty s podporou silnej delostreleckej a míno-
metnej paľby.

O 17.00 hod. po delostreleckom prepade jednotky 359. divízie vo svojom pásme
činnosti opäť uskutočnili útok na nepriateľa. Od 17.00 hod. do 21.00 hod. bojovali
s húževnato sa brániacim nepriateľom, ktorý bol v opevnenom obrannom postavení
na severnom okraji lesa južne od osamoteného domu, na juhovýchodných svahoch
výšiny 695 a juhozápadných svahoch výšiny východne od nápisu Zyndranowa.
O 21.00 hod., po protiútoku nepriateľa silou jedného práporu podporovaného výdat-
nou delostreleckou a mínometnou paľbou, jednotky 359. divízie ustúpili na severné
svahy výšiny 695.

III. Straty 1. čs. zboru: padlých – 67, ranených – 164, nezvestných – 28. Straty
359. divízie: padlých – 62, ranených – 159.

52 Počas dňa 30.9.1944 nemecké delostrelectvo vystrelilo do úseku 1. čs. armádneho zboru asi 5 000
delostreleckých  granátov a mín. VÚA-VHA Praha. f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/1,
i. č. 82.
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Straty nepriateľa: na padlých a ranených do 600 mužov, zničených 13 a umlčaných
14 ťažkých guľometov, zničený 1 DZOT53, 1 tank a 2 protitankové kanóny. Na pad-
lých a ranených stratil nepriateľ do 600 mužov.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – puškové strelivo – 1 palebný priemer, do
samopalov – 1,6 palebného priemeru, míny 82 mm – 1,1 palebného priemeru, míny
120 mm – 1,12 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,7 palebného priemeru, gra-
náty 76 mm plukovného delostrelectva – 2 palebné priemery, granáty 76 mm divíz-
neho delostrelectva – 1,5 palebného priemeru, húfnicové granáty 122 mm – 0,6
palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1 náplň. Proviant na 9 dní. Krmivo na 10 dní.

V. Spojenie: bez zmien (pozri 29.9.1944). Stav spojenia veľmi dobrý.
VI. Počasie: jasno, teplota 12 st. C, viditeľnosť veľmi dobrá.
VII. Nepriateľ počas celého dňa kládol húževnatý odpor sústredenými prepadmi

delostrelectva, mínometnou a silnou guľometnou paľbou. Počas dňa bolo do prie-
storu činnosti 1. čs. zboru vystrelených 4 – 5-tisíc delostreleckých nábojov.

Z á p i s   z a   d e ň   1. 10. 1944  –  n e d e ľ a:
 

I. Jednotky 1. čs. zboru v nočných hodinách 1.10.1944 podľa rozkazu veliteľa
38. armády, odovzdaného telefonicky o 19.45 hod., pokračovali v útoku vo svojom
pásme činnosti.

O 02.00 hod. a o 04.00 hod. sa jednotky 1. čs. zboru pokúšali opakovať útok.
Do 05.30 hod. podarilo sa len 3. práporu a ZPO postúpiť do priestoru 400 m južne od
Zyndranowej. Pokus ostatných jednotiek o postup bol odrazený silnou, presnou a sú-
stredenou paľbou delostrelectva, mínometov a guľometov nepriateľa.

O 06.45 hod. nepriateľ uskutočnil protiútok silou jednej roty podporovanej mo-
hutnou paľbou delostrelectva a mínometov. Týmto protiútokom bol 3. prápor a ZPO
donútený ustúpiť do pôvodného postavenia.

V ranných hodinách sa jednotky zboru dávali do poriadku a pripravovali na ďalší
útok. Súčasne sa nepriateľ zmocnil nepomenovaných výšin.

O 09.30 hod. vyrazili tanky (8 tankov) podporované delostrelectvom zo Zyndra-
nowej smerom na výšinu 578.54 Súčasne s tankmi vyrazila 3. čs. brigáda. 1. čs. bri-
gáda vyrazila o 09.45 hod. smerom na nepomenované výšiny.

53

54

DZOT – drevozemné palebné stanovište.
Boje posádok tankov 1. čs. tankovej brigády počas 1. októbra popisuje hlásenie o jej bojovej čin-
nosti od 1.9. do 3.10.1944 nasledovne: „I. tankový prápor pod velením por. Hechta, po padlom kpt.
Vránovi, posilnený práporom samopalníkov je pripravený o 06,50 hod. na útok s úlohou podľa
operačného rozkazu 1. čs. sam. brigády čís. 57. O 09,30 hod. tanky vyrážajú do útoku obchvatom
zo severozápadu cez výšinu 460 na výšinu 578 po dohovorenej spolupráci s veliteľom 4. poľného
práporu. Dôvodom k tomuto manévru bolo vyhnúť sa bočným paľbám zo stredu obce Zyndranowa
a využiť hmlu v údolí cez výšinu 460 zo severozápadu na výšinu 578. Pechota je zasta-
vená a dezorganizovaná silným prepadom nepriateľských mínometov krátko po vyrazení 



JOZEF BYSTRICKÝ

236

O 10.10 hod. uskutočnil nepriateľ silný protiútok na nepomenované výšiny. Pro-
tiútokom a silnou delostreleckou a mínometnou paľbou bol postup 1. čs. brigády za-
stavený.

O 11.10 hod. vydal veliteľ zboru rozkaz 3. čs. brigáde a 3. poľnému práporu 1. čs.
brigády útočiť s podporou 7 tankov na výšinu 578. O 11.45 hod. sa podarilo našim
tankom postúpiť do priestoru 600 m severne od výšiny 578, odkiaľ ostreľovali odpory
na severných okrajoch lesa na výšine 578. ZPO pod prikrytím dymovou clonou po-
stúpil o 500 m. O 13.30 hod., keď pechota 1. čs. brigády dosiahla južné svahy nepo-
menovaných výšin a pechota 3. čs. brigády dosiahla úroveň postavenia tankov,
nepriateľské protitankové delostrelectvo začalo  paľbu na naše tanky. Všetkých 7 tan-
kov bolo zasiahnutých. Pechota 1. čs. zboru vzhľadom na silné sústredené delostre-
lecké a mínometné paľby nepriateľa bola donútená ustúpiť do východiskového
postavenia.

O 15.45 hod. veliteľ zboru dostal od 38. armády rozkaz, aby 1. čs. zbor odovzdal
pásmo svojej činnosti 359. streleckej divízii a presunul sa do pásma 241. streleckej
divízie, pretože 241. strelecká divízia prešla československú hranicu v smere na Stu-
dený Wierch a výšinu 580. 359. strelecká divízia do 11.40 hod. 1198. a 1196. plu-
kom dosiahla cestu, ktorá ide z južného okraja Zyndranowej na severovýchod.
V ďalšom postupe bránil nepriateľ 359. divízii sústredenými paľbami všetkých zbraní.
V čase, keď prišiel bojový rozkaz, bol 1. čs. zbor  na čiare: severná časť Barwinka –
nepomenované výšiny východne od Barwinka – severná časť Zyndranowej – výšiny
severne od južnej časti Zyndranowej. Jednotky 359. divízie: južný okraj lesa vý-
chodne od nápisu Zyndranowa – severný okraj lesa južne od osamelého domu – se-
verné svahy výšiny 495 – severne od kostola v Lipowieci.

O 22.00 hod. dňa 1.10.44 bol vydaný operačný rozkaz č. 33, ktorým bola 1. čs.
zboru daná úloha odovzdať svoje pásmo činnosti 359. streleckej divízii, presunúť sa
za 241. streleckú divíziu a útočiť na smere Krajná Porúbka, Krajná Bystrá, Nižný
Komárnik.

z východiska, v dôsledku čoho sa útok značne zdržuje. O 11,00 hod., kedy tanky pokračujú v útoku
na výšinu 578, sa náhle zdvihla hmla a tanky dostávajú silnú bočnú paľbu z priestoru oblúku obce
„Z“ Zyndranowa. Pechota ešte stále nedosiahla úroveň tankov. Tanky odpovedajú paľbou do prie-
storu Zyndranowej. Pri tejto prestrelke bolo zasiahnutých 6 tankov a 1 SD-85. Evakuovať tanky
z poľa počas dňa nebolo možné, vzhľadom na silné paľby nepriateľa. K večeru zostávajú z boja-
schopných tankov len 1 T-34 a 1 SD-85, ktoré sú po zotmení stiahnuté do miesta sústredenia.“
VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/7, i. č. 175.
Telo kpt. F. Vránu, ktorý padol dňa 30.9.1944 v boji pri Zyndranowej, spolu s telom por. R. Jasioka
(padol 30.9.1944 v boji pri Zyndranowej), bolo podľa hlásenia o bojovej činnosti 1. čs. tankovej
brigády od 4.10. do 1.11.1944 nájdené počas zvozu v boji zasiahnutých tankov dňa 8.10.1944.
VÚA VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/7, i. č. 175.
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Štáb 1. čs. zboru vyslal prieskum z dôstojníkov 1. oddelenia po osi: 
1/ Tylawa, Smereczne, kóta 572, trigonometer 706, oblúk hraníc severovýchodne

od Šarbova;
2/ Tylawa, južný okraj Tylawy, hora Bludna, kóta 565;
3/ Tylawa, vidlica ciest 300 m južne od kostola v Tylawe, ďalej po ceste idúcej na

západ a juhozápad na Bludnú, kóta 565, trigonometer 706, s úlohou zistiť stav ciest
a vytýčiť smerníky. 

V posledných hodinách dňa 1.10.1944 jednotky 1. čs. zboru začali realizovať vy-
striedanie a presun do nového pásma činnosti.

II. Vlastné straty: padlých – 77, ranených – 211, nezvestných – 86. Straty 359.
streleckej divízie: padlých – 20, ranených – 64. Materiálne straty 1. čs. zboru: po-
škodené 4 tanky, zničené 3 tanky. 

Straty nepriateľa: padlých a ranených – do 200 mužov, zničených 8 ťažkých gu-
ľometov, ukoristené 2 guľomety MG-34.

III. Spojenie: bez zmien. Stav spojenia veľmi dobrý.
IV. Materiálne zabezpečenie: munícia – granáty: 45 mm – 1,45 palebného prie-

meru, 76 mm plukovného delostrelectva – 1,60 palebného priemeru, 76 mm divízneho
delostrelectva – 1,2 palebného priemeru, húfnicové 122 mm – 0,53 palebného prie-
meru, mínometov 82 mm – 0,7 palebného priemeru, mín 120 mm – 0,8 palebného
priemeru. Pohonné hmoty: 0,96 náplne. Proviant na 8 dní. Krmivo na 9 dní.

V. Počasie: jasno, viditeľnosť veľmi dobrá, teplota 7 °C.

Z á p i s   z a   d e ň   2. 10. 1944  –  p o n d e l o k:

I. V noci z 1. na 2.10.1944 1. čs. zbor pokračoval v odovzdávaní dosiahnutej čiary
jednotkám 359. streleckej divízie a v prechode do nového pásma činnosti v priestore
hraníc južne od kóty 706 podľa operačného rozkazu č. 33 zo dňa 1.10.1944 – 22.00
hod. Vzhľadom na to, že jednotky 359. streleckej divízie sa dostavili na vystriedanie
1. čs. zboru pred svitaním, uskutočňovali jednotky 1. čs. zboru presun až v ranných
hodinách a počas dňa, a svoje východisko zaujali až k 17.00 hod.

O 17.50 hod. prieskum 1. poľného práporu 1. čs. brigády zistil ťažký guľomet na
juhovýchodnom okraji čistiny východne od trigonometra 706. O 18.00 hod. prieskum
ZPO hlásil: v Krajnej Porúbke nepriateľ vykonáva zákopové práce, v dedine boli spo-
zorované dva kanóny v palebnom postavení na priamu streľbu.

Ku koncu dňa 2.10.1944 boli jednotky 1. čs. zboru na čiare:
1. čs. brigáda: západný okraj čistiny juhovýchodne od trigonometra 706 – východný

okraj lesa severozápadne od kóty 488. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: hora Bludná
– kóta 565.

3. čs. brigáda: oblúk hranice juhozápadne od trigonometra 706 – 1 km juhový-
chodne pozdĺž hraníc. 3. poľný prápor a ZPO 1 čs. brigády: okraj lesa severne od
Krajnej Porúbky (spoločne so samopalníkmi). Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: okraj



JOZEF BYSTRICKÝ

238

lesa pri prieseku severozápadne od kóty 565.
Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: severné svahy výšiny 612 (Bzjurč).
Veliteľstvo tyla: Bóbrka.
II. Pechota a technické jednotky 1. čs. zboru po vystriedaní jednotkami 359. stre-

leckej divízie s maximálnym zaťažením každého jednotlivca muníciou a nutnými po-
trebami pre boj v horách a lesoch, uskutočnili presun počas nepretržitého silného
dažďa po rozbahnených, miestami zatopených strmých cestách, po ťažkých bojoch
v priestore Barwinka a Zyndranowej, v ktorých sa všetkému mužstvu nedostalo vôbec
spánku a pred večerom dňa 2.10.1944 boli znova bez odpočinku vyčerpané nasadené
do nových bojov o Krajnú Porúbku a kótu 580.

III. Spojenie: s 38. armádou telefonicky, telegraficky, rádiom a styčnými dôstoj-
níkmi; so susedmi a podriadenými jednotkami – telefonicky, rádiom a styčnými dô-
stojníkmi. Stav spojenia: rádiové spojenie veľmi dobré, telegrafické spojenie trpelo
paľbou delostrelectva a mínometov nepriateľa (časté poruchy); telefonické spojenie
s 38. armádou a so susedmi veľmi dobé, s podriadenými jednotkami počas dopolud-
nia dobré, popoludní veľmi dobré.

IV. Vlastné straty: padlých – 5, ranených – 15, nezvestných – 4.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 160 mužov, zničených 9 ťažkých guľo-

metov, 3 mínomety, 2 nákladné autá, 6 vozov. Umlčané: 2 mínometné batérie, 8 ťaž-
kých guľometov.

Straty nepriateľa spôsobené paľbou 359. streleckou divíziou: 37 mm kanónov – 1,
pozorovateľňa na hore Kiczera.

Boje 1. čs. armádneho zboru v dňoch 28.9. - 5.10.1944
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V. Zabezpečenie: munícia – strelivo do samopalov – 0,5 palebného priemeru, do pu-
šiek – 0,8 palebného priemeru, míny 82 mm – 0,6 palebného priemeru, míny 120 mm
– 0,6 palebného priemeru, granáty 45 mm – 1,2 palebného priemeru, granáty 76 mm
plukovného delostrelectva – 1,3 palebného priemeru, granáty 76 mm divízneho de-
lostrelectva – 1,1 palebného priemeru, granáty 122 mm húfnic – 0,5 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 1,32 náplne. Proviant na 10 dní, krmivo na 9 dní.

VI. Počasie: zamračené, počas celého dňa silný dážď, teplota vzduchu vo dne
12 – 14 °C, v noci 8 °C, vietor juhozápadný, rýchlosť vetra 1,2 m za sekundu, vidi-
teľnosť veľmi obmedzená, cesty v pásme činnosti 1. čs. zboru zablatené, pre autá ne-
zjazdné, ťažko schodné.

Z á p i s   z a   d e ň   3. 10. 1944  –  u t o r o k:

I. Počas noci z 2. na 3.10.1944 sa jednotky 1. čs. zboru pripravovali na útok podľa
operačného rozkazu č. 34 zo dňa 3.10.1944. O 09.30 hod. začali útok vo svojich pás-
mach činnosti. O 10.45 hod. viedli boje na čiare: 4. a 5. prápor na ceste pozdĺž hra-
níc severovýchodne od Šarbova, 3. poľný prápor, zmiešaný priezvedný oddiel
a prápor samopalníkov 1. čs. brigády – južný okraj lesa severne od Krajnej Porúbky.
1. poľný prápor – východný okraj čistiny východne od trigonometra 706. 2. poľný
prápor na východnom okraji lesa severozápadne od kóty 488, ako záloha veliteľa
1. čs. zboru zaisťoval ľavé krídlo zboru.

Napriek usilovným pokusom všetkých jednotiek zboru o ďalší postup nepodarilo
sa jednotkám zboru zlomiť odpor nepriateľa a donútiť ho na ústup. Nepriateľ pre-
hradzoval postup našich jednotiek sústredenou presnou paľbou mínometov, delo-
strelectva a ťažkých guľometov.

II. Boje 1. čs. zboru počas dňa 3.10.1944 boli silno vyčerpávajúce vzhľadom na ce-
lodenný silný dážď, ťažko schodný terén (blato, strmé svahy) a nepravidelné záso-
bovanie proviantom. Veľký počet mužstva bol použitý na vynášanie ranených.
Každého raneného museli vzhľadom na neschodnosť terénu vynášať štyria. Sanitné
vozy a akékoľvek povozy boli až 5 km od prvého sledu pechoty. Týmto sa počet muž-
stva prvého sledu citeľne zmenšoval a záťaž boja na každého jednotlivca v prvom
slede sa veľmi zvýšila. Medzi jednotlivými prápormi boli veľké medzery, velitelia
sa veľmi ťažko orientovali, pretože terén, hlavne lesné cesty, v skutočnosti nezodpo-
vedali zobrazeniu na mape, a viditeľnosť bola veľmi obmedzená.

III. Vlastné straty: padlých – 21, ranených – 65, nezvestných – 6.
Straty nepriateľa: zničené 4 ťažké guľomety, 3 autá, padlých a ranených – 240

mužov.
IV. Situácia susedov: pravý sused 241. strelecká divízia dosiahla južné okraje lesa

severne od Vyšnej Písanej, ľavý sused 359. strelecká divízia očistila južnú časť Bar-
winka a dosiahla severné svahy výšin 578 a 573 (200 m od vrcholu).

V. Spojenie: s 38. armádou – telefonicky, telegraficky, rádiom a styčnými dôstoj-
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níkmi; so susedmi a podriadenými jednotkami – telefonicky, rádiom a styčnými dô-
stojníkmi. Stav spojenia: veľmi dobrý.

VI. Zabezpečenie: munícia – do samopalov – 0,9, do pušiek – 1,1, míny 82 mm –
0,9, míny 120 mm – 1,2, granáty 45 mm – 1,2, granáty 76 mm plukovného delostre-
lectva – 1,5, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 1,1, granáty 122 mm húfnic
– 1,4 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,22 náplne. Proviant na 9 dní, krmivo na
8 dní.

VII. Počasie: zamračené, počas celého dňa silný dážď, teplota vo dne 10 stupňov,
v noci 8 °C, vietor  juhozápadný, rýchlosť vetra 1,3 m za sekundu, viditeľnosť veľmi
obmedzená, cesty v pásme činnosti 1. čs. zboru veľmi rozbahnené, pre autá nezjazdné
a ťažko schodné.

Z á p i s   z a   d e ň   4. 10. 1944  –  s t r e d a:

I. Počas noci zo dňa 3. na 4.10.1944 sa jednotky 1. čs. zboru usporiadali na čiare
dosiahnutej v minulom dni. O 02.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 35, ktorým
bola jednotkám daná úloha zmocniť sa obchvatným manévrom výšiny 530 a Krajnej
Porúbky a následne viesť hlavný nápor cez horu Soravinka smerom na Krajnú Bystrú
a Nižný Komárnik, do večera dosiahnuť čiaru: hora Krivík55 – Krajné Čierno – Bo-
družal. Počas dňa sa jednotky 1. čs. zboru pripravovali na útok a k 17.00 hod. zaují-
mali toto východisko: 3. poľný prápor, ZPO a prápor samopalníkov 400 m
severozápadne a severovýchodne od kóty 580; 4. a 5. poľný prápor južne od kóty
580; 2. prápor ako záloha veliteľa zboru. O 16.30 hod. došla na štáb 1. čs. zboru šif-
rovka č. 8 400, ktorou veliteľ armády veliteľovi zboru nariadil vystriedať jednotky
359. streleckej divízie v pásme činnosti 1198., 1196. a 1196. streleckého pluku a odo-
vzdať svoje pásmo činnosti tej istej divízii. Prehradzovací odriad56 plk. Ščadrina,
ktorý v tom čase mal svoje jednotky na čiare južná časť Lipowieca – severný okraj
lesa, severozápadne od strže – západne od  nápisu Lipowiec – 1 km západne od kóty
670, je podriadený 1. čs. zboru.

Po dohode štábu zboru so štábom 359. streleckej divízie jednotky 1. čs. zboru ihneď
začali vykonávať opatrenia na uskutočnenie vystriedania. V doterajšom pásme čin-
nosti zostal len ZPO, samopalníci 1. čs. brigády a samopalníci 3. čs. brigády, ostatné
jednotky začali ihneď presun do priestoru 359. streleckej divízie.

55

56

Západne od obce Hunkovce (výšina 442).
Rusky: zagraditeľnyj otriad. Prehradzovací (krycí) oddiel. Prehradzovacie  oddiely boli v Červe-
nej armáde zriadené na základe nariadenia Hlavného stanu najvyššieho velenia z 12. septembra
1941. Ich poslaním bolo pomáhať veliteľom pri udržiavaní pevnej disciplíny a zabraňovaní v zbeh-
nutí z boja. Zrušené boli rozkazom ľudového komisára obrany ZSSR J. V. Stalina č. 0349 z 29.
októbra 1944.
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II. Mužstvo 1. čs. zboru bolo v tejto situácii veľmi vyčerpané, pretože v posledných
troch dňoch, pri malých počtoch práporov a pri širokom pásme činnosti zboru, počas
neustálej činnosti hliadok nepriateľa, v zalesnenom teréne, ktorý umožňoval prekva-
penie nepriateľom, nebolo možné organizovať akýkoľvek odpočinok mužstva. Po-
časie bolo veľmi nepriaznivé, celodenné dažde a ťažký neschodný terén nedovoľovali
väčší výkon než 1 km pochodu za hodinu. Velitelia práporov, hneď ako vyviedli svoje
jednotky z bezprostredného dotyku s nepriateľom, vzhľadom na úplnú vyčerpanosť
mužstva utáborili sa na niekoľko hodín v priestore hory Bludna a v presune pokra-
čovali až po vydaní stravy a krátkom odpočinku.

III. Vlastné straty: padlých – 7, ranených – 44, nezvestných – 9.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 165 mužov, zničených 6 ťažkých guľo-

metov, 2 mínometné batérie, 6 nákladných áut.
IV. Spojenie: bez zmien. Stav spojenia veľmi dobrý.
V. Zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,7, do pušiek – 1,05, míny 82 mm –

0,83, míny 122 mm – 1, granáty 45 mm – 1,1, granáty 76 mm plukovného delostre-
lectva – 1,15, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 0,90, granáty 122 mm húf-
nic – 0,6 palebného priemeru.

VI. Počasie: počas celého dňa zamračené a silný dážď, teplota vo dne 10 °C, v noci
7 °C, vietor juhozápadný, rýchlosť vetra 1,2 m za sekundu, viditeľnosť veľmi obme-
dzená, cesty v pásme činnosti 1. čs. zboru premočené, veľmi zablatené, pre autá ne-
zjazdné, ťažko schodné.

Z á p i s   z a   d e ň   5. 10. 1944  –  š t v r t o k:

I. Pred svitaním dňa 5.10.1944 1. čs. zbor v priestore Barwinka a nepomenova-
ných výšin, východne od južnej časti Barwinka, vystriedal 1. čs. brigádou jednotky
359. streleckej divízie, 3. čs. brigádu sústredil v priestore vidlice ciest 1 300 m juho-
východne od kóty 618 a vyčkával do zotmenia, kedy uskutočnil vystriedanie 1 196.
a 1 194. streleckého pluku 359. streleckej divízie v priestore kóty 578 (300 m severne
od kóty 578) a na severných svahoch kóty 573 hora Kiczera. 

1. čs. brigáda, ktorá zakončila vystriedanie do 06.00 hod., počas dňa vykonávala in-
tenzívny prieskum nepriateľa, zmocnila sa zajatca a pripravovala sa na útok budúceho
dňa.

3. čs. brigáda sa počas dopoludnia sústredila v priestore vidlice ciest 1 300 m ju-
hovýchodne od kóty 618, počas popoludnia štábmi práporov vykonávala prípravu na
vystriedanie, vypracovávala dokumentáciu spojenú s vystriedaním, organizovala vy-
striedanie, mužstvo čistilo zbrane a odpočívalo. Za zotmenia pechota 3. brigády usku-
točnila vystriedanie jednotiek 359. streleckej divízie v priestore (pozri schému),
a v posledných hodinách organizovala spojenie medzi rotami a prápormi.

Delostrelectvo 1. a 3. brigády počas dňa zaujalo palebné postavenia a pripravovalo
si prvky pre podporu pechoty.
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1. čs. tanková brigáda od 14.00 hod. do 17.00 hod. uskutočnila presun štábu a 1.
tankového práporu do obce Wola Niżna. 2. tankový prápor sa presunul do Królika
Polského.

II. O 03.00 hod. dňa 5.10.1944 došiel operačný rozkaz štábu 38. armády č. 0022
zo dňa 5.10.1944. Týmto rozkazom 1. čs. zbor dostal úlohu úporne brániť zaujatú
čiaru. O 24.00 hod. dňa 5.10.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 36 s úlohou úporne
brániť dosiahnutú čiaru, nedopustiť, aby nepriateľ mohol zosilniť činnosť v smere
cesty na Barwinek a ďalej na smere Czeremcha, Lipowiec. Zabezpečiť dôkladné po-
zorovanie vývoja boja a pri príznaku ústupu nepriateľa z čiary priesmyk Dukla – hora
Kiczera ihneď začať prenasledovanie smerom na Nižný Komárnik.

III. Podľa výpovede zajatca nepriateľ pripravuje obranu na čiare Bodružal – Hun-
kovce. Vzhľadom na túto výpoveď zajatca veliteľ zboru nariadil vykonávať inten-
zívny prieskum, nedovoliť odpútanie sa nepriateľa a zistiť ústup jeho valných síl.

IV. Spojenie: s vyšším štábom, susedmi i podriadenými jednotkami telefonicky,
rádiom, styčnými dôstojníkmi – veľmi dobré; telegraficky so štábom 38. armády –
veľmi dobré.

V. Zabezpečenie zboru: munícia do samopalov – 0,7, do pušiek – 1, míny 82 mm
– 0,74, míny 122 mm – 0,9, granáty 45 mm – 1, granáty 76 mm plukovného delo-
strelectva – 1,1, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 0,9, granáty 122 mm húf-
nic – 0,5 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,9 náplne. Proviant na 11 dní, krmivo
na 6 dní.

VI. Počasie: zamračené, striedavo dážď, poľné cesty ťažko schodné, viditeľnosť
dobrá, teplo.

Z á p i s   z a   d e ň   6. 10. 1944  –  p i a t o k:

I. V prvých hodinách dňa 6.10.1944 všetky jednotky 1. čs. zboru vykonávali in-
tenzívny prieskum a boli pohotové uskutočniť útok na jednotky zaisťujúce ústup hlav-
ných síl nepriateľa. Na svitaní jednotky 1. čs. brigády prekvapujúcim útokom zničili
odpor brániacich síl Duklianskeho priesmyku a o 08.00 hod. prekročili čs. štátnu hra-
nicu. Ihneď po prekročení hraníc pokračovali v prenasledovaní nepriateľa a o 11.45
hod. dosiahli priestor severného okraja Nižného Komárnika. Po celý čas postupovali
pod silnou delostreleckou a mínometnou paľbou, prechádzali početnými mínovými
poľami vedúc boj s malými skupinami samopalníkov, ktorí prikrývali ústup valných
síl nepriateľa. O 09.30 hod., pri premiestňovaní operačnej skupiny 1. čs. brigády, ve-
liteľ brigády gen. Sázavský padol pri nájazde jeho auta na časovanú nálož s výbuš-
ninami 40 m od hranice československo-poľskej na území ČSR. Prednosta
operačného oddelenia 1. čs. brigády a ostatní spolujazdci gen. Sázavského boli ťažko
ranení.

O 09.30 hod. jednotky 3. čs. brigády vysielajú prieskumné hliadky v smere na kótu
573 a 578, ďalej smerom na výšiny kóty 580, hory Sovárne a kóty 529. O 12.00 hod.
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3. čs. brigáda začala postup smerom na juh a o 14.10 hod. dosiahla južné svahy kóty
580, severovýchodne od Vyšného Komárnika. O 15.45 hod. 4. poľný prápor prešiel
Vyšný Komárnik a začal postup po ceste smerom na juh za 1. čs. brigádou. 5. poľný
prápor postupoval z južných svahov výšiny 580 na horu Sovárna.

O 15.15 hod. veliteľ zboru vydal rozkaz plk. Ščadrinovi s celým prehradzovacím
odriadom ihneď začať útok a využiť úspech 1. čs. zboru. Po dosiahnutí čiary severný
okraj Nižného Komárnika – potok tečúci od juhovýchodného okraja Nižného Ko-
márnika, južne od hory Sovárna, narazili jednotky 1. čs. zboru na nepriateľa vo vy-
budovanom obrannom postavení a pod silnou mínometnou a delostreleckou paľbou
sa na tejto čiare postupne zakopávali. Ťažisko obrany nepriateľa bolo zistené na se-
verných svahoch hory Obšár, kóte 532 a v lesoch južne od kóty 430. Ku koncu dňa
jednotky 1. čs. zboru bojovali na čiare:

1. čs. brigáda: 1. poľný prápor severná časť Nižného Komárnika, 2 poľný prápor
južný okraj lesa, severne od nápisu „Nižný“, 3. poľný prápor v priestore cesty 1 km
juhovýchodne od 569;

3. čs. brigáda: priestor lesa severne od „Komárnik“ nápisu Nižný Komárnik.
Delostrelectvo 1. čs. brigády sa počas dňa premiestnilo do palebných postavení

v priestore hory Jamy, južne od Vyšného Komárnika a južne od Barwinka a vykonalo
zastrieľanie na zistené odpory nepriateľa.

Situácia jednotiek 1. čs. armádneho zboru večer 6.10.1944
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Podriadený prehradzovací odriad Ščadrina po ťažkých bojoch so značnými stratami
dosiahol severnú časť Czeremchy a cípu lesa západne od Czeremchy, kde sa zakopal.

II. 241. strelecká divízia využívajúc úspech 1. čs. zboru prieskumnými jednotkami
dosiahla južný okraj lesa severozápadne od Krajnej Bystrej a severnú časť obce Ko-
rejovce. Valné sily ku koncu dňa boli na čiare severná časť lesa južne od Medve-
dzieho57. Ostatné jednotky 38. armády, napriek usilovným pokusom o postup, zostali
na čiare z minulého dňa.

III. Dňa 6.10.1944 sa jednotkám 1. čs. zboru podarilo s veľkým úsilím, vďaka sta-
rostlivo vykonanému prieskumu, šikovným neočakávaným manévrom zdolať ne-
priateľa brániaceho Dukliansky priesmyk a prekročiť čs. štátnu hranicu. O veľký
bojový úspech sa zaslúžila 1. čs. brigáda, predovšetkým 2. poľný prápor, ktorý ako
prvý o 08.00 hod. prekročil čs. štátnu hranicu.58 V bojoch o Dukliansky priesmyk sa
zaslúžili ženisti ženijného práporu 1 a ženijných práporov brigád, ktorí veľmi rýchlo
odmínovali mínové polia, odstránili početné časované nálože výbušnín a očistili cestu
pre delostrelecké kolóny. Ešte v ten istý deň prišlo k Duklianskemu priesmyku mnoho
novinárov a kinoreportérov oficiálnych redakcií sovietskych žurnálov.

IV. O prechode čs. vojenských jednotiek v ZSSR cez Dukliansky priesmyk bolo
ihneď odoslané hlásenie čs. vládnej delegácii v ZSSR a náčelníkovi Čs. vojenskej
misie v Moskve gen. Píkovi.

V. Vlastné straty: padlých – 9, ranených – 32.59

57

58

59

Dnes Medvedie.
Záznam vo vojnovom denníku 1. čs. armádneho zboru o prechode hranice v priestore Duklian-
skeho priesmyku: „V noci z 5. na 6. říjen rota por. Opatrného 1. praporu zajala Němce, který vy-
pověděl, že nepřítel ustupuje na nové obranné postavení. Velitel sboru nařídil okamžité zahájení
průzkumu a postupu. V 6,30 hod. vyrazily  průzkumné hlídky 1. brigády směrem k čs. hranicím,
v 8,00 hod. dosáhly již první obce ležící na čs. území – Vyšního Komárniku. Průzkumná hlídka
praporu. škpt. Knopa pod velením čet. Nebiljaka, v sestavě: des. Tirek, des. Počil, des. Heyda, voj.
Kučeravý, voj. Perekaň, voj. Nemrich, voj Koubela, voj. Mazur (všichni z roty automatčíků ppor.
Bileje), která jako první dosáhla čs. hranic přímo na silnici u Dukelského průsmyku, vztyčila tam
čs. státní vlajku. V první dědině, Vyšním Komárniku, vztyčil vlajku osvětový důstojník praporu rtm.
Ivanič Michal a voj. Havran a její ochranu převzal místní obyvatel Štěpán Handoga... Radost
z překročení hranic vlasti porušena těžkým stínem, který na ní vrhla tragická smrt velitele 1. čs. bri-
gády, brig. gen. Sázavského. Poté, když velitel 1. čs. brigády dal vztyčit na stožár vybudovaný u sil-
nice na hranicích státní vlajku a nasedl do auta, aby odjel na nové SV určeném již na
československém území, najelo auto ve 12,05 hod. asi 20 – 30 metrů za hraniční čárou na časo-
vanou výbušnou nálož a bylo roztrháno... Ve 13,00 hod. přibyl na průsmyk velitel sboru, brig. gen.
Svoboda a provedl slavnostní akt zatknutí nového čs. pohraničního sloupu a připevnění státní
vlajky na místě německo-slovenského pohraničního kamene... 7. října byl v průsmyku, přímo u sil-
nice pohřben brig. gen. Sázavský.“ VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign.  A/9/1,
i. č. 58.
Podľa výkazu strát od 8.9. do 6.10.1944, čiže počas bojov na prístupoch k Duklianskemu prie-
smyku, mal 1. čs. armádny zbor celkové straty 4 902 osôb, z toho padlých a zomrelých 969, ranených
3 081 a nezvestných 852. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/23, i. č. 386.
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VI. Zabezpečenie zboru: munícia do samopalov – 0,7, do pušiek – 1, míny 82 mm
– 0,74, míny 120 mm – 0,9, granáty 45 mm – 1,5, granáty 76 mm plukovného delo-
strelectva – 1,1, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 0,9, granáty 122 mm húf-
nic – 0,5 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,82 náplne. Proviant na 10 dní,
krmivo na 5 dní.

VII. Spojenie: veľmi dobré. Telefonické spojenie malo časté poruchy od mín a gra-
nátov nepriateľa.

VIII. Počasie: striedavo oblačno, slabý západný vietor, teplo, viditeľnosť dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   7. 10. 1944  –  s o b o t a:

I. Počas noci 1. čs. zbor a prehradzovací odriad Ščadrina pokračovali v útoku vo
svojich pásmach činnosti. Nepodarilo sa im však v dôsledku silných odporov ne-
priateľa dosiahnuť úspech. V dopoludňajších hodinách sa podarilo 1. a 2. poľnému
práporu vniknúť do lesa južne od Nižného Komárnika. Boli však silnou sústredenou
delostreleckou a mínometnou paľbou odrazení späť do východiska. Popoludní dňa
7.10.1944 sa jednotky zboru pokúsili pokračovať v útoku, všetky pokusy o obnove-
nie útoku ale boli odrazené presnou silnou paľbou delostrelectva a mínometov.
Úspech mal len odriad Ščadrina, ktorý sa o 17.40 hod. zmocnil výšiny 560.

Večer, v posledných hodinách dňa 7.10.1944, jednotky zboru vykonávali prieskum,
odpočívali a pripravovali sa na ďalšiu akciu udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare:

1. čs. brigáda: 1. prápor – severná časť Nižného Komárnika po vidlicu ciest (vrá-
tane), 3. prápor – 500 m severne od 1. práporu, 2. prápor – na južnom okraji lesa se-
verne od dvoch domov na juhovýchodnom okraji Nižného Komárnika, ZPO
a samopalníci 1. čs. brigády – na severných svahoch hory Sovárna;

3. čs. brigáda: 4. prápor – severne od „Komárnik“, nápisu Nižný Komárnik, 5. prá-
por – na juhozápadnom okraji lesa pri sútoku potokov 700 m juhozápadne od kóty
529.

1. čs. tanková brigáda mala dňa 7.10.1944 tri bojaschopné tanky, z toho dva T-34
a jedno 85 mm samohybné delo pod velením rtm. Linharda pridelené 1. čs. brigáde.
Dislokácia 1. čs. tankovej brigády: stanovište veliteľa tankovej brigády a 1. tankového
práporu – Wola Niżna, 2. tankový prápor – Królik Polski, 3. tankový prápor sa počas
dňa premiestnil do Woly Niżnej.

Delostrelectvo brigád 1. čs. zboru z palebných postavení, ktoré zaujalo 7.10.1944,
viedlo paľbu na zistené odpory nepriateľa v palebných postaveniach. Malo 18
(v oprave 6) húfnic 122 mm, 32 mínometov 120 mm, 33 kanónov 76 mm divízneho
delostrelectva (3 v oprave), 15 protilietadlových kanónov 37 mm (1 v oprave). Počas

Dňa 6.10.1944 mal 1. čs. armádny zbor dovedna 12 784 osôb (včítane 1. čs. stíhacieho leteckého
pluku v ZSSR, tyla, orgánov zboru a roty zvláštneho určenia). Vojenské dějiny Československa.
IV. díl. Praha : Naše vojsko. 1988, s. 576.



JOZEF BYSTRICKÝ

246

dňa bolo vystrelených 50 húfnicových granátov 122 mm a 600 mín 120 mm.
O 00.30 bol vydaný operačný rozkaz č. 37.
II. Vlastné straty: padlých – 7, ranených – 29, nezvestných – 22.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 110, zničených 6 ťažkých guľometov,

4 nákladné autá, umlčané 2 mínometné batérie a jedna delostrelecká batéria.
III. Spojenie: rádiové a telegrafické spojenie veľmi dobré, telefonické spojenie

malo časté poruchy spôsobené mínami a granátmi nepriateľského delostrelectva. 
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,59, do pušiek – 1,3, míny

82 mm – 0,6, míny 120 mm – 1,2, granáty 45 mm – 1,8, granáty 76 mm plukovného
delostrelectva – 2,2, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 1,1, húfnicové granáty
122 mm – 0,4 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,72 náplne. Proviant na 9 dní,
krmivo na 8 dní.

V. Počasie: zamračené, pred obedom slabý, po obede silný dážď, chladno, vietor zá-
padný, viditeľnosť malá.

Z á p i s   z a   d e ň   8. 10. 1944  –  n e d e ľ a:

I. Jednotky zboru udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare z minulého dňa
sa v noci a v ranných hodinách 8.10.1944 pripravovali na pokračovanie v útoku vo
svojich pásmach činnosti. O 10.05 hod. sa začala delostrelecká príprava a potom vy-
razil 2. a 3. prápor 1. čs. brigády a 4. prápor 3. čs. brigády, o 10.20 hod. 1. a 5. prá-
por. Súčasne s vyrazením našej pechoty začal nepriateľ silnú delostreleckú,
mínometnú a guľometnú paľbu a o 12.50 hod. bola táto situácia: 1. prápor bol na-
mieste, 2. prápor pravým krídlom prekročil potôčik v priestore dvoch domov, ľavým
krídlom zostal severne od potôčika. 3. prápor sa premiestňuje zo severného okraja
Nižného Komárnika cez horu Jamy do priestoru južného okraja lesa pri Krajnej By-
strej. 4. prápor je na južných svahoch hory Sovárna s úlohou postupovať za 5. prá-
porom, ktorý bol v tomto čase vo východisku pri sútoku potokov juhozápadne od
kóty 529. V postupe 5. práporu bránila silná paľba nepriateľa z diel, mínometov a gra-
nátometov, ktoré tu nepriateľ používa. K 13.00 hod. sústredil nepriateľ paľbu na 2.
prápor, ktorému sa podarilo preniknúť južne od potôčikov v priestore dvoch domov
na juhovýchodnom okraji Nižného Komárnika. Bol vydaný rozkaz, aby sa jednotky
2. práporu zakopali a súčasne veliteľ 2. práporu odovzdal prosbu veliteľovi 1.čs. bri-
gády, aby mu dovolil ustúpiť do východiskového postavenia. Svoju prosbu odôvod-
nil tým, že má ťažké straty spôsobené paľbou mínometov a granátometov. Veliteľ
brigády dal 2. práporu rozkaz ustúpiť do východiska. Počas popoludnia a v posled-
ných hodinách dňa 8.10.1944 boli jednotky na čiare z minulého dňa, okrem 3. prá-
poru, ktorý zaujal zostavu na južnom okraji lesa 400 m severozápadne od kostola v
Krajnej Bystrej.

O 18.00 hod. vydal veliteľ zboru rozkaz na zorganizovanie údernej skupiny v zo-
stave: 2. prápor, 4. prápor, zmiešaný priezvedný oddiel a prápor samopalníkov 1. čs.
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brigády, s úlohou: s podporou všetkého delostrelectva 1. čs. zboru preraziť cez cestu
Bodružal – Hunkovce. Pohotovosť na akciu údernej skupiny o 08.00 hod. nasledujú-
ceho dňa. Za veliteľa skupiny bol určený veliteľ 2. práporu škpt. Knop.

II. Napriek usilovným pokusom o postup zostali susedia na čiare z minulého dňa.
III. Vlastné straty: padlých – 8, ranených – 53, nezvestných – 19.
Straty prehradzovacieho odriadu Ščadrina: padlých – 4, ranených – 32.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 158, zničené 3 mínometné batérie, 4 ťažké

guľomety.
IV. Spojenie: bez zmien, stav spojenia veľmi dobrý.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,56, do pušiek – 1, míny

82 mm – 0,52, míny 120 mm – 0,97, granáty 45 mm – 1,83, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 1,1, húfnicové granáty 122 mm – 0,32 palebného  priemeru. Pohonné
hmoty: 1,5 náplne. Proviant na 8 dní.

Počas dňa 8.10.1944 bola takáto spotreba delostreleckého streliva: húfnicových
granátov 122 mm – 119, mín 120 mm – 841, granátov 76 mm – 300, granátov 37 mm
– 27 kusov.

VI. Počasie: v noci a zrána hmla, chladno, jasno, viditeľnosť zrána slabá, neskor-
šie dobrá. 

Z á p i s   z a   d e ň   9. 10. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Podľa rozkazu veliteľa zboru zo dňa 8.10.1944 sa pechota a delostrelectvo pri-
pravovali na akciu nasledujúceho dňa. O 01.00 hod. bol brigádam odovzdaný rozkaz
veliteľa 38. armády začať akciu pechoty a delostrelectva súčasne o 10.00 hod., čas
trvania delostreleckej prípravy stanovený na 45 minút.

Vzhľadom na to, že nepriateľ viedol do priestoru východiska 3. čs. brigády silnú
delostreleckú a mínometnú paľbu, boli prápory 3. čs. brigády o 09.55 hod. donútené
trochu ustúpiť a východisko museli znova zaujať až po delostreleckých a mínomet-
ných prepadoch o 11.00 hod. Po päťminútovom delostreleckom prepade vyrazila sku-
pina škpt. Knopa, po dosiahnutí úrovne potoka bola však zastavená organizovanou
paľbou z guľometov a granátometov z opevneného obranného postavenia na sever-
nom okraji lesa južne od potoka. Pod silnou guľometnou, delostreleckou a mínomet-
nou paľbou nepriateľa sa museli jednotky údernej skupiny škpt. Knopa stiahnuť do
priestoru východiska.

Počas popoludnia a vo večerných hodinách dňa 9.10. jednotky zboru, udržiavajúc
dotyk s nepriateľom na čiare zo včerajšieho dňa, vykonávali intenzívne pozorovanie
a prieskum nepriateľa.

Prehradzovací odriad Ščadrina po usilovných bojoch je ku koncu dňa na čiare z
minulého dňa.

Situácia 1. čs. tankovej brigády zostala bez zmeny ako dňa 7.9.1944.
Delostrelectvo 1. čs. zboru z doterajších palebných postavení podporovalo akcie pe-
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choty a počas dňa vystrelilo 1 316 mín 120 mm, 259 granátov 76 mm a 10 húfnico-
vých granátov 122 mm.

II. Vlastné straty: padlých – 20, ranených – 60.
Straty Ščadrina: ranených – 28.
III. Spojenie bez zmien. Stav spojenia: veľmi dobrý, poruchy, spôsobené granátmi

a mínami nepriateľa, malo len telefonické spojenie.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,57, do pušiek – 1, míny

82 mm – 0,72, míny 120 mm – 0,8, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 1, húfnicové granáty 122 mm – 0,33 palebného priemeru. Pohonné
hmoty: 1 náplň. Proviant:60

V. Počasie: slnečno, vánok, teplota okolo 10 °C, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   10. 10. 1944  –  u t o r o k:

I. 1. čs. zbor bol až do 14.00 hod. rozmiestnený na čiare zo včerajšieho dňa. Počas
noci zo dňa 9. na 10.10. a v dopoludňajších hodinách vykonával dôkladný prieskum
nepriateľa. O 13.15 hod. došiel operačný rozkaz veliteľa 38. armády č. 0023 z 09.00
hod. dňa 10.10.1944, ktorým 1. čs. zbor s prehradzovacím odriadom Ščadrina dostal
úlohu 1. a 3. čs. brigádou útočiť na širokom fronte a ku koncu dňa 12.10.1944 do-
siahnuť čiaru Vyšný Svidník – Šemetkovce a prehradzovacím odriadom čiaru Kožu-
chovce – Miroľa.

O 12.30 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 38, ktorým bolo 1. čs. zboru nariadené
počas noci zo dňa 10. na 11.10., a tam, kde to dovoľuje terén ešte vo dne, uskutočniť
preskupenie zostavy. Hranice 1. čs. zboru s prehradzovacím odriadom Ščadrina: vľavo
Czeremcha (vrátane) – kóta 622 (vrátane). Hranice vpravo: hora Sovárna – hora Hra-
bov – Dobroslava – Kapišová – všetko pre 359. divíziu. Počas popoludnia a vo ve-
černých hodinách jednotky 1. čs. zboru uskutočnili vystriedanie a o 24.00 hod. zaujali
túto zostavu sprava doľava: 

– ZPO a 2. prápor južný okraj lesa severozápadne od Krajnej Bystrej, 3. prápor se-
verná časť Krajnej Bystrej a južný okraj lesa severne od nápisu Krajná Bystrá, 1. prá-
por les severozápadne od kóty 430 – severná časť Nižného Komárnika – cíp lesa
severne od kostola v Nižnom Komárniku. 

– 3. čs. brigáda zaujímala túto zostavu: 4 prápor južný okraj lesa južne od „Ko-
márnik“ nápisu Nižný Komárnik, 5. prápor od sútoku potokov juhozápadne od výšiny
529 až po najvýchodnejší potôčik tečúci z hory Sovárna na juh.

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru – južný okraj Barwinka, stanovište veliteľa 1. čs.
brigády – severný okraj lesa južne od Vyšného Komárnika, stanovište veliteľa 3. čs.

60 V denníku nebolo zaznamenané.
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brigády – kóta 580 východne od Vyšného Komárnika, veliteľstvo tyla zboru
v Deszne61.

II. Vlastné straty: padlých ..., ranených ... 62.
Straty nepriateľa: ranených a padlých ...63.
III. Spojenie bez zmien. Stav spojenia veľmi dobrý.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru:64

V. Počasie: počas celého dňa dážď, viditeľnosť veľmi obmedzená.

61

62

63

64

Južne od Rymanówa.
Vo vojnovom denníku neboli uvedené. Podľa opisu vojnového denníka 1. čs. az od 27.9.1944 do
28.2.1945 mal 1. čs. armádny zbor v tento deň straty: padlí – 10, ranení – 47, nezvestný - 1. VÚA-
VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs.as v SSSR, sign. A/5/6, i. č. 51.
Vo vojnovom denníku neboli uvedené. Podľa opisu vojnového denníka 1. čs. az od 27.9.1944 do
28.2.1945 mal nepriateľ straty asi 120 osôb. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign.
A/5/6, i.č. 51.
Vo vojnovom denníku nebolo uvedené.

Bojová zostava 1. čs. armádneho zboru dňa 10.10.1944
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Z á p i s   z a   d e ň   11. 10. 1944  –  s t r e d a:

I. Jednotky zboru s prehradzovacím odriadom Ščadrina dňa 11.10.1944 zlepšovali
svoju zostavu, vykonávali intenzívny prieskum, nadväzovali styk so susedmi, pre-
pracovávali zabezpečenie stykov a pripravovali sa na ďalšie boje.

II. 1. čs. brigáda zaujímala túto zostavu (sprava doľava): ZPO a 2. prápor – južný
okraj lesa severozápadne od Krajnej Bystrej, 3. prápor – severná časť Krajnej
Bystrej – južný okraj lesa severe od nápisu Krajná Bystrá, 1. prápor – les severozá-
padne od kóty 430 – severná časť Nižného Komárnika – cíp lesa severne od kostola
v Nižnom Komárniku. Delostrelectvo 1. čs. brigády: húfnicový oddiel, prvý oddiel
pluku – palebné postavenie južne od Barwinka, mínometné oddiely 1. delostrelec-
kého pluku – palebné postavenie v priestore 300 m severne od kóty 521 a v priestore
čistinky 400 m východne od nápisu Jamy. Protitankový pluk v palebnom po-
stavení v priestore južne od Vyšného Komárnika. Protilietadlový oddiel 1. brigády
v palebnom postavení v priestore Vyšného Komárnika s úlohou brániť štáb 1. bri-
gády a delostrelecké postavenia v priestore Vyšného Komárnika.

3. čs. brigáda zaujímala túto zostavu: 4. prápor – južný okraj lesa južne od „Ko-
márnik“, nápisu Vyšný Komárnik, 5. prápor – od sútoku potokov juhozápadne od vý-
šiny 529 až k najvýchodnejšiemu potôčiku tečúcemu z hory Sovárna na juh.
Delostrelectvo 3. čs. brigády: mínomety 120 mm v palebnom postavení v priestore
čistinky 400 m východne od Jamy, protitankový oddiel pridelený odriadu Ščadrina
sčasti v palebnom postavení na južnom okraji lesa severne od Nižného Komárnika.
Protilietadlový oddiel v palebnom postavení v priestore Zyndranowej s úlohou brá-
niť štáb 3. čs. brigády.

Tanková brigáda: 3 tanky 1. čs. tankovej brigády v palebnom postavení na južnom
okraji lesa severne od Nižného Komárnika.

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: južný okraj Barwinka.
Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: severný okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: kóta 580 východne od Vyšného Komárnika.
Veliteľstvo tyla zboru: Deszno.
III. Vlastné straty: padlých ..., ranených ....65

Z á p i s   z a   d e ň   12. 10. 1944  –  š t v r t o k:

I. O 13.45 hod., po delostreleckej príprave, jednotky 1. čs. zboru začali útok v
pásme svojej činnosti. Po krátkom postupe bola pechota odrazená silnou sústrede-

65 Vo vojnovom denníku neboli uvedené. Podľa opisu vojnového denníka 1. čs. az od 27.9.1944 do
28.2.1945 mal 1. čs. armádny zbor v ten deň straty: padlí – 4, ranení – 14. Straty nepriateľa: asi 45
osôb. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs.as v SSSR,  sign. A/5/6, i.č. 51.
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nou paľbou delostrelectva a mínometov a ustúpila do východiska. Počas dňa pechota
1. čs. armádneho zboru vykonávala dôkladné pozorovanie a intenzívny prieskum ne-
priateľa. Delostrelectvo 1. čs. zboru viedlo metodickú paľbu na predný okraj a do
hĺbky obranného postavenia nepriateľa.

II. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 19, nezvestných – 12.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80 mužov.
III. Spojenie: bez zmeny. Stav spojenia veľmi dobrý.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,68, do pušiek – 0,98,

míny 82 mm – 0,75, míny 120 mm – 0,21, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 0,93, húfnicové granáty 122 mm – 0,5 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,15 náplne. Proviant na 13 dní, krmivo na 13 dní.

V. Počasie: striedavo oblačno, po väčšinu dňa hmla, poľné cesty zablatené, ťažko
zjazdné. Viditeľnosť obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   13. 10. 1944  –  p i a t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru v doterajších priestoroch počas noci zo dňa 12. na 13.
a v ranných hodinách 13.10.1944 uskutočňovali prieskum nepriateľa a pripravovali
sa na ďalší boj.

O 04.00 hod. 13.10.1944 došla šifrovka č. 8.634, ktorou 1. čs. zbor dostal úlohu sil-
nými oddielmi zaútočiť smerom na výšinu 332, Bodružal, ku koncu dňa dosiahnuť
čiaru Hunkovce – Bodružal, výcvikovým práporom a 128. prehradzovacím odriadom
ovládnuť Príkru.

O 07.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 40 a o 08.00 hod. operačný rozkaz č.
41.

O 12.00 hod. vyrazili jednotlivé skupiny podľa operačného rozkazu č. 40, boli však
v postupe zastavené silným odporom nepriateľa.

O 12.05 hod. veliteľ 1. čs. zboru vyzval k sebe veliteľov úderných skupín, odo-
vzdal im rozkaz a inštrukciu na útok budúceho dňa. V každej brigáde bola zorgani-
zovaná výpadová úderná skupina z radov dobrovoľníkov, zložená zo samopalníkov,
ženistov a delostrelcov. Prípravou boli poverení velitelia brigád osobne.

O 18.00 hod. bola vydaná tabuľka spolupráce medzi pechotou, údernými skupi-
nami a delostrelectvom na útok dňa 14.10.1944.

Úderné skupiny ešte do zotmenia zaujali východisko, kde sa pripravujú na zajtrajší
boj. Ostatné jednotky sú na čiare z minulého dňa.

II. Vlastné straty: padlých – 3, ranených – 31.
Straty nepriateľa: ranených a padlých – 50, umlčaná jedna mínometná batéria.
III. Spojenie: veľmi dobré.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,65, do pušiek – 0,94,

míny 82 mm – 0,7, míny 120 mm – 0,4, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm plu-
kovného delostrelectva – 2,1, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 0,9, húfni-
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cové granáty 122 mm – 0,45 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,01 náplne. Pro-
viant na 12 dní, krmivo na 12 dní.

V. Počasie: jasno, teplejšie, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   14. 10. 1944  –  s o b o t a:

I. Na svitaní dňa 14.10.1944 jednotky zboru zakončili prípravu úderných skupín
a spracovanie spolupráce medzi pechotou a údernými skupinami pre prielom nepria-
teľských obranných postavení južne od hory Sovárna. O 08.00 hod. úderná skupina
1. čs. brigády, 3. čs. brigády a prehradzovacieho odriadu Ščadrina zaujali východiská.
O12.50 hod., po delostreleckej príprave, úderné skupiny vyrazili. Ihneď po vyrazení
boli zastavené silnou sústredenou paľbou nepriateľa a vrátili sa do východiska. Veli-
teľ zboru vydal rozkaz opakovať útok úderných skupín o 17.00 hod. Pri tomto pokuse
preniknúť do hĺbky obrany nepriateľa, sa úderné skupiny dostali cez potok južne od
hory Sovárna. Po prechode cez potok nepriateľ so 4 ťažkými guľometmi, a z míno-
metných a delostreleckých postavení v priestore Bodružalu, Hunkoviec a Príkrej, sú-
stredil na úderné skupiny paľbu, ktorou boli odrazené do východiskového postavenia.
Ku koncu dňa jednotky 1. čs. zboru boli na čiare z minulého dňa.

II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 13.
Straty nepriateľa: ranených a padlých – 150.
III. Spojenie: bez zmien. Stav spojenia: veľmi dobrý.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,67, do pušiek – 0,98,

míny 82 mm – 0,62, míny 120 mm – 0,67, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 1,02, húfnicové granáty – 0,57 palebného priemeru. Pohonné
hmoty: 0,88 náplne. Proviant na 11 dní, krmivo na 11 dní.

V. Počasie: jasno, zrána hmla, viditeľnosť – dobrá.
VI. O 22.00 hod. bol vydaný rozkaz veliteľa zboru, ktorým nariadil prípravu jed-

notiek BCHL.66

O 22.15 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 41, ktorým sa nariaďovalo údernými
skupinami, podporovanými všetkým delostrelectvom, preraziť na úzkom úseku frontu
obranu nepriateľa a s využitím skrytého postupu lesom preniknúť do jeho tyla.

Z á p i s   z a   d e ň   15. 10. 1944  –  n e d e ľ a:

I. V noci zo 14. na 15.10.1944 a počas dopoludnia dňa 15.10.1944 sa jednotky
1. čs. zboru pripravovali tromi skupinami uskutočniť útok v smere výšin 517, 430, 332
a pozdĺž cesty na Krajnú Poľanu. Skupinám sa podarilo postúpiť, boli však zastavené
silným odporom nepriateľa a donútené vrátiť sa do východiska. Vo večerných hodi-

66 BCHL – bojové chemické látky. Rozkaz nariaďoval prípravu jednotiek na protichemickú ochranu. 
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nách jednotky zboru vykonávali prieskum a pozorovanie na čiare z minulého dňa.
II. Straty 1. čs. zboru: padlých – 3, ranených – 19, nezvestných – 6.
Straty nepriateľa: ranených a padlých – 120.
III. Spojenie: bez zmien. Stav spojenia: rádiové a telegrafné – veľmi dobré, tele-

fonické spojenie malo časté poruchy spôsobené nepriateľskou delostreleckou a mí-
nometnou paľbou.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,67, do pušiek – 0,96,
míny 82 mm – 0,59, míny 120 mm – 0,62, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 1,02, húfnicové granáty 122 mm – 0,55 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,35 náplne. Proviant a krmivo na 10 dní.

V. Počasie: slnečno, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   16. 10. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Jednotky zboru udržiavali dotyk s nepriateľom na starej čiare. Počas dňa vyko-
návali intenzívny prieskum a pripravovali sa na ďalšie boje.

Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo naše jednotky zápalnými granátmi.
II. Straty 1. čs. zboru: padlých – 4, ranených – 4, nezvestných – 1.
III. Spojenie: bez zmien.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,98,

míny 82 mm – 0.8, míny 120 mm – 0,4, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 1,28, húfnicové granáty 122 mm – 0,46 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,25 náplne. Proviant a krmivo na 13 dní.

V. Počasie: jasné, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   17. 10. 1944  –  u t o r o k:

I. V noci zo dňa 16. na 17.10.1944 sa jednotky 1. čs. zboru pripravovali na akciu
podľa operačného rozkazu č. 42 (zo dňa 16.10., 21.15 hod.). O 10.30 hod. bol štábom
38. armády telefonicky odovzdaný rozkaz odložiť pripravovaný útok na 18.10.1944.

Podľa šifrovky č. 8 752 z 05.50 hod. dňa 17.10 veliteľ zboru nariadil počas dňa tres-
taneckou rotou67 vykonať výpad na odpory nepriateľa na nepomenovanej výšine 500
m severovýchodne od výšiny 517. O 14.15 hod. sa začala delostrelecká príprava
a trestanecká rota zaujala východisko. Po 10-minútovej príprave rota vyrazila na
výpad, o 15.15 hod. prekročila poľnú cestu severne od nepomenovanej výšiny
a o 15.25 hod. dosiahla túto výšinu. Po tom, čo bola odrazená silnou sústredenou de-

67 Vytvorenie zborového trestaneckého oddielu bolo nariadené dňom 1.10.1944. Do tejto jednotky
mali byť zaraďovaní tí, ktorí sa bezdôvodne vzdialili z boja, dopustili sa sebazranenia alebo ne-
uposlúchli rozkaz. 
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lostreleckou, mínometnou a guľometnou paľbou, sa úderná skupina trestaneckej roty
o 16.00 hod. vrátila do východiska. Na výšine bol zistený nepriateľ vo vybudovanej
obrane. Úderná skupina mala troch mŕtvych a 6 ranených.

Jednotky zboru, udržiavajúc počas dňa dotyk s nepriateľom na starej čiare, vyko-
návali dôkladné pozorovanie nepriateľa a pripravovali sa na ďalší boj.

II. Nepriateľ z doterajšej obrany počas dňa vykonával riedku delostreleckú a mí-
nometnú paľbu a zdokonaľoval svoju obranu.

III. Vlastné straty: padlí – 3, ranení – 7.
Straty nepriateľa: 20 mužov.
IV. Spojenie: telefónom, rádiom, telegrafom a styčnými dôstojníkmi s 38. armádou;

telefónom, rádiom a styčnými dôstojníkmi so susedmi a podriadenými jednotkami.
Stav spojenia: na všetkých telefonických líniách bolo počas dňa 5 porúch. Poruchy
boli odstránené – každá do 40 minút. Telegrafické a rádiové spojenie – veľmi dobré.

V. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,98, míny
82 mm – 1,27, míny 120 mm – 0,27, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm plukov-
ného delostrelectva – 1,0, granáty 76 mm divízneho delostrelectva – 1,16, húfnicové
granáty 122 mm – 0,45 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,16 náplne. Proviant
na 11 dní, krmivo na 12 dní

VI. Počasie: dopoludnia – striedavo oblačno, popoludní zamračené, k večeru slabý
dážď, viditeľnosť – značne obmedzená.

Plán útoku 1. čs. samostatnej brigády 17.10.1944
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Z á p i s   z a   d e ň   18. 10. 1944  –  s t r e d a:

I. O 01.50 hod. dňa 18.10.1944 došla šifrovka štábu 38. armády č. 8 763, ktorou
bolo 1. čs. zboru nariadené do svitania 18.10.1944 vystriedať 359. streleckú divíziu
v úseku Medvedie – Vyšná Písaná (vrátane). Na základe šifrovky veliteľa 38. armády
č. 8763 veliteľ 1. čs. zboru rozhodol:

1. čs. brigáda zaujme zostavu v pásme pravá hranica: Šarbov (vrátane) – Vyšná Pí-
saná (vrátane), ľavá hranica: Barwinek (vrátane) – Krajná Bystrá (mimo) – Hunkovce
(vrátane); súčasne vystrieda jednotky 1194. pluku 67. zboru, ktoré v tomto pásme
činnosti udržiavajú dotyk s nepriateľom.

3. čs. brigáda zaujme zostavu v pásme činnosti – pravá hranica: totožná s ľavou hra-
nicou 1. čs. brigády, ľavá hranica doterajšia: kóta 613 (vrátane) – Príkra (mimo) –
Zyndranowa (vrátane), s tým, že svoje pravé krídlo predĺži na západ a vystrieda 1. a
2. poľný prápor 1. čs. brigády.

O 03.45 hod. (bol) vydaný oper. rozkaz č. 43. 
Jednotky zboru počas noci začali plniť úlohu danú operačným rozkazom č. 43, do-

končili vystriedanie a zaujali zostavu v nových pásmach činnosti: 3. čs. brigáda
o 09.00 hod. a 1. čs. brigáda o 15.30 hod.

Podľa šifrovky veliteľa 38. armády č. 8 752 vydal štáb 1. čs. zboru operačný roz-
kaz č. 44, ktorým bolo 1. čs. brigáde nariadené využiť úspech 359. streleckej divízie
a postupovať svojím pravým krídlom cez horu výšiny 536 Javíra vo všeobecnom
smere na Hunkovce, v ďalšom kryť bok na východných okrajoch lesa hory výšiny 536
Javíra a výšiny 481. 1. čs. brigáda podporuje 359. streleckú divíziu svojím delostre-
lectvom a mínometmi paľbou do priestoru Hrabov, Korejovce, Hunkovce.

3. čs. brigáda vykonáva prieskum nepriateľa vo svojom pásme činnosti a ničí jeho
delostrelecké a mínometné batérie.

O 13.00 hod. nepriateľ v pásme činnosti 359. streleckej divízie uskutočnil proti-
útok. Protiútok bol odrazený. Vzhľadom na tento protiútok bol útok 359. streleckej
divízie  odložený. Ku koncu dňa jednotky 1. čs. zboru zaujímali túto čiaru:

1. čs. brigáda juhozápadný okraj Vyšnej Písanej po ceste na východ, ďalej po okraji
lesa až 500 m južne od písmena „a“ nápisu Vyšná Písaná – 1. prápor; 3. prápor – od
ľavého krídla 1. práporu na východ až po „Med“, miestneho nápisu Medvedie. 2. prá-
por s trestaneckou rotou od 36 pod nápisom Medvedie po okraje lesa na východ až
po roh lesa 400 m severozápadne od kostola v Krajnej Bystrej. Štáb 1. čs. brigády:
Krajná Porúbka. Delostrelectvo 1. čs. brigády zostalo v doterajších palebných posta-
veniach, okrem motorizovaného mínometného oddielu 120 mm, ktorý sa premiestnil
do palebného postavenia na čistinke juhozápadne od výšiny Kobyla (530)68.

3. čs. brigáda samopalníkmi vystriedala 2. poľný prápor 1. čs. brigády na čiare juž-

68 Západne od Krajnej Porúbky.
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ného okraja lesa severne od nápisu Krajná Bystrá, 4. poľným práporom vystriedala
1. prápor na čiare západný okraj lesa severne od Nižného Komárnika – severná časť
Nižného Komárnika a južný okraj lesa severne od „Nižný“, nápisu Nižný Komárnik
– potok južne od Sovárny až potok tečúci na juh z hory Sovárna (vrátane). Delostre-
lectvo 3. brigády zostalo v doterajších palebných postaveniach. Štáb 3. čs. brigády:
na okraji lesa v priestore kóty 521.

II. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 9.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 40.
III. Spojenie: bez zmien. Stav spojenia: veľmi dobrý, poruchy neboli.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,98,

míny 82 mm – 1.16, míny 120 – 0,57, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divíz-
neho delostrelectva – 1,2, húfnicové granáty 122 mm – 0,54 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,11 náplne. Proviant na 12 dní, krmivo na 13 dní.

Počas dňa 18.10.1944 delostrelectvo 1. čs. zboru vystrelilo 120 mm mín – 120
kusov, 76 mm granátov – 143 kusov.

V. Počasie: doobeda dážď, poobede striedavo oblačno, južný vietor, cesty zablatené,
viditeľnosť do 800 m.

Z á p i s   z a   d e ň   19. 10. 1944  –  š t v r t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru, udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare Vyšná Písaná –
Medvedie (severná časť) – južný okraj lesa severne od cesty Medvedie, Krajná Bystrá
– severný okraj Nižného Komárnika – potok južne od hory Sovárna tečúci na juho-
východný okraj Nižného Komárnika, vykonávali prieskum (skupinami od 20 – 50
mužov) do priestoru: západné svahy hory Hrabov, Krajná Poľana, hora Kliva. Prie-
skumom zistil, že nepriateľ sa bráni na doterajšom obrannom postavení. 

II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 6.
Straty spôsobené nepriateľovi: ranených a padlých – 50. Zničené 2 ťažké guľo-

mety.
III. Spojenie: s vyšším štábom, susedmi a podriadenými jednotkami – nepretržité.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, puškové strelivo – 0,9,

míny 82 mm – 1,16, míny 120 mm – 0,57, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm de-
lostrelectva – 1,2, húfnicové granáty 122 mm – 0,54 palebného priemeru. Pohonné
hmoty: 1,11 náplne. Proviant a krmivo na 12 dní.

V. Počasie: striedavo oblačno, časom dážď, viditeľnosť obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   20. 10. 1944  –  p i a t o k:

I. Počas dňa 20.10.1944 1. čs. zbor udržiaval dotyk s nepriateľom na čiare Vyšná
Písaná – Medvedie (severná časť) – južný okraj lesa severne od cesty z Medvedieho
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do Krajnej Bystrej – severný okraj Nižného Komárnika – potok južne od hory So-
várna tečúci na juhovýchodný okraj Nižného Komárnika.

Počas dňa 20.10.1944 jednotky 1. čs. zboru vykonávali prieskum na smere Med-
vedie, južné a západné svahy hory Javíra. Pod silnou delostreleckou a mínometnou
paľbou sa prieskumná hliadka vrátila do východiskového postavenia.

O 00.30 hod. dňa 20.10.1944 došiel operačný rozkaz č. 0024 štábu 38. armády,
ktorým 1. čs. zbor dostal úlohu zorganizovať na fronte Vyšná Písaná – Medvedie sku-
pinu samopalníkov – 450 až 500 mužov. Úloha skupiny: po delostreleckej príprave
útočiť na nepriateľa brániaceho sa  na severovýchodných a východných svahoch hory
Javíra vo všeobecnom smere na výšinu 481, bezprostrednou úlohou je dosiahnuť
potok východne od výšiny 536 a v ďalšom útočiť na Korejovce, rozvinujúc svoje sily
na čiare Medvedie (mimo) – východný okraj lesa na svahoch hory Javíra až po ústie
potoka východne od výšiny 481. Súčasne prepracovávať plán útoku na horu Hrabov
spojený s obchvatným manévrom z juhozápadu.

O 13.00 hod. dňa 20.10.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 45, ktorým bola 1. čs.
brigáde daná úloha dvoma prápormi a práporom samopalníkov plniť úlohu nariadenú
veliteľom 38. armády a jedným práporom útočiť smerom severovýchodným. 3. čs.
brigáda mala vykonať prieskum smerom na Hunkovce a Bodružal. Skupina Ščadrina
mala so začiatkom útoku uskutočniť prieskum smerom na Príkru a horu Klin.69

II. Vlastné straty: padlých – 3, ranených 10, nezvestných – 6.
Straty nepriateľa: padlých, ranených – 60 mužov.
III. Spojenie: veľmi dobré.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,94,

míny 82 mm – 0,72, míny 120 mm – 0,42, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 0,87, húfnicové granáty 122 mm – 0,51 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 0,88 náplne. Proviant a krmivo na 14 dní.

Spotreba granátov a mín: 120 mm – 320 kusov, granátov 76 mm delostrelectva –
200 kusov.

V. Počasie: počas celého dňa dážď, v priestore činnosti 1. čs. zboru cesty pre autá
nezjazdné, ťažko schodné, viditeľnosť veľmi obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   21. 10. 1944  –  s o b o t a:

I. Počas noci a v dopoludňajších hodinách dňa 21.10.1944 sa jednotky 1. čs. zboru
pripravovali na akciu podľa operačného rozkazu č. 45. O 13.00 hod. sa začala delo-
strelecká príprava, ktorá trvala do 13.40 hod. V tomto čase vyrazila pechota 359. di-
vízie (pravého suseda), pechota 1. čs. zboru (1. a 3. práporu) začala postup o 15.45

69 V priestore hory Klin boli padlému nemeckému vojakovi odobrané doklady, podľa ktorých bol
príslušníkom II. práporu 1 083. pluku 545. divízie. VÚA-VHA Praha, f. SSSR IV, 1. čs. as v SSSR,
sign. B/7/2, i. č. 83.
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hod. V tom čase pechota pravého suseda dosiahla nepomenovanú výšinu 400 m se-
verozápadne od výšiny 536. Ihneď po vyrazení našej pechoty začal nepriateľ silnú sú-
stredenú mínometnú a guľometnú paľbu a zastavil postup oboch práporov.
Mínometnou paľbou boli zabití 2 muži 1. poľného práporu, ranených – 6. O 16.30
hod. sa prápory pokúsili opäť o postup; aj tento útok bol bezvýsledný vzhľadom na
presnú mínometnú paľbu nepriateľa z priestoru Hunkoviec a Nižnej Písanej a guľo-
metnú paľbu z priestoru lesa 600 m západne od Medvedieho. V posledných hodinách
dňa 21.10.1944 sa jednotky 1. čs. zboru dávali do poriadku a pripravovali sa na akciu
na čiare z minulého dňa. O 24.00 hod. dňa 21.10.1944 bol na základe rozkazu veli-
teľa 38. armády vydaný operačný rozkaz č. 46. Podľa tohto rozkazu sa má v noci na
22.11.1944 výcvikový prápor70 sústrediť v Potoku a delostrelecký oddiel 8. AZSP71

v Dynówe. Priestor, ktorý zaujímal výcvikový prápor, zaujme 128. armádny prehra-
dzovací odriad a 3. čs. brigáda, 128. armádny prehradzovací odriad sa podriaďuje
3. čs. brigáde po stránke operačnej. Ľavá hranica zboru: Czeremcha (vrátane) – hora
Klin (vrátane).

II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 18.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 60 mužov. Zničené 2 DZOT-y. 
III. 3. čs. brigáda získala zajatca, príslušníka 3. roty 1. práporu 172. pešieho pluku

75. pešej divízie. Podľa jeho výpovede 1. prápor bráni severné svahy hory Jarucha,
kde je obrana vybudovaná systémom dvojitých okopov pre samopalníkov. Pred pred-
ným okrajom je súvislé pásmo mínových polí. V rote, v ktorej bol zajatec príslušní-
kom, je 80 mužov, rota má 3 ľahké guľomety a 2 panzerfausty72. Stanovište veliteľa
1. práporu 172. pluku: Príkra. Národnostné zloženie práporu: 50 % Nemcov, zvyšok
Poliaci, Rakúšania a sudetskí Nemci. Úloha práporu: obrana do posledného muža.

IV. Spojenie: medzi štábom zboru, vyšším štábom, susedmi a podriadenými štábmi
– veľmi dobré. Medzi štábmi brigád a štábmi práporov – rádiové spojenie dobré, te-
lefonické spojenie trpelo častými poruchami vzhľadom na silnú mínometnú paľbu
nepriateľa.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,94, míny
82 mm – 1,16, míny 120 mm – 1,07, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 1,01, húfnicové granáty 122 mm – 0,51 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 0,66 náplne. Proviant na 13 dní, krmivo na 13 dní.

Spotreba streliva počas dňa 21.10.1944: húfnicové granáty 122 mm – 394, míny
120 mm – 1 209, 76 mm granáty divízneho delostrelectva – 899 kusov.

Materiálne straty: zničené 3 Študebakre, poškodené 2 veľkokalibrové protilietad-
lové guľomety.

VI. Počasie: počas celého dňa zamračené, od 20.00 hod. slabý dážď, cesty zabla-
tené, nezjazdné, viditeľnosť do 2 000 m.

70

71

72

V origináli je skratka UČBAT. Výcvikový prápor bol súčasťou 128. prehradzovacieho odriadu.
Nepodarilo sa identifikovať.
Panzerfaust: pancierova päsť.
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Z á p i s   z a   d e ň   22. 10. 1944  –  n e d e ľ a:

I. Podľa šifrovky č. 8 900 zo dňa 22.10.1944, 00.10 hod., vydanej štábom 38. ar-
mády, 1. čs. zbor sa počas noci a v dopoludňajších hodinách 22.10.1944 pripravoval
na pokračovanie v útoku podľa operačného rozkazu štábu 38. armády č. 0024.

Vzhľadom na nepriaznivé počasie bol čas začiatku delostreleckej prípravy a seče
pechoty šifrovkou štábu 38. armády č. 8903 zmenený. Začiatok delostreleckej prí-
pravy stanovený na 11.00 hod., seč pechoty na 11.30 hod.

O 11.30 hod. pechota 1. čs. zboru vyrazila do útoku. Hneď ako sa dostala pred
predný okraj nepriateľa na vzdialenosť účinného dostrelu pechotných  zbraní, spus-
til nepriateľ palebnú priehradu a odrazil ju do východiska.

O 15.55 hod. veliteľ 38. armády vydal rozkaz skryte previesť dva prápory 1. čs. bri-
gády za 359. divíziu a cez horu Javíra vniknúť do tyla nepriateľa v priestore lesa
v tvare topánky 600 m, západne od kostola v obci Medvedie. 

O 16.00 hod. veliteľ zboru vydal rozkaz na presun 1. poľného práporu s práporom
samopalníkov do priestoru kóty 345.

Jednotky 3. čs. brigády a 2. poľný prápor 1. čs. brigády počas dňa 22.10.1944 vy-
konávali prieskum.

Na konci dňa 22.10.1944 1. poľný prápor s práporom samopalníkov uskutočňoval
presun do priestoru kóty 345, ostatné jednotky udržiavali dotyk s nepriateľom na do-
terajšej čiare.

Jednotky 359. divízie (pravý sused) počas 22.10.1944 viedli ťažké boje o horu Ja-
víra (výšina 536) na západných svahoch.

II. Vlastné straty: padlých – 7, ranených – 58, nezvestných – 4.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 50, zničené 2 ťažké guľomety.
III. Spojenie: telefónom, rádiom, telegrafom, styčnými dôstojníkmi s 38. armá-

dou; telefónom a rádiom s armádnym prehradzovacím odriadom, so 67. zborom
a podriadenými. Stav spojenia: veľmi dobrý.

IV. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,94, míny
82 mm – 1,5, míny 120 mm – 0,72, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 1,06, húfnicové granáty 122 mm – 0,64 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,81 náplne. Proviant na 8 a pol dňa, krmivo na 12 dní.

V. Počasie: striedavo oblačno, časom dážď, zrána hmla, rýchlosť vetra 3,7 m za
sekundu, teplota vzduchu vo dne 11 – 15°C, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   23. 10. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Vo včasných ranných hodinách dňa 23.10.1944 sa 1. prápor s práporom samo-
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palníkov presunul do priestoru ústia cesty od lesa pri Vyšnej Písanej do Medvedieho,
800 m juhovýchodne od Vyšnej Písanej. Ostatné jednotky 1. čs. zboru udržiavali
dotyk s nepriateľom na doterajšej čiare.73

Podľa šifrovky č. 8 922 štábu 38. armády sa 1. čs. zbor pripravoval na pokračova-
nie v útoku podľa operačného rozkazu 38. armády č. 0024. Delostrelecká príprava
bola nariadená na 09.00 hod., vyrazenie do útoku na 09.40 hod. dňa 23.10.1944. 
O 04.00 hod. dňa 23.10.1944 došla šifrovka štábu 38. armády č. 8 931 – 8 932, kto-
rou bolo 1. čs. zboru nariadené počas dňa 23.10.1944 uskutočňovať bojový prieskum.
Útok, nariadený na 09.40 hod., bol odložený na 24.10.1944, začiatok prieskumu
o 10.00 hod. O 12.15 hod. veliteľ 38. armády vydal telefonicky rozkaz ihneď začať
útok pravým krídlom smerom na východné svahy hory Javíra (481), v ďalšom podľa
operačného rozkazu č. 0024.

O 14.30 hod. 1. prápor s práporom samopalníkov začal postup s úlohou obísť ne-
priateľa v priestore lesa 500 m západne od kostola v obci Medvedie. V priestore
200 m od južného okraja lesa pri ceste z Vyšnej Písanej do Medvedieho narazil na mí-
nové pole a v ďalšom postupe bol zadržaný do konca dňa. Ostatné jednotky 1. čs.
brigády paľbou podporovali postup 1. poľného práporu a boli pripravené využiť jeho
úspech. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Krajná Porúbka.

3. čs. brigáda a pridelený armádny prehradzovací odriad počas dňa uskutočňovali
prieskum. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Zyndranowa. Predsunuté stanovište ve-
liteľa: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.

II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 22.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 60.
III. Spojenie: s vyššími štábmi a podriadenými jednotkami bolo nepretržité počas

celého dňa. (So susedmi: rádiom, telefónom.) Stav spojenia: veľmi dobrý.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,92,

míny 82 mm – 1,46, míny 120 mm – 0,50, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 1,04, húfnicové granáty 122 mm – 0,64 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,70 náplne. Proviant a krmivo na 11 dní.

Spotreba streliva: granátov 76 mm divízneho delostrelectva – 270 kusov, húfnico-
vých granátov 122 mm – 58, mín 120 mm – 345. 

V. Počasie: v noci dážď, ráno hmla, počas dňa slnečno, viditeľnosť obmedzená,
cesty ťažko zjazdné.

73 Podľa operačnej správy pre náčelníka štábu 38. armády z 23.10.1944 sa v pásme 1. čs. armádneho
zboru bránili jednotky 944. a 946. pluku nemeckej 75. pešej divízie. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-
IV, 1. čs. as v SSSR, sign. 8/7/2, i. č. 83.
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Z á p i s   z a   d e ň   24. 10. 1944  –  u t o r o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru počas dňa 24.10.1944 vykonávali prieskum udržiavajúc
dotyk s nepriateľom na čiare východný okraj lesa (v priestore cesty) západne od lesa
v tvare topánky – severná časť Medvedieho – Krajná Bystrá – severná časť Nižného
Komárnika pozdĺž potoka od juhozápadného okraja Nižného Komárnika na východ
– severozápadné svahy výšiny 495 – výšina 568 – výšina 560.

O 09.00 hod. dňa 24.10.1944 došla šifrovka 38. armády č. 8 941, ktorou bolo 1. čs.
zboru nariadené vykonávať prieskum v smere na horu Hrabov a kótu 332. O 09.00
hod. došla šifrovka č. 8 942 a 8 943 štábu 38. armády. O 09.30 hod. došla šifrovka č.
8 944 štábu 38. armády, ktorou bolo 1. čs. zboru nariadené pokračovať dňa 25.10.1944
v útoku podľa operačného rozkazu č. 0024. Na základe tejto šifrovky bol vydaný ope-
račný rozkaz č. 47 štábu 1. čs. zboru. (Šifrovka č. 8 946 a 8 945 štábu 38. armády.)
Vzhľadom na to, že 38. armáda podľa rozhodnutia veliteľa armády vedie hlavný
nápor na smere Vyšná Písaná, Nižná Písaná, Kapišová74, rozhodol sa veliteľ zboru
zosilniť pravé krídlo zboru 1. poľným  práporom, ktorý nariadil vystriedať 80 samo-
palníkmi tankovej brigády. O 16.45 hod. dňa 24.10.1944 bol vydaný operačný roz-
kaz č. 48, ktorým bola jednotkám zboru daná úloha: 1. čs. brigáda so 4. poľným
práporom 3. čs. brigády obíde horu Hrabov, ďalej útočí smerom na severovýchodné
svahy hory Javíra, Korejovce, výšina 471, Krajná Poľana s úlohou zo západu zvinúť
nepriateľskú obranu pred frontom 1. čs. zboru.

O 20.00 hod. bol 4. poľný prápor 3. čs. brigády vystriedaný samopalníkmi tanko-
vej brigády a začal presun cez Barwinek na pravé krídlo zboru. Ku koncu dňa
24.10.1944 sa 2. poľný prápor premiestňoval do priestoru 1. poľného práporu,
4. poľný prápor 500 m za 1. poľným práporom, ostatné jednotky udržiavali dotyk
s nepriateľom na doterajšej čiare.

II. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 25.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 30. Trofeje: 3 ľahké guľomety.
III. Spojenie: bez zmien. Stav spojenia: veľmi dobrý.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,92,

míny 82 mm – 1,52, míny 120 mm – 0,13, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 0,94, húfnicové granáty 122 mm – 0,6 palebného priemeru.

74 Hĺbkový prieskum zistil, že v priestore Kapišovej, Kružlovej a Dobroslavy mal nepriateľ
24.10.1944 sústredených do 40 tankov, v priestore Nižného Komárnika 3 zakopané tanky a v prie-
store výšiny 517 ďalšie 2 zakopané tanky. Podľa informácií velenia 1. ukrajinského frontu počet
nepriateľských tankov sústredených v priestore Kapišovej, Kružlovej, Ladomírovej a Vyšného
Svidníka sa do 31.10.1944 zvýšil na takmer 90. VÚA-VHA Praha, f. SSSR IV, 1. čs. as v SSSR,
sign. C/7/11. i. č. 252.
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Pohonné hmoty: 1,58 náplne. Krmivo a proviant na 10 dní.
V. Od 10.30 do 13.00 hod. konalo sa na štábe zboru zhromaždenie veliteľov brigád,

veliteľov práporov, veliteľov delostrelectva, delostreleckých plukov a oddielov, tý-
kajúce sa reorganizácie 1. čs. zboru a bolo rozhodnuté likvidovať 1. prápor.

VI. Počasie: striedavo oblačno, slabý dážď. Viditeľnosť obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   25. 10. 1944  –  s t r e d a:

I. Počas noci zo dňa 24. na 25.10.1944 1. čs. brigáda so 4. poľným práporom za-
ujímala východisko na východnom okraji lesa, západne od lesa v tvare topánky, tres-
taneckou rotou udržiavala dotyk s nepriateľom na čiare Medvedie – cesta
z Medvedieho, práporom samopalníkov 3. čs. brigády na južnom okraji lesa severne
od nápisu Krajná Bystrá, 80 samopalníkmi tankovej brigády na južnom okraji lesa se-
verne od Nižného Komárnika a v priestore nápisu Nižný Komárnik, 5. poľným prá-
porom pozdĺž potoka od juhovýchodného okraja Nižného Komárnika a južne od hory
Sovárna. Armádny prehradzovací odriad bol na doterajšej čiare.

O 09.20 hod. sa začala delostrelecká príprava. O 10.05 hod., v čase, keď sa naša pe-
chota blížila na vzdialenosť začiatku seče, nepriateľ silnou sústredenou delostrelec-
kou a mínometnou paľbou spôsobil 1., 2. poľnému práporu a práporu samopalníkov
veľké straty a nedovolil našej pechote zaujať východisko na seč. Pokusy pechoty vy-
raziť do útoku o 10.20 hod. nepriateľ odrazil sústredením silnej palebnej priehrady.
Pri ďalšom pokuse jednotiek 1. čs. zboru o postup boli odrazené silnou presnou paľ-
bou nepriateľského delostrelectva.75

O 20.20 hod. došla šifrovka 38. armády č. 8 982 a o 23.55 hod. šifrovka č. 8 983.
Podľa týchto šifroviek jednotky 1. čs. zboru majú 1. čs. brigádou a 4. poľným prá-
porom ihneď začať presun do priestoru juhovýchodného okraja Nižnej Písanej a do
svitania dňa 26.10.1944 sa zmocniť Hunkoviec. 

O 22.30 hod. dňa 25.10.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 49, ktorým bola vy-
daná táto úloha: využiť úspech pravého suseda a pokračovať v noci z 25. na 26.10.
v útoku a do svitania obsadiť Hunkovce. V posledných hodinách dňa 25.10.1944 jed-
notky 1. čs. zboru začali presun do priestoru juhovýchodne od Nižnej Písanej.

II. Vlastné straty: padlých – 11, ranených – 66.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80, zničené 2 ťažké guľomety. Trofeje: 1

ťažký guľomet, 6 ľahkých guľometov, 2 samopaly, 2 telefónne prístroje, 6 km ká-
blov.

III. Spojenie: bez zmien. Stav spojenia: veľmi dobrý.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,92,

75 Počas dňa 25.10.1944 nepriateľské delostrelectvo vystrelilo do priestoru bojových zostáv 1. čs. az
takmer 1 500 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. as v SSSR,
sign. B/7/2, i. č. 83. Opisy operačních hlášení pro náčelníka štábu 38. armády.
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míny 82 mm – 1,52, míny 120 mm – 0,13, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 0,94, húfnicové granáty 122 mm – 0,6 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,35 náplne. Proviant a krmivo na 9 dní.

V. Jednotky 38. armády počas 25.19.1944 dosiahli les severovýchodne od nápisu
Kružlová a výšinu 433.

VI. Počasie: striedavo oblačno, slabý vietor, cesty zablatené, ťažko zjazdné, vidi-
teľnosť do 1500 m.

Z á p i s   z a   d e ň   26. 10. 1944  –  š t v r t o k:

I. Podľa šifrovky veliteľa 38. armády o 23.55 hod. dňa 25.10.1944 1. poľný prá-
por, 2. poľný prápor, 3. poľný prápor 1. čs. brigády, prápor samopalníkov 1. čs. bri-
gády, 4. poľný prápor 3. čs. brigády, bez technických zbraní, pod velením škpt. Knopa
o 02.10 hod. dňa 26.10.1944 vyrazili do nového východiska juhovýchodne od Niž-
nej Písanej. Jednotky 1. čs. zboru počas 26.10.1944 očistili od nepriateľa východnú
a južnú časť Nižnej Písanej až k potoku 1 km južne od kóty 536, a na konci dňa
udržiavali dotyk s nepriateľom na čiare pozdĺž potoka tečúceho zo severu do Dobro-
slavy v pásme 1 000 – 1 500 m severne od Dobroslavy frontom na východ. Skupina,
ktorá zostala v priestore 1 km juhovýchodne od Vyšnej Písanej pod velením npor.
Steinera, počas dňa očistila od nepriateľa les v tvare topánky a na konci dňa udržia-
vala dotyk s nepriateľom na jeho východných okrajoch, 600 m juhozápadne od kos-
tola v obci Medvedie. Ostatné jednotky 1. čs. zboru udržiavali dotyk s nepriateľom
na čiare z minulého dňa.

3. čs. brigáda bez 4. poľného práporu počas dňa vykonávala bojový prieskum.
Tanková brigáda: 3 tanky v palebnom postavení v Nižnom Komárniku, 3 tanky

jazdili po ceste Lipowiec – Czeremcha, 2 tanky v palebnom postavení na južnom
okraji Zyndranowej a 2 tanky ako záloha vo Vyšnom Komárniku. Stanovište veliteľa
tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. a 3. čs. brigády podporovalo útok skupiny pod vedením škpt.
Knopa. Spotreba streliva počas dňa: húfnicových granátov 122 mm – 108 kusov, mín
120 mm – 129 kusov, granátov 76 mm divízneho delostrelectva – 758 kusov.76

II. Vlastné straty: padlých – 7, ranených – 43, nezvestných – 2.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80, zničené 2 ťažké guľomety, 1 ľahký gu-

ľomet, 1 protitankový kanón, 1 DZOT.
III. Spojenie: rádiom, telefónom, telegrafom, styčnými dôstojníkmi s 38. armádou

a 67. zborom; s 226. divíziou – rádiom; s podriadenými – rádiom, telefónom a styč-

76 Delostrelectvo nemeckých jednotiek počas dňa 26.10.1944 vystrelilo do priestorov bojových zo-
stáv 1. čs. armádneho zboru takmer 800 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha,
f. SSSR-IV. 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2, i. č. 83.
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nými dôstojníkmi. Stav spojenia: veľmi dobrý.
IV. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,66, do pušiek – 0,94, míny

82 mm – 2,2, míny 120 mm – 0,29, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,84, húfnicové granáty 122 mm – 0,62 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,15 náplne. Proviant na 11 dní, krmivo na 16 dní.

V. Jednotky 67. zboru počas dňa 26.10.1944 dosiahli čiaru 800 m severne od Dob-
roslavy. Postup pravého suseda podporovalo letectvo 38. armády.

VI. Počasie: slnečno, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   27. 10. 1944  –  p i a t o k:

I. O 03.30 hod. došla šifrovka štábu 38. armády, ktorou veliteľ 38. armády vydal
1. čs. zboru rozkaz dňa 27.10.1944 pokračovať v útoku a počas dňa sa zmocniť Hun-
koviec a Krajnej Poľany. Začiatok delostreleckej prípravy o 10.00 hod., vyrazenie
pechoty o 10,50 hod. dňa 27.10.1944. O 10.00 hod. delostrelectvo začalo prípravu
a o 10.50 hod. pechota skupiny Knop a trestanecká rota prešli do útoku. Za celý deň,
po ťažkých bojoch, len skupine Knop sa podarilo postúpiť o 300 m smerom na Ko-
rejovce.

3. čs. brigáda počas dňa vykonávala bojový prieskum na smere Krajná Bystrá,
Krajná Poľana.

Tanková brigáda vykonávala výcvik vo svojom priestore sústredenia. Stanovište ve-
liteľa: Wola Niżna. 10 tankov tankovej brigády bolo pridelených 3. čs. brigáde.

Delostrelectvo 1. a 3. čs. brigády podporovalo počas dňa postup skupiny Knop
a akciu trestaneckej roty. Vystrieľalo 239 húfnicových granátov 122 mm, 794 mín
120 mm, 332 granátov 76 mm.

II. Vlastné straty: padlých – 6, ranených – 14.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 70, zničené 4 ťažké guľomety, umlčaná

jedna batéria 105 mm.
III. Spojenie: rádiom, telefónom, telegrafom a styčnými dôstojníkmi s 38. armá-

dou a 67. zborom; rádiom s 226. divíziou; rádiom, telefónom, styčnými dôstojníkmi
s podriadenými jednotkami. Stav spojenia: poruchy neboli.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,65, do pušiek – 0,94,
míny 82 mm – 1,38, míny 120 mm – 0,35, granáty 45 mm – 1,65, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 0,80, húfnicové granáty 122 mm – 0,56 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,38 náplne. Proviant na 10 dní, krmivo na 15 dní.

V. Počasie: slnečno, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   28. 10. 1944  –  s o b o t a:

I. O 02.30 hod. došla šifrovka č. 9 037, ktorou bolo 1. čs. zboru nariadené dňa
28.10.1944 pokračovať v útoku a do konca dňa splniť úlohu danú v šifrovke zo dňa
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26.10.1944 č. 9 014 a 9 015. Začiatok delostreleckej prípravy bol nariadený na 08.00
hod., seč pechoty na 08.55 hod. O 07.10 hod. dňa 28.10.1944 došla šifrovka č. 9039
– 40 štábu 38. armády, ktorou bolo 1. čs. zboru nariadené zmocniť sa v priebehu dňa
Korejoviec, severnej časti Hunkoviec a úderom z juhozápadu (Korejovce) zmocniť
sa hory Hrabov.

Jednotkám zboru sa po celodenných ťažkých bojoch podarilo skupinou Knopa od
nepriateľa očistiť les západne od Korejoviec a dosiahnuť okraje lesa juhozápadne od
Korejoviec. Trestanecká rota očistila les hory Hrabov a na konci dňa dosiahla čiaru
600 m severne od výšiny 471. Skupine Knop sa nepodarilo splniť úlohu vzhľadom na
pomalý postup pravého suseda a silný odpor nepriateľa.

3. čs. brigáda udržiavajúc dotyk s nepriateľom na starej čiare vykonávala prieskum
nepriateľa.

Tanková brigáda vykonávala taktický a technický výcvik v doterajšom priestore
sústredenia. 10 tankov tankovej brigády bolo podriadených 3. čs. brigáde.

Delostrelectvo 1. a 3. čs. brigády spotrebovalo počas dňa 28.10.1944 dovedna 162
húfnicových granátov 122 mm, 238 mín 120 mm, 216 nábojov 76 mm.77

Stanovište veliteľa 1. čs. zboru: južný okraj Barwinka.
Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Krajná Porúbka.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyšný Komárnik. 
Stanovište veliteľa tankovej brigády: Wola Niżna,
Stanovište veliteľa tyla: Rymanów Zdrój.
II. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 7.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80, zničené 3 ťažké guľomety.
Počet aktívnych bodákov78: 1. čs. brigáda – 110, 3. čs. brigáda – 276, zborová tres-

tanecká rota – 32, spolu – 408.
III. Spojenie: rádiom, telefónom, telegrafom a styčnými dôstojníkmi s 38. armá-

dou a 67. zborom; rádiom s 226 divíziou; rádiom, telefónom, styčnými dôstojníkmi
s podriadenými. Stav spojenia: nepretržité.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,63, do pušiek – 0,94,
míny 82 mm – 2,65, míny 120 mm – 0,21, granáty 45 mm – 0,63, granáty 76 mm di-
vízneho delostrelectva – 0,71, húfnicové granáty 122 mm – 0,44 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,44 náplne. Proviant na 9 dní, krmivo na 14 dní.

V. Počasie: zamračené, viditeľnosť doobeda veľmi obmedzená, popoludní dobrá.

77

78

Nepriateľské delostrelectvo počas dňa 28.10.1944 metodickou paľbou ostreľovalo bojové zostavy
útočiacich jednotiek 1. čs. az. Dovedna vystrelilo asi 600 delostreleckých granátov a mín. VÚA-
VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2, i. č. 83.
Počet bojaschopných osôb (bojový stav) pešej jednotky, útvaru, zväzku nasadených v konkrétnom
čase do bojovej činnosti.
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Presuny delostrelectva a situácia jednotiek 1. čs. armádneho zboru v októbri 1944
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Z á p i s   z a   d e ň   29. 10. 1944  –  n e d e ľ a:

I. O 05.30 hod. dňa 29.10.1944 došla šifrovka č. 62 a 64 štábu 38. armády, podľa
ktorej 1. čs. zbor dostal úlohu s podporou pluku samohybných diel a tankov 1. čs.
zboru preniknúť v smere Nižný Komárnik, Krajná Poľana a potom postúpiť pozdĺž
cesty na Ladomírovú. (Podľa operačného rozkazu č. 50 štábu 1. čs. zboru zo dňa
28.10.1944, 22.00 hod.)

Jednotky 1. čs. zboru po ťažkých bojoch, odrážajúc protiútoky79, očistili od ne-
priateľa les na severovýchodných svahoch výšiny 481, les severne od výšiny 471
a vyšli na čiaru: potôčik východne od kóty 481 tečúci zo západu na východ – 300 m
severovýchodne od kóty 471 a ďalej na sever zostali na starej čiare. Po delostrelec-
kej príprave o 08.50 hod. pechota 1. čs. zboru prešla do útoku skupinou80 južným
smerom, trestaneckou rotou v smere na kótu 471, 3. čs. brigádou s podporou tankov
a samohybných diel (3 tanky T-34 a 21 samohybných diel) smerom pozdĺž cesty
Nižný Komárnik – Krajná Poľana. Na všetkých smeroch bol útok pechoty zastavený
presnou sústredenou paľbou delostrelectva, mínometov a pechotných zbraní.

Od 09.00 do 11.00 hod. skupina Knop v priestore juhozápadne od Korejoviec od-
razila tri protiútoky nepriateľa zo smeru od Hunkoviec silou 200 – 300 samopalníkov.

O 09.20 hod. pechota 3. čs. brigády po delostreleckej príprave opakovala útok
pozdĺž cesty Nižný Komárnik – Krajná Poľana. Pechota bola zastavená silnou pa-
lebnou priehradou nepriateľa. O 11.15 hod. pechota 3. čs. brigády znova prešla do
útoku v pôvodnom smere. Po ťažkých bojoch, trvajúcich 4 hodiny, bola vzhľadom na
silné paľby delostrelectva, mínometov a pechotných zbraní donútená vrátiť sa do vý-
chodiska.

O 16.30 hod., po ťažkých bojoch, sa 1., 2. a 3. práporu a práporu samopalníkov
1. čs. brigády podarilo dosiahnuť potok východne od kóty 481, trestaneckej rote čiaru
300 m severovýchodne od kóty 471.

II. Vlastné straty: padlých – 8, ranených – 23, nezvestných – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 90, zničená 1 mínometná batéria, 1 proti-

tankový kanón a 6 ťažkých guľometov.
Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 107, 3. čs. brigáda – 264, trestanecká rota

79

80

Podľa operačnej správy odoslanej náčelníkovi štábu 38. armády v čase od 09.00 do 11.00 hod. ne-
priateľ protiútočil trikrát hodnotou do 200 samopalníkov podporovaných silnou delostreleckou
a mínometnou paľbou proti zostavám jednotiek 1. čs. armádneho zboru v priestore východne od
výšiny 481. Nepriateľské delostrelectvo ostreľovalo predný okraj obrany 1. čs. armádneho zboru
z priestoru Ladomírovej a Dobružalu. Z priestoru Dobružalu počas dňa uskutočnilo 8 prepadov po
30 mínach na Nižný Komárnik. Dovedna bolo na zostavu 1. čs. armádneho zboru v priebehu dňa
vystrelených asi 700 mín a granátov. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2,
i. č. 83.
Skupina škpt. Knopa.
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– 16, dovedna – 387.
III. Spojenie: rádiom, telefónom, telegrafom a styčnými dôstojníkmi s 38. armá-

dou a 67. zborom; rádiom s 226. divíziou; rádiom, telefónom, styčnými dôstojníkmi
s podriadenými. Stav spojenia: veľmi dobrý.

IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,65, do pušiek – 1, míny
82 mm – 2,37, míny120 mm – 0,99, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, granáty
76 mm divízneho delostrelectva – 0,84, húfnicové náboje – 0,35 palebného  prie-
meru. Pohonné hmoty: 1,22 náplne. Proviant na 8 dní, krmivo na 14 dní.

V. Počasie: striedavo oblačno, viditeľnosť do 1500 m.

Z á p i s   z a   d e ň   30. 10. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Šifrovkou štábu 1. čs. zboru č. 785 bolo nariadené 1. čs. brigáde so 4. poľným
práporom, 2. práporom samopalníkov a trestaneckou rotou počas dňa 30.10.1944 po-
kračovať v útoku a úderom na smere výšina 471, výšina 506, pretnúť cestu Krajná Po-
ľana – Hunkovce a ovládnuť výšinu 506. Útok podporovať všetkým delostrelectvom
a mínometmi, ktoré majú dosah do priestoru výšiny 471. S prechodom pechoty na seč
predĺžiť paľbu na bezmennú výšinu 400 m juhozápadne od kóty 471. Pohotovosť pe-
choty a delostrelectva bola nariadená na 07.45 hod.

O 02.20 hod. dňa 30.10.1944 bola vydaná šifrovka štábu 1. čs. zboru č. 786, kto-
rou sa nariaďovalo 1. čs. tankovej brigáde presunúť 3 tanky a 1153. samohybnému
delostreleckému pluku so všetkými samohybnými delami presunúť sa z Nižného Ko-
márnika do Medvedieho, kde prejdú do podriadenosti veliteľa 1. čs. brigády s cieľom
útoku na smere Korejovce, Hunkovce.

O 06.00 hod. veliteľ 38. armády nariadil začať delostreleckú prípravu až o 13.00
hod. a vyraziť do útoku o 13.15 hod. O 13.15 hod., po 15-minútovej delostreleckej
príprave, prešla pechota do útoku 1., 2. a 3. poľným práporom a práporom samopal-
níkov 1. čs. brigády smerom na výšinu 481, 4. poľným práporom, práporom samo-
palníkov 3. čs. brigády a trestaneckou rotou na smere výšina 471, výšina 506.
Nepriateľ začal na pechotu sústredenú paľbu delostrelectva, mínometov a pechot-
ných zbraní a donútil ju vrátiť sa do východiska.

O 14.00 hod. nepriateľ zo severovýchodu uskutočnil protiútok na postupujúcu pe-
chotu 4. poľného práporu, práporu samopalníkov 3. čs. brigády a trestaneckej roty
v priestore 300 m severne od výšiny 471. Sila protiútočiaceho nepriateľa: rota samo-
palníkov podporovaná silnou delostreleckou a mínometnou paľbou. Protiútok bol od-
razený priamou paľbou delostrelectva a paľbou pechotných zbraní. Všetky ďalšie
pokusy našej pechoty o postup odrážal nepriateľ silnými palebnými prepadmi. Na
konci dňa 30.10.1944 jednotky zboru udržiavali dotyk s nepriateľom na čiare do-

81 Počas dňa 30.10.1944 nemecké delostrelectvo ostreľovalo predný okraj bojových zostáv 1. čs. az, teda
cestu  Nižný Komárnik – Vyšný Komárnik – Korejovce. Do týchto priestorov vystrelilo do 700 mín
a delostreleckých granátov. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2, i. č. 83.
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siahnutej v minulý deň.81

II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených 13.
Straty nepriateľa: padlých a ranených 40, zničené 2 ťažké guľomety, umlčaná

1 mínometná batéria.
III. Počasie: slnečno, jasno.

Z á p i s   z a   d e ň   31. 10. 1944  –  u t o r o k:

I. O 23.45 hod. bol vydaný operačný rozkaz štábu 1. čs. zboru v ZSSR č. 51 na útok
pravým krídlom 1153. samohybného delostreleckého pluku, zosilneného trestaneckou
rotou Červenej armády, z Korejoviec na Hunkovce, s úlohou dosiahnuť čiaru Hun-
kovce – Krajná Poľana – Bodružal. (Tento rozkaz bolo vydaný na základe šifrovky
veliteľa 38. armády č. 9102 a 9103.)

Počas noci a v ranných hodinách sa jednotky zboru na doterajšej čiare pripravovali
na útok podľa operačného rozkazu č. 51. O 09.15 hod., po 15-minútovej mohutnej de-
lostreleckej príprave, pechota 1. čs. zboru prešla do útoku (1. čs. brigáda smerom na
Hunkovce; 4. poľný prápor, prápor samopalníkov 2 a trestanecká rota smerom na vý-
šinu 471). Skupina pechoty 1. čs. brigády úspešne prekročila potôčik tečúci z výšiny
481 na východ. Vzhľadom na to, že pravý sused nepostúpil zo svojho východiska
v dôsledku silného odporu nepriateľa, postupujúca skupina pechoty 1. čs. brigády si
odkryla svoje pravé krídlo. To využil nepriateľ a o 09,20 hod. vyrazil do protiútoku
z juhozápadu do pravého krídla útočiacej pechoty. Tento protiútok nepriateľa v sile
roty pechoty so silnou podporou mínometov bol odrazený guľometnou paľbou, paľ-
bou z pušiek a mínometnou paľbou.

O 14.20 hod. nepriateľ opakoval protiútok rotou pechoty podporovanej mohutným
delostreleckým a mínometným prepadom (200 mín). Naša pechota odrážala proti-
útok mohutnou guľometnou a mínometnou paľbou. Po dvojhodinovom boji sa s veľ-
kými stratami vrátila do východiska. Dovedna bolo vyradených: jeden veliteľ práporu,
jeden náčelník štábu práporu, štyria velitelia čiat, dvaja velitelia batérií.

Po mohutnej delostreleckej príprave pechota 4. poľného práporu, 2. práporu sa-
mopalníkov a trestaneckej roty prešla do útoku smerom na výšinu 471. Nepriateľ sa
z dvoch smerov z priestoru 800 m južne od Korejoviec skupinami samopalníkov sna-
žil obkľúčiť postupujúcu pechotu a donútil ju prejsť do kruhovej obrany.

O 13.00 hod. bola vyslaná obsluha delostreleckej batérie 3. čs. brigády s dvoma
tankmi do priestoru južného okraja lesa 1 200 m severovýchodne od kóty 517, s úlo-
hou útočiť na nepriateľa zdokonaľujúceho svoju obranu na nepomenovanej výšine
juhozápadne od Krajnej Bystrej, a zabrániť protiútoku nepriateľa z priestoru tejto vý-
šiny.

Pri postupe samohybných diel 1 258. samohybného delostreleckého pluku boli na
južnom okraji Korejoviec priamou paľbou nepriateľa zničené 3 samohybné delá. Sú-
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časne jedno samohybné delo bolo poškodené pri nájazde na mínové pole.
II. Delostrelectvo 1. čs. zboru počas dňa 31.10.1944 vystrieľalo na palebné posta-

venia nepriateľa 1 550 mín a delostreleckých nábojov.
Nepriateľ dňa 31.10.1944 zvýšil činnosť svojho delostrelectva. Delostreleckou

a mínometnou paľbou ostreľoval všetky pozorovateľne, rozhodujúce výšiny v prie-
store 1. čs. zboru a všetky priestory, v ktorých zistil boje; silné prepady uskutočňo-
val do priestoru činnosti našich jednotiek na výšine 481, 471 a v Korejovciach pri
pohybe našich tankov. Počas dňa delostrelectvo nepriateľa na bojovú zostavu našich
jednotiek vystrelilo do 1 400 mín a delostreleckých nábojov.

III. Vlastné straty: padlých – 9, ranených 27, z toho padlých dôstojníkov – 4, ra-
nených – 7.

Straty nepriateľa: padlých – do 80 vojakov a dôstojníkov, zničených 9 ťažkých gu-
ľometov.

Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 112, 3. čs. brigáda – 261, trestanecká
rota – 8, dovedna – 381. 

IV. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,7, do pušiek – 0,8, míny
82 mm – 1,9, míny 120 mm – 0,7, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, granáty 76
mm divízneho delostrelectva – 0,6, húfnicové granáty 122 mm – 0,3 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 1,22 náplne. Proviant na 6, krmiva na 11 dní.

V. Spojenie: nepretržité.
VI. Počasie: slnečno, popoludní striedavo oblačno, teplo. Viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   1. 11. 1944  –  s t r e d a:

I. Jednotky 1. čs. zboru plnia rozkaz 38. armády pokračovať v útoku 1. čs. brigá-
dou v smere výšina 481 – Hunkovce, 3. čs. brigádou v zostave 4. poľný prápor, prá-
por samopalníkov 2 a trestaneckou rotou v smere výšina 471 – Hunkovce. Vzhľadom
na silný odpor nepriateľa jednotky 1. čs. zboru nemali úspech.

O 09.50 hod., po 15-minútovej príprave delostrelectva, pechota 1. brigády, 4. poľ-
ného práporu, 2. práporu samopalníkov s trestaneckou rotou prešla do útoku. Hneď
ako sa pechota priblížila k prednému okraju nepriateľa na vzdialenosť účinných pa-
lieb pechotných zbraní, nepriateľ spustil palebnú priehradu. Obzvlášť účinne zasa-
hoval pechotu 1. čs. brigády bočnými paľbami zo západných svahov výšiny 471
a pechotu 4. poľného práporu a 2. práporu samopalníkov z bezmennej výšiny juho-
západne od Krajnej Bystrej. Silnou paľbou pechotných zbraní a sústredenou paľbou
delostrelectva a mínometov nedovolil nepriateľ našej pechote urobiť priechody v mí-

82 Počas dňa 1.11.1944 nepriateľské delostrelectvo vykonávalo palebné prepady z priestorov Bodru-
žalu, Krajného Čierna, Krajnej Poľany a Príkrej do priestoru výšiny 481, severne od výšiny 471
a ostreľovalo bojové zostavy 1. čs. armádneho zboru. Dovedna do týchto priestorov vystrelilo do
1 200 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2,
i. č. 83.
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nových poliach a prejsť cez prekážky.82 Po štyroch pokusoch našich jednotiek usku-
točniť seč sa naša pechota, vzhľadom na účinnú paľbu nepriateľa, vrátila do výcho-
dísk.

Ženijnému práporu 1 sa nepodarilo odmínovať cestu Medvedie – Korejovce v prie-
store južnej časti Korejoviec v dôsledku silných prepadov delostrelectva nepriateľa
z priestoru západných svahov výšiny 471, ktoré strieľalo priamym zameraním.

II. Vlastné straty: padlých – 5, ranených – 29, nezvestných – 2.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – do 70. Zničených 5 ťažkých guľometov

a 1 protitankový kanón.
III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 100, 3. čs. brigáda – 204, tresta-

necká rota – 35, dovedna – 339.
IV. Spojenie: pracovalo veľmi dobre.
V. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,59, do pušiek – 0,87, míny

82 mm – 2,3, míny 120 mm – 0,79, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,85, húfnicové granáty – 122 mm 0,37 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,46 náplne. Proviant i krmivo na 5 dní.

VI. Počasie: slnečno, viditeľnosť  veľmi dobrá.
VII. 21.00 hod. dňa 1.11.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 52 veliteľa 1. čs.

zboru. Týmto rozkazom bola 1. čs. zboru daná úloha preťať cestu Hunkovce – Krajná
Poľana a do večera 2.11.1944 dosiahnuť cestu Hunkovce – Krajná Poľana – Bodru-
žal. Pohotovosť 00.00 hod. dňa 2.11.1944. Zámer veliteľa: obojstranným obchvatom
výšiny 481 postúpiť na Hunkovce.

Z á p i s   z a   d e ň   2. 11. 1944  –  š t v r t o k:

I. Podľa šifrovky štábu 38. armády č. 9 498 jednotky 1. čs. zboru počas dňa
2.11.1944 pokračovali v útoku a po celodenných ťažkých bojoch o výšiny 471, 481
a nepomenovanú výšinu juhozápadne od Krajnej Bystrej, do 16.30 hod. dosiahli čiaru
južné svahy výšiny 481 – 500 m severne od kóty 471 – východný okraj lesa 400 m
západne od nepomenovanej výšiny pri Krajnej Bystrej. Pechota 1. čs. brigády po pro-
tiútoku nepriateľa o 17.30 hod. ustúpila na severné svahy výšiny 481. Protivník pro-
tiútočil v sile roty samopalníkov s podporou 7 ťažkých guľometov a 8 ľahkých
guľometov. Na tejto čiare jednotky 1. čs. zboru udržiavali dotyk s nepriateľom až do
konca dňa.83

II. Vlastné straty: padlých – 5, ranených – 18.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – do 70. Zničené 4 ťažké guľomety.
III. Počet bojových bodákov: 1. čs. brigáda – 74, 3. čs. brigáda – 222, trestanecká

83 Do priestoru činnosti jednotiek 1. čs. az  počas tohto dňa strieľalo nemecké delostrelectvo a mí-
nomety z priestoru Bodružalu a Krajného Čierna. Počas dňa vystrelilo dovedna 800 delostreleckých
granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2, i. č. 83.
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rota – 31, dovedna – 327.
IV. Spojenie bolo nepretržité. Stav spojenia veľmi dobrý.
V. Materiálne zabezpečenie: munícia do pušiek – 0,87, do samopalov – 0,59, míny

82 mm – 2,05, míny 120 mm – 0,67, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,84, húfnicové granáty 122 mm – 0,38 palebného priemeru. Po-
honné hmoty:  1,30 náplne. Proviant na 8 dní, krmivo na 9 dní.

VI. Počasie: zamračené, viditeľnosť veľmi obmedzená.

Z á p i s   z a    d e ň   3. 11. 1944  –  p i a t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru podľa rozkazu 38. armády, doručeného šifrovkou č. 9 211
a 9 212, dňom 3.11.1944 pokračovali v útoku na výšiny 471 a 481. Po ťažkých bo-
joch sa zmocnili nepomenovanej výšiny a dosiahli čiaru 1 km severne od kóty 332.

1. čs. brigáda počas noci a dopoludnia dňa 3.11.1944 vo svojom pásme činnosti
vykonávala prieskum nepriateľa. O 12.30 hod. odrazila protiútok nepriateľa v sile 70
samopalníkov z južných svahov výšiny 481. O 14.45 hod. pechota 1. čs. brigády po
3-minútovom palebnom prepade začala útok na nepriateľské postavenie na južných
svahoch výšiny 481. Vzhľadom na silný odpor pechoty a delostrelectva nepriateľa sa
pechote 1. čs. brigády postúpiť nepodarilo. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Med-
vedie.

3. čs. brigáda s podporou 2 tankov a priamej paľby batérie 76 mm sa na svitaní
dňa 3.11.1944 smelým prekvapivým útokom práporu samopalníkov zmocnila nepo-
menovanej výšiny 300 m juhozápadne od Krajnej Bystrej. O 14.45 hod. 4. prápor, prá-
por samopalníkov 2 a trestanecká rota začali útok po východných svahoch výšiny
481 na výšinu 471. Pechota postupovala v priestore s drôtenými a mínovými pre-
kážkami, pod silnou guľometnou paľbou nepriateľa, veľmi pomaly. Do 20.00 hod. do-
siahla čiaru 500 m severne od výšiny 471 – 1 km severozápadne od výšiny 332, kde
udržiavala  dotyk s nepriateľom do konca dňa. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: se-
verný okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.

Delostrelectvo 1. čs. zboru vzhľadom na zlú viditeľnosť značne obmedzilo svoju
činnosť. Počas dňa bolo vystrelených 750 mín a granátov.

II. Vlastné straty: padlých – 5, ranených – 8.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – do 60. Zničené 2 DZOT-y, 5 ťažkých gu-

ľometov.
III. Počet bojových bodákov (úderníkov): 1. čs. brigáda – 72, 3. čs. brigáda – 220,

trestanecká rota – 28, dovedna – 320.
IV. Spojenie: s podriadenými štábmi, nadriadenými štábmi a so susedmi bolo ne-

pretržité. Stav spojenia veľmi dobrý.
V. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,54, do pušiek – 0,87, míny

82 mm – 1,65, míny 120 mm – 0,8, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,97, húfnicové granáty 122 mm – 0,63 palebného priemeru.

VI. Počasie: počas celého dňa dážď, viditeľnosť do 200 m.
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Z á p i s   z a   d e ň   4. 11. 1944  –  s o b o t a:

I. Počas dňa 4.11.1944 jednotky 1. čs. zboru, udržiavajúc dotyk s nepriateľom na
doterajšej čiare, vykonávali prieskum nepriateľa. Prieskum zistil nepriateľa v súvislej
obrane  s drôtenými prekážkami a mínovými poľami. O 03.45 hod. došla šifrovka
štábu 38. armády č. 9 236, 9 237 a 9 238. Touto šifrovkou dostal 1. čs. zbor úlohu úto-
čiť pravým krídlom spoločne s 359. streleckou divíziou na Hunkovce. Pohotovosť
na útok od 08.00 hod. dňa 4.11.1944. O 17.45 hod. bol vydaný rozkaz  štábu 1. čs.
zboru č. 53.

II. O 01.00 hod. dňa 4.11.1944 došla šifrovka štábu 38. armády č. 9 232, 9 233, 9
234, týkajúca sa opatrení na deň výročia sovietskej revolúcie (bezpečnostných).

O 20.30 hod. došla šifrovka štábu 38. armády č. 9 246, ktorou bol nariadený za-
čiatok delostreleckej prípravy na 09.00 hod., seč pechoty na 09.50 hod.

O 22.00 hod. bola vydaná šifrovka štábu 1. čs. zboru č. 817, ktorou bol nariadený
začiatok delostreleckého prepadu na 09.47 hod., seč pechoty na 09.50 hod.

III. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 17.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – do 30, zničený jeden DZOT, umlčané 2

ťažké guľomety.
IV. Počet bojových bodákov (úderníkov): 1. čs. brigáda – 128, 3. čs. brigáda – 223,

trestanecká rota – 28, dovedna – 379.84

V. Spojenie: bolo nepretržité.
VI. Materiálne zabezpečenie: munície do samopalov – 0,59, do pušiek – 0,80, míny

120 mm – 1,45, míny 82 mm – 0,50, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,97, húfnicové granáty 122 mm – 0,4 palebného priemeru. Pohonné
hmoty: 1,57 náplne. Proviant na 12 dní, krmivo na 7 dní.

VII. Počasie: dopoludnia dážď, popoludní slnečno, viditeľnosť dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   5. 11. 1944  –  n e d e ľ a:

I. 1. čs. zbor o 09.00 hod. začal útok smerom na výšiny 481 a 471 po ich východ-
ných svahoch. Po celodenných bojoch sa podarilo pechote 1. čs. brigády vniknúť do
okopov nepriateľa na prednom okraji jeho obrany v priestore východne od vrcholu vý-
šiny 481.

Pechota 1. čs. brigády prešla do útoku o 09.50 hod. Vzhľadom na silný odpor ne-

84 Ich celkové počty však boli výrazne vyššie. K 5.11.1944 mala 1. čs. samostatná brigáda  2 761
osôb a 3. čs. samostatná brigáda 2 343 osôb. 1. čs. armádny zbor (bez 1. čs. stíhacieho leteckého
pluku) k tomuto dňu vykazoval dovedna 9 749 osôb, ďalších 1 768 osôb bolo v náhradnom pluku.
VÚA-VHA, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/1, i. č. 363.
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priateľa čelnými a bočnými paľbami z juhovýchodných svahov výšiny 481, nepoda-
rilo sa jej do 18.00 hod. postúpiť. O 18.00 hod. pechota brigády uskutočnila smelú
a prekvapivú seč a vnikla do okopov nepriateľa v priestore kóty 481. O 18.30 hod. ne-
priateľ silou do roty pechoty uskutočnil protiútok na prvý sled brigády. Protiútok bol
odrazený paľbou pechotných zbraní. Na tejto čiare zostala pechota 1. čs. brigády do
konca dňa. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Krajná Porúbka, predsunuté stanovište
veliteľa: Medvedie.

3. čs. brigáda začala útok súčasne s 1. čs. brigádou 4. práporom, 2. práporom sa-
mopalníkov a trestaneckou rotou. Útočiacej pechote 3. čs. brigády sa nepodarilo po-
stúpiť  v dôsledku silného odporu pechotných zbraní nepriateľa, ktoré veľmi účinne
ostreľovali našu pechotu hneď, ako dosiahla čiaru nepriateľských prekážok. Stano-
vište veliteľa 3. čs. brigády: Zyndranowa, predsunuté stanovište veliteľa: okraj lesa
južne od Vyšného Komárnika.

Delostrelectvo 1. a 3. čs. brigády od 09.47 do 09.50 hod. uskutočnilo prepad a od
09.50 hod. paľby priamej podpory v prospech brigád. Počas dňa bolo našim delo-
strelectvom vystrelených 530 delostreleckých nábojov a mín.

1 253. samohybný delostrelecký pluk z priestoru Korejoviec chránil smer Hun-
kovce, Korejovce, Medvedie. Pozorovaním obsluhy samohybných diel boli zistené
dve samohybné delá a jeden tank hliadkujúci na ceste Hunkovce – Korejovce.

II. Vlastné straty: ranených – 13.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 35, zničené 2 ťažké a 1 ľahký guľomet.
III. Počet úderníkov: 1. čs. brigáda – 100, 3. čs. brigáda – 229, trestanecká rota –

13, dovedna – 342. 
IV. Spojenie: bolo nepretržité.
V. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,58, do pušiek – 0,87, míny

82 mm – 2,00, míny 120 mm – 0,83, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,91, húfnicove granáty 122 mm – 0,6 palebného priemeru. Pohonné
hmoty: 1,56 náplne. Proviant na 5 dní, krmivo na 6 dní.

VI. O 20.30 hod. dňa 5.11.1944 došla šifrovka štábu 38. armády č. 9 260, ktorou
bolo 1. čs. zboru nariadené dňa 6.11.1944 pokračovať v útoku. Začiatok delostrelec-
kej prípravy o 11.00 hod., seč pechoty 11.40 hod.

VII. Počasie: zrána hmla, ďalej slnečno, viditeľnosť zrána do 200 m, v denných ho-
dinách do 1 000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   6. 11. 1944  –  p o n d e l o k:

I. 1. čs. zbor o 11.40 hod. znova prešiel do útoku svojím pravým krídlom. 1. čs. bri-
gáda prekonávajúc silné odpory nepriateľa do 18.00 hod. očistila od nepriateľa vý-
chodné a západné svahy a vrchol výšiny 481. V posledných hodinách dňa 6.11.1944
pechota udržiavala dotyk s nepriateľom na vzdialenosť 50 m. 3. čs. brigáda po celo-
denných útočných bojoch udržiavala dotyk s nepriateľom bez toho, aby postúpila.



VOJNOVÝ DENNÍK 1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU V ZSSR

275

Prieskum zistil palebné postavenia ťažkých guľometov v priestore kóty 332.
Delostrelectvo 1. a 3. čs. brigády uskutočnilo dvojminútový prepad bezprostredne

pred vyrazením pechoty od 11.38 do 11.40 hod. a potom podporovalo akcie pechoty
paľbami priamej podpory. Počas dňa naše delostrelectvo vystrelilo 624 delostrelec-
kých nábojov a mín.85 Palebné postavenie dňa 6.11.1944 zaujali 4 delá 152 mm 5. de-
lostreleckého pluku a počas dňa vystrelili 39 delostreleckých nábojov.

II. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 10, nezvestných – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 35, zničené 3 ťažké guľomety a 2 DZOT-y,

umlčaná jedna delostrelecká batéria.
III. Počet úderníkov: 1. čs. brigáda – 112, 3. čs. brigáda – 239, trestanecká rota –

16, dovedna – 367.
IV. Spojenie: bolo nepretržité.
V. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,58, do pušiek – 1,01, míny

82 mm – 2,08, míny 120 mm – 0,94, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,95, húfnicové granáty 122 mm – 0,57 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,40 náplne. Proviant na 4 dni, krmivo na 10 dní.

VI. O 18.20 hod. 1. čs. brigáda získala zajatcov 5. roty 2. práporu 202. pešieho
pluku nemeckej 75. pešej divízie.

VII. Počasie: zrána hmla, počas dňa jasno, viditeľnosť zrána 500 m, počas dňa
1 000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   7. 11. 1944  –  u t o r o k:

I. 1. čs. zbor dňa 7.11.1944 vykonával prieskum nepriateľa. Prieskumom bolo zis-
tené, že nepriateľ na južných a západných svahoch výšiny 481 a v priestore výšiny
332 vybudoval nové palebné postavenia, mínové polia.

Delostrelectvo 1. čs. zboru spotrebovalo počas dňa 375 mín a delostreleckých ná-
bojov.86

II. O 20.00 hod. dňa 7.11.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 54. Týmto rozkazom
dostal 1. čs. zbor úlohu zasadiť svojím pravým krídlom úder z východnej strany vý-
šiny 471 a spoločne s 359. streleckou divíziou zničiť nepriateľa na výšine 471 a do
konca dňa dosiahnuť potôčik južne od výšiny 332, kde vystrieda jednotky 359. stre-
leckej divízie, ktoré dosiahnu túto čiaru. Pohotovosť na útok od 09.00 hod. 8.11.1944.

III. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 15.

85

86

Nepriateľské delostrelectvo počas dňa 6.11.1944 do priestorov bojových zostáv 1. čs. armádneho
zboru vystrelilo asi 750 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. as
v SSSR, sign. B/7/2, i. č. 83.
Nepriateľské delostrelectvo počas dňa 7.11.1944 vystrelilo do priestorov bojových zostáv zboru asi
400 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV. 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2,
i. č. 83. 
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Straty nepriateľa: padlých a ranených – do 10.
IV. Počet úderníkov: 1. čs. brigáda – 110, 3. čs. brigáda – 232, trestanecká rota –

18, dovedna – 360. 
V. Spojenie: bolo nepretržité.
VI. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,56, do pušiek – 1,00, míny

82 mm – 1,92, míny 120 mm – 1,10, granáty 45 mm – 1,66, granáty 76 mm divízneho
delostrelectva – 0,94, húfnicové granáty 122 mm – 0,56 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,34 náplne. Proviant na 7, krmivo na 9 dní.

VII. Počasie: zrána hmla, viditeľnosť do 100 m. Cez deň zamračené, viditeľnosť
500 m.

Z á p i s   z a   d e ň   8. 11. 1944  –  s t r e d a:

I. Útok nariadený 38. armádou šifrovkou č. 9 307 bol štábom 38. armády zrušený
šifrovkou č. 9 312 a 9 313. Podľa tejto šifrovky jednotky 1. čs. zboru počas dňa
8.11.1944 vykonávali  intenzívny prieskum nepriateľa na smere Korejovce – Hun-
kovce, výšina 481 – Korejovce – výšina 471, východné svahy výšiny 471 – výšina
332, hora Jarucha, pozdĺž cesty z Nižného Komárnika na Krajnú Poľanu a na výšinu
495. Prieskumom bolo zistené, že pred frontom 1. čs. zboru má nepriateľ súvislú ob-
ranu, boli spozorované nové okopy na prednom okraji aj v hĺbke obrany, nové drô-
tené a mínové prekážky. 

1. čs. brigáda uskutočňovala prieskum dvomi skupinami po 15 mužoch na vý-
chodných svahoch výšiny 481, na smere Korejovce, Hunkovce a na smere výšina
481, Korejovce, Hunkovce, výšina 471.

3. čs. brigáda uskutočňovala prieskum šiestimi skupinami v počte 6 – 15 mužov
smerom po západných a východných svahoch pozdĺž cesty z Krajnej Bystrej na vý-
šinu 332, pozdĺž cesty Nižný Komárnik – Krajná Poľana na horu Jarucha a výšinu
495. Postupujúce  prieskumné skupiny nepriateľ ostreľoval mínometnou paľbou, keď
došli k prekážkam začal paľbu z pechotných zbraní a nedovolil im preniknúť do
svojho tyla.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Krajná Porúbka.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.
1. čs. tanková brigáda ku dňu 8.11.1944 spolupracuje so 7 tankmi 1. tankového

práporu s 3. čs. brigádou. 2. a 3. tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Sta-
novište veliteľa tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru počas dňa metodickou paľbou ostreľovalo tieto prie-
story: Príkra, Bodružal, výšiny 332 a 527, horu Klin a cestu z Nižného Komárnika do
Krajnej Poľany. Spotreba streliva: 476 delostreleckých nábojov a 130 mín.

II. Nepriateľ pred frontom 1. čs. zboru zdokonaľoval svoju obranu. Delostrelectvo
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nepriateľa metodickou paľbou ostreľovalo Medvedie a celý priestor bojovej zostavy
zboru. Dovedna bolo do týchto priestorov nepriateľom vystrelených do 400 delo-
streleckých a mínometných nábojov.87

III. Vlastné straty: ranených – 6.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 129, 3. čs. brigáda – 223, trestanecká

rota – 21, dovedna – 373.
V. Veliteľ 1. čs. zboru brigádny generál Svoboda o 10.00 hod. dňa 8.11.1944 odi-

šiel na služobnú cestu na Karpatskú Ukrajinu. Za svojho zástupcu určil veliteľa 1. čs.
brigády gen. Bočeka.

VI. O 16.30 hod. došla šifrovka č. 9 319, ktorou bolo nariadené uskutočniť delo-
streleckú prípravu od 10.00 do 10.40 hod., seč pechoty o 10.40 hod.

VII. Spojenie s vyšším štábom, so susedmi i s podriadenými jednotkami bolo ne-
pretržité.

VIII. Zabezpečenie zboru: náboje do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,99, míny 82
mm – 1,74, míny 120 mm – 1,3, granáty  45 mm – 1,66, granáty 76 mm – 1,19, húf-
nicové granáty 122 mm – 0,7 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,99 náplne. Pro-
viant na 6 dní, krmivo na 8 dní.

IX. Počasie: zrána slnečno, od 12.00 hod. zamračené – dážď.

Z á p i s   z a   d e ň   9. 11. 1944  –  š t v r t o k:

I. Pechota 1. čs. zboru viedla od 10.40 hod. útočné boje na smere výšina 481, južné
svahy výšiny 471 a pozdĺž cesty z Krajnej Bystrej na výšinu 332 po východných sva-
hoch výšiny 471. Prekonávajúc silný odpor nepriateľa jednotky 1. čs. zboru smerom
z výšiny 481 na východ postúpili o 200 m a pozdĺž cesty z Krajnej Bystrej na výšinu
332 postúpili taktiež o 200 m.

1. čs. brigáda prešla do útoku o 11.40 hod. z kóty 481 smerom na východ s úlohou
dosiahnuť južné svahy výšiny 471. Pechota 1. čs. brigády pod silnou paľbou nepria-
teľa do 13.00 hod. postúpila o 100 m. O 16.45 hod. v spolupráci s 1 198. plukom 359.
streleckej divízie opakovala útok a po ťažkých bojoch postúpila o ďalších 100 m na
juhovýchodné svahy výšiny 481. Pechota 1. čs. brigády odobrala doklady padlých
Nemcov – príslušníkov 7. roty 202. pešieho pluku 75. pešej divízie. Stanovište veli-
teľa 1. čs. brigády: Krajná Porúbka.

3. čs. brigáda prešla do útoku súčasne s pechotou 1. čs. brigády práporom samo-
palníkov, prieskumnou rotou spolu s trestaneckou rotou. Pechote brigády sa podarilo

87 Nepriateľské delostrelectvo ostreľovalo obec Medvedie a bojové zostavy 1. čs. az. Počas dňa do
týchto priestorov vystrelilo asi 400 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV,
1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2. i. č. 83.



JOZEF BYSTRICKÝ

278

postúpiť o 200 m v úseku na okraji lesa v priestore cesty Krajná Bystrá – kóta 332,
kde bola zastavená bezprostredne pred prekážkami nepriateľa paľbou pechotných
zbraní. Ďalší pokus pechoty 3. čs. brigády o postup bol o 16.45 hod. nepriateľom od-
razený silným palebným odporom a palebnou priehradou v priestore drôtených a mí-
nových prekážok pred jeho predným okrajom. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády:
okraje lesa južne od Vyšného Komárnika.

1. čs. tanková brigáda 1. tankovým práporom s 9 tankmi plnila bojové úlohy s
3. čs. brigádou. 2. a 3. tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Rozmiestne-
nie tankov 1. tankového práporu: v priestore Lipowiec – 3 tanky, v Krajnej Bystrej –
2 tanky, v Nižnom Komárniku – 2 tanky, v Zyndranowej – 1 tank T-34 a 1 tank T-70.
Stanovište veliteľa  tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru od 10.25 do 10.40 hod. uskutočnilo delostreleckú prí-
pravu a podporovalo seč pechoty. Spotreba streliva: 920 mín a delostreleckých ná-
bojov.88

II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 16.
Straty nepriateľa: zabitých a ranených – 40, zničené 3 ťažké a 1 ľahký guľomet.

88 Nemecké delostrelectvo z palebných postavení v priestore Bodružalu, Krajného Čierna a Hunko-
viec ostreľovalo v noci z 8. na 9.11.1944 a počas dňa 9.11. východné svahy výšiny 481, Kore-
jovce, priestor severne od Krajnej Bystrej, južne od Vyšného Komárnika a prísunové cesty čs.
jednotiek. Počas dňa vystrelilo do 400 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-
IV, 1. čs. as v SSSR. sign. B/7/2, i. č. 83.

Schéma odporov nepriateľskej pechoty pred frontom 1. čs. armádneho zboru 10.11.1944
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III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 132, 3. čs. brigáda – 230, tresta-
necká rota – 21, dovedna – 383. 

IV. Spojenie: bolo nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,5, do pušiek – 0,98, míny

82 mm – 1,7, mín 120 mm – 1,25, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, delostrelecké
granáty 76 mm – 1,18, húfnicové granáty 122 mm – 0,6 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,37 náplne. Proviant a krmivo na 7 dní.

VI. Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   10. 11. 1944  –  p i a t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru pechotou 1. čs. brigády, 4. práporu, práporu samopalníkov
a prieskumnou rotou 3. čs. brigády o 13.45 hod. prešli do útoku na smere výšina 481,
južné svahy výšiny 471 a smerom na juh po východných svahoch výšiny 471. Vzhľa-
dom na silný palebný odpor nepriateľa pechota zboru úspech nemala.

1. čs. brigáda o 13.45 hod. prešla do útoku smerom na východ. Pechote sa poda-
rilo postúpiť o 100 m. V ďalšom postupe jej nepriateľ bránil silným odporom pe-
chotných zbraní. O 16.00 hod. skupina 12 samopalníkov 1. brigády sa obchvatom
dostala do tyla nepriateľa, uskutočnila seč na jeho predný okraj a vtrhla do jeho oko-
pov. Silným prepadom granátometov a samopalníkov nepriateľa bola skupina samo-
palníkov donútená, vzhľadom na to, že mala 4 ranených, ako aj na účinnosť paľby
nepriateľa, ustúpiť do východiskového postavenia.

O 17.00 hod. sa podarilo pechote 1. čs. brigády postúpiť o 200 m, pretože pravý
sused 1. brigády 1 198. pluk 359. streleckej divízie nevyrazil, sústredil nepriateľ čelné
paľby pechotných zbraní a šikmé paľby do jej pravého krídla. Pechota 1. čs. brigády
sa po ťažkých bojoch o 17.30 hod. vrátila do východiskového postavenia s veľkými
stratami: padlých – 4, ranených – 35, padlých do zajatia – 1. Stanovište veliteľa 1. čs.
brigády: Krajná Porúbka.

3. čs. brigáda prešla do útoku o 13.45 hod. v zostave 4. prápor, prápor samopalní-
kov s prieskumnou rotou, prešla. Vzhľadom na silný odpor nepriateľa úspech nemala.
Ostatné jednotky 3. čs. brigády a AZO89 vykonávali prieskum vo svojich pásmach
činnosti. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.

Delostrelectvo zboru od 13.35 do 13.45 hod. uskutočňovalo delostreleckú prípravu
a potom podporovalo útok našej pechoty. Spotreba streliva – 560 mín a delostrelec-
kých nábojov.

II. Nepriateľ počas dňa bránil doterajšiu čiaru paľbou pechotných zbraní, míno-
metov a delostrelectva. Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo riedkou paľbou predný
okraj bojovej zostavy zboru, východné svahy výšiny 481, Korejovce, cestu Vyšný
Komárnik – Nižný Komárnik. Počas dňa vystrelilo do priestoru zboru 450 mín a de-

89 Armádny prehradzovací oddiel.
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lostreleckých nábojov.
III. Vlastné straty: padlých – 4, ranených – 43, padlých do zajatia – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 30. Umlčané 2 ťažké guľomety.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 130, 3. čs. brigáda – m  285, tresta-

necká rota – 21, dovedna – 436.
V. Spojenie s vyššími  i podriadenými štábmi a so susedmi: nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,99,

míny 82 mm – 1,64, míny 120 mm – 1,23, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, de-
lostrelecké granáty 76 mm – 1,15, húfnicové granáty 122 mm – 0,6 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 1,41  náplne. Proviant i krmivo na 6 dní.

VII. Počasie: zamračené, sneh, viditeľnosť obmedzená do 200 m.  

Z á p i s   z a   d e ň   11. 11. 1944  –  s o b o t a:

I. O 00.45 hod. dňa 11.11.1944 došla šifrovka č. 9 368, ktorou bolo 1. čs. zboru na-
riadené počas dňa pokračovať v útoku s doterajšími úlohami. Začiatok delostreleckej
prípravy o 10.00 hod., seč pechoty o 10.35 hod.

Jednotky 1. čs. zboru vo svojich pásmach činnosti počas noci na 11.11.1944 vy-
konávali prieskum nepriateľa a pripravovali sa na nariadenú akciu.

O 10.35 hod. dňa 11.11.1944 pechota 1. čs. brigády, 4 prápor, prápor samopalníkov
a prieskumná rota 3. čs. brigády, zborová trestanecká rota, prešli do útoku v smere od
kóty 481 na východ a po východných svahoch výšiny 471 na juh.

1. čs. brigáda prešla do útoku o 10.45 hod. v smere od kóty 481 na východ s úlo-
hou do večera dosiahnuť južné svahy výšiny 471. Keď pechota 1. čs. brigády postú-
pila do priestoru prekážok nepriateľa, bola zastavená paľbou pechotných zbraní.
Vzhľadom na niekoľko neúspešných pokusov o postup a na veľkú účinnosť nepria-
teľskej paľby, sa vrátila do východiska. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Krajná Po-
rúbka.

3. čs. brigáda od 10.35 hod. bojovala o výšinu 471. V dôsledku silného palebného
odporu nepriateľa a palebných priehrad do priestoru mínových a drôtených preká-
žok, úspech nemala. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného
Komárnika.

1. čs. tanková brigáda s 9 tankami 1. tankového práporu bola podriadená 3. čs. bri-
gáde. Rozmiestnenie tankov: bez zmeny. 2. tankový prápor mal veliteľské spojova-
cie cvičenie, 3. tankový prápor: čistenie výzbroje a výstroja. Stanovište veliteľa
1. čs. tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru od 10.30 do 10.35 hod. uskutočňovalo palebný prepad
priestorov, do ktorých útočila naša pechota a potom podporovalo útok pechoty. Spo-
treba streliva: 606 mín a delostreleckých nábojov.

II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 15. 
Straty nepriateľa: ranených a padlých – 30. Zničený 1 ťažký guľomet, umlčaná
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1 mínometná batéria.
III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 126, 3. čs. brigáda – 220, tresta-

necká rota – 18, dovedna – 364. 
IV. Spojenie: nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,98, míny

82 mm – 1,9, míny 120 mm – 0,9, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, delostrelecké
granáty 76 mm – 1,05, húfnicové granáty 122 mm – 0,61 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,26 náplne. Proviant na 7 dní, krmivo na 10 dní.

VI. O 18.50 hod. došla šifrovka 38. armády č. 9 378, ktorou bolo 1. čs. zboru na-
riadené vystriedať 128. AZO vzhľadom na jeho zrušenie. Vystriedanie dokončiť do
20.00 hod. dňa 12.11.1944.

O 20.00 hod. dňa 11.11.1944 bol vydaný operačný rozkaz  veliteľa 1. čs. zboru č.
55, ktorým bolo nariadené preskupenie jednotiek 1. čs. zboru v tomto úseku – sprava:
výšina 481 (mimo), Vyšná Písaná (mimo). Hranica zľava: výšina 772 (vrátane), hora
Klin (vrátane). Hranica medzi brigádami: Krajná Poľana pre 3. čs. brigádu, Duklian-
sky priesmyk pre 3. brigádu. 1. čs. brigáde bola pridelená trestanecká rota, 3. čs. bri-
gáde tankový prápor 1.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   12. 11. 1944  –  n e d e ľ a:

I. Počas dňa 12.11.1944 jednotky 1. čs. zboru uskutočňovali vystriedanie 128. AZO
a preskupenie jednotiek v ich úsekoch. Vystriedanie a preskupenie bolo skončené
o 18.10 hod. Súčasne bol uskutočnený prieskum na horu Obšár a horu Jarucha. Prie-
skumom bolo zistené, že nepriateľ sa bráni na starej čiare.

1. čs. brigáda s trestaneckou rotou vymenila jednotky 3. čs. brigády – 4. prápor, prá-
por samopalníkov a prieskumnú rotu a zaujala doterajšiu čiaru v úseku: hranica sprava
– výšina 481 (mimo), Vyšná Písaná (mimo); hranica zľava – Krajná Poľana (mimo),
Dukliansky priesmyk (mimo). Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: 500 m severový-
chodne od Krajnej Porúbky.

3. čs. brigáda s 1. tankovým práporom vystriedala jednotky 128. AZO, nadviazala
dotyk so 113. guľometným práporom. Hranica sprava totožná s ľavou hranicou 1. čs.
brigády; hranica zľava – výšina 772 (vrátane), hora Klin (vrátane). Stanovište veli-
teľa 3. čs. brigády: Zyndranowa.

Delostrelectvo 1. čs. zboru počas dňa vystrieľalo 200 mín a delostreleckých nábo-
jov.

II. Vlastné straty: padlých – 5, ranených – 7.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10.
III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 126, 3. čs. brigáda – 224, tresta-

necká rota – 18, dovedna – 368.
IV. Spojenie: s vyššími i podriadenými štábmi a so susedmi: nepretržité.
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V. Materiálne zabezpečenie: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,98, míny
82 mm – 1,58, míny 120 mm – 0,76, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, delostre-
lecké granáty 76 mm – 1, húfnicové granáty 122 mm – 0,55 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,47 náplne. Proviant na 6, krmivo na 9 dní.

VI. O 14,15 hod. dňa 12.11.1944 došli šifrovky štábu 38. armády č. 9 389   a 9
390, ktorými bolo 1. čs. zboru nariadené útočiť svojím pravým krídlom a zmocniť sa
výšiny 471.

O 21.30 hod. došla šifrovka č. 9 401 štábu 38. armády, ktorou bol zrušený útok na-
riadený šifrovkami č. 9 389 a 9 390 a bolo nariadené vykonávať prieskum vo svojom
pásme činnosti. Začiatok bojového prieskumu o 12.00 hod. dňa 13.11.1944.

VII. Počasie: zamračené, počas celého dňa padal sneh, viditeľnosť obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   13. 11. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru počas dňa 13.11.1944 zdokonaľovali svoje postavenie a vy-
konávali prieskum nepriateľa na výšine 471, po oboch svahoch pozdĺž cesty z Kraj-
nej Bystrej na výšinu 332, pozdĺž cesty z Nižného Komárnika na Krajnú Poľanu
a veľmi starostlivé pozorovanie priestoru hory Obšár a nepomenovanej výšiny juho-
západne od Nižného Komárnika, s úlohou zistiť predný okraj a palebné zdroje ne-
priateľa.

1. čs. brigáda uskutočňovala prieskum smerom na výšinu 471 a nepomenovanú
výšinu juhozápadne od Nižného Komárnika. Mužstvo brigády zlepšovalo svoje pa-
lebné postavenia a budovalo kryty. Prieskumom 1. čs. brigády bol zistený nepriateľ
na doterajšej čiare. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: 500 m severovýchodne od Kraj-
nej Porúbky.

3. čs. brigáda uskutočňovala prieskum nepriateľa po oboch stranách cesty Nižný
Komárnik – Krajná Poľana. Prieskumom  a pozorovaním bol nepriateľ zistený na sta-
rej čiare. Mužstvo 3. čs. brigády uskutočňovalo zákopové práce. Stanovište veliteľa
3. čs. brigády: severný okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.

Delostrelectvo zboru z doterajších palebných postavení vystrelilo len 40 mín a de-
lostreleckých nábojov.

II. Nepriateľ počas dňa 13.11.1944 viedol slabú paľbu pechotných zbraní a riedku
delostreleckú a mínometnú paľbu. Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo bojovú zo-
stavu zboru – počas dňa vystrelilo 300 mín a delostreleckých nábojov. O 15.00 hod.
uskutočnili prieskumný let nad priestorom 1. čs. zboru 2 lietadlá nepriateľa Ju-87.

III. Vlastné straty: ranených – 8.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 110, 3. čs. brigáda – 189, trestanecká

rota – 18, dovedna – 317.
Počty prieskumných jednotiek zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 20, prie-

skumná rota 3. čs. brigády – 28, dovedna – 48.
V. Spojenie: bez zmien.
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VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,92,
míny 82 mm – 1,37, míny 120 mm – 0,74, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, de-
lostrelecké granáty 76 mm – 0,99, húfnicové granáty 122 mm – 0,55 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 1,33 náplne. Proviant a krmivo na 8 dní.

VII. O 03.00 hod. dňa 13.11.1944 vrátil sa zo služobnej cesty brig. gen. Svoboda
a prevzal velenie 1. čs. zboru.

VIII. Počasie: zamračené, viditeľnosť do 2 000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   14. 11. 1944  –  u t o r o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru počas 14.11.1944 pokračovali v zdokonaľovaní svojich
postavení, vykonávali prieskum a pozorovanie nepriateľa. Ženijný prieskum zistil:
mínové pole na prednom okraji nepriateľa severne od Obšáru a na južnom okraji Niž-
ného Komárnika v priestore cesty, 4 DZOT-y na severnom okraji lesa hory Obšár a
protitankovú priekopu 150 m južne od mosta na ceste z Nižného Komárnika do Kraj-
nej Poľany.

Mužstvo 1. a 3. čs. brigády uskutočňovalo zákopové práce, budovalo kryty a vy-
konávalo prieskum nepriateľa v priestore hory Obšár a nepomenovanej výšiny juho-
západne od Nižného Komárnika.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Krajná Porúbka.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.
1. čs. tanková brigáda bola 8 tankmi 1. tankového práporu podriadená 3. čs. bri-

gáde. 2. a 3. prápor pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa 1. čs. tanko-
vej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo zboru vystrelilo počas dňa 80 mínometných a delostreleckých ná-
bojov.

II. Dňa 14.11.1944 došiel operačný rozkaz 38. armády č. 0025, ktorým bol jed-
notkám 38. armády vydaný rozkaz na útok s úlohou dosiahnuť priestor Ladomírovej.
Pohotovosť na útok o 08.00 hod. dňa 18.11.1944.

III. Vlastné straty: ranených – 3.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 5.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 122, 3. čs. brigáda – 189, trestanecká

rota – 18, dovedna – 329.
V. Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 20, prieskumná rota 3. čs. bri-

gády – 28, dovedna 48.
VI. Spojenie: bez zmien – nepretržité.
VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,98,

míny 82 mm – 1,37, míny 120 mm – 0,78, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, de-
lostrelecké granáty 76 mm – 0,99, húfnicové granáty 122 mm – 0,59 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 1,19 náplne. Proviant a krmivo na 7 dní.

VIII. Počasie: do 11.00 hod. slnečno, potom striedavo oblačno, viditeľnosť do 2000 m.
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Z á p i s   z a   d e ň   15. 11. 1944  –  s t r e d a:

I. 1. čs. zbor počas dňa 15.11.1944 udržiaval dotyk s nepriateľom na doterajšej
čiare. 1. i 3. čs. brigáda vykonávali prieskum a pozorovanie nepriateľa s úlohou zis-
tiť jeho predný okraj a palebné zdroje. Mužstvo 1. čs. brigády, ktoré bude nasadené
do útoku podľa operačného rozkazu štábu 38. armády č. 0025, presunulo sa do Kraj-
nej Porúbky, kde bol preň organizovaný odpočinok.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Krajná Poľana.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: okraj lesa južne od  Vyšného Komárnika.
Štáb 1. čs. zboru počas dňa 15.11.1944 podľa operačného rozkazu štábu 38. ar-

mády č. 0035 vykonával prieskum a veliteľskú obhliadku s úlohou organizovať ve-
liteľské pozorovanie a urobiť opatrenia na riadenie operácie. O 14.00 hod. bol vydaný
operačný rozkaz č. 56, ktorým bola jednotkám odovzdaná úloha zboru: 1. čs. zbor po-
nechať krycie jednotky na čiare Korejovce – nepomenovaná výšina východne od Ko-
rejoviec a na čiare hora Sovárna – Czeremcha a hlavnými silami útočiť za 305.
streleckou divíziou. Po dosiahnutí cesty Bodružal – Krajná Poľana 305. divíziou čas-
ťou síl – 5. poľným práporom 3. čs. brigády – útočiť na osadu Príkrá a 2. poľným prá-
porom cez Bodružal na Miroľu. Do večera 18.11.1944 sa zmocniť priestoru Príkrá –
Miroľa a vyslať silný prieskumný oddiel do obce Gribov.

Delostrelectvo 1. čs. zboru vystrieľalo počas dňa 80 mín a delostreleckých nábojov.

Situácia 1. čs. armádneho zboru ráno 15.11.1944
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II. Vlastné straty: ranených – 7.90

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 5.
III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 122, 3. čs. brigáda – 191, tresta-

necká rota – 18, dovedna – 331.
Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 20, prieskumná

rota 3. čs. brigády – 18, dovedna – 49.
IV. Spojenie: bez zmeny – nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: pozri 14.11.1944. Pohonné hmoty: 1,2 náplne. Pro-

viant a krmivo na 6 dní.
VI. Počasie: zamračené, hmla, viditeľnosť do 500 m.

Z á p i s   z a   d e ň   16. 11. 1944  –  š t v r t o k:

I. Počas dňa 16.11.1944 sa jednotky 1. čs. zboru pripravovali na útok podľa ope-
račného rozkazu 38. armády č. 0025, vykonávali prieskum nepriateľa a dôkladné ve-
liteľské pozorovanie priestoru hory Obšár a nepomenovanej výšiny juhozápadne od
Nižného Komárnika.

1. čs. brigáda ponechajúc zaistenie – ženijnú rotu so ženistami ženijného práporu
1 a trestaneckú rotu – v priestore východných svahov výšiny 481, 700 m od kóty 471
a 1200 m od kóty 332, pechotu 2. práporu presunula do Krajnej Porúbky, kde bol pre
mužstvo zorganizovaný odpočinok a kúpanie. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády:
Vyšný Komárnik.

3. čs. brigáda udržiavala dotyk s nepriateľom na celej čiare, uskutočňovala prie-
skum nepriateľa vo svojom pásme činnosti. Stanovište veliteľa 3. čs. brigáda: prie-
stor výšiny 580.

1. čs. tanková brigáda: 1. tankovým práporom bola podriadená 3. čs. brigáde, 2. a 3.
tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa 1. čs. tankovej
brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo zboru: 1. delostrelecký oddiel 1. delostreleckého pluku (122 mm
húfnice) sa premiestnil do nových palebných postavení v priestore 300 m severový-
chodne od Vyšného Komárnika. Mínometný oddiel 120 mm 1. delostreleckého pluku
zaujal palebné postavenie v priestore čistiny 400 m severne od kóty 569 (hora Jamy),
2. batéria 5. delostreleckého pluku zaujala palebné postavenie v priestore 400 m zá-
padne od južného okraja Barwinka. 5. delostrelecký pluk mal dňa 16.11.1944 v pa-
lebných postaveniach 8 kanónov 152 mm. Delostrelectvo uskutočňovalo zastrieľanie,

90 Podľa hlásenia o bojovej činnosti 1. čs. armádneho zboru pre hlavného veliteľa čs. brannej moci
čs. vlády v Londýne gen. S. Ingra celkové straty 1. čs. armádneho zboru od 8.9. do 15.11.1944
predstavovali 970 padlých a zomrelých, 4 053 ranených a 960 nezvestných, dovedna 5 983 osôb.
VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/12, i. č. 93.
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vypálilo 40 mín a delostreleckých nábojov.
II. Vlastné straty: ranených – 4.
Straty nepriateľa: 5 osôb.
III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 122, 3. čs. brigáda – 176, tresta-

necká rota – 18, dovedna – 316.
Prieskumné jednotky: prieskumná rota 1. čs. brigády – 20, 3. čs. brigády – 29, do-

vedna – 49.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,98,

míny 82 mm – 1,13, míny 122 mm – 1,0, delostrelecké granáty 45 mm – 1,66, delo-
strelecké granáty 76 mm – 0,96, húfnicové granáty – 0,53 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 1,08 náplne. Proviant na 5, krmivo na 22 dní.

V. Počasie: zamračené, viditeľnosť do 800 m.
VI. Nepriateľ počas dňa 16.11.1944 delostreleckou a mínometnou paľbou ostre-

ľoval cestu Barwinek – Nižný Komárnik – Krajná Bystrá – Korejovce a predný okraj
bojovej zostavy zboru. Delostrelectvo nepriateľa vypálilo na tieto priestory do 400
mín a delostreleckých nábojov.

Z á p i s     z a    d e ň   17. 11. 1944  –  piatok:

I. Jednotky 1. čs. zboru sa podľa operačného rozkazu veliteľa 38. armády č. 0025
počas dňa 17.11.1944 pripravovali na operáciu dňa 18.11. O 10.00 hod. a o 16.00
hod. uskutočnili prieskum smerom na výšiny 471 a 332 a smerom na východný okraj
Nižného Komárnika a Príkrej. Nepriateľ na prieskumné hliadky začal delostreleckú
a mínometnú paľbu a nedovolil im priblížiť sa k jeho prednému okraju.

1. čs. brigáda prepracovávala spoluprácu na útok s 305. a 241. streleckou divíziou
a vykonávala bojový prieskum v smere na výšiny 471 a 332. Stanovište veliteľa 1. čs.
brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.

3. čs. brigáda vykonávala prieskum terénu a veliteľskú obhliadku s úlohou nad-
viazať spoluprácu medzi jednotkami brigády a medzi brigádou a 1 002. streleckým
plukom 305. streleckej divízie. Bojový prieskum vykonávala juhovýchodným sme-
rom od Nižného Komárnika. Prieskum zistil 5 ťažkých guľometov v priestore 300 m
juhovýchodne od východného okraja Nižného Komárnika. Paľbou nepriateľa bol za-
bitý veliteľ prieskumnej roty, a 4 členovia prieskumu boli ťažko ranení. Stanovište ve-
liteľa 3. čs. brigády: priestor výšiny 580.

1. čs. tanková brigáda bola 8 tankmi podriadená 3. čs. brigáde, 2. a 3. tankovým prá-
porom pokračovala v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa 1. čs. tankovej brigády:
Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru počas dňa 17.11.1944 vystrelilo 350 mín a delostrelec-
kých nábojov (okrem 82 mm mín, ktorých bolo vystrelených 200).91

91 Nemecké delostrelectvo z palebných postavení v priestore Bodružalu, Vyšného Svidníka a Hun-
koviec ostreľovalo Krajnú Bystrú, Nižný Komárnik, priestor hory Jamy, cestu Vyšný Svidník –
Nižný Komárnik a Korejovce. Počas dňa vystrelilo do 500 delostreleckých granátov a mín. VÚA-
VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/2, i. č. 83.
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II. Vlastné straty: padlých – 2, ranených – 5.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20. 
III. Nepriateľ zaujímal doterajšiu čiaru. O 04.00 hod. sa prieskumná hliadka ne-

priateľa v sile do 10 osôb priblížila na 100 m od predného okraja 3. čs. brigády v prie-
store juhozápadne od okraja lesa hory Sovárna. Prieskumná hliadka vrhla granáty
smerom k našim postaveniam a vrátila sa späť. Delostrelectvo nepriateľa z postavení
v priestore Bodružalu, Vyšného Svidníka a Hunkoviec ostreľovalo Krajnú Bystrú,
Nižný Komárnik a priestor hory Jamy, cestu Vyšný Komárnik – Nižný Komárnik
a osadu Korejovce. Do týchto priestorov počas dňa 17.11.1944 vystrelilo 500 mín
a delostreleckých granátov.

IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 102, 3. čs. brigáda – 188, trestanecká
rota – 18, dovedna – 308.

Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 1. brigády – 20, 3. čs. brigády
– 29, dovedna – 49.

VI. Spojenie bolo nepretržité.
VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,95,

míny 82 mm – 1,13, míny 120 mm – 1,0, delostreleckých granáty 45 mm – 1,66, de-
lostrelecké granáty 76 mm – 0,96, húfnicové granáty 122 mm – 0,53 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 0,92 náplne. Proviant na 4, krmivo na 21 dní.

Plán útoku 1. čs. armádneho zboru 17.11.1944
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VIII. Dňa 17.11.1944 bol za prednostu 1. oddelenia zboru určený škpt. Dočkal,
dovtedajší prednosta 1. oddelenia zboru škpt. Dědíček odišiel k 1. čs. brigáde s urče-
ním za náčelníka štábu 1. čs. brigády.

IX. Počasie: zamračené, viditeľnosť obmedzená do 300 m.
X. Štáb 1. čs. zboru vydal plán spolupráce pre útok dňa 18.11.1944.

Z á p i s   z a   d e ň   18. 11. 1944  –  s o b o t a:

I. Podľa operačného rozkazu veliteľa 38. armády č. 0025 o 12.05 hod. dňa
18.11.1944 2. poľný prápor 1. čs. brigády a 5. poľný prápor 3. čs. brigády začali po-
stup za 1 002. streleckým plukom 305. streleckej divízie s úlohou po dosiahnutí sva-
hov južne od cesty Krajná Poľana – Bodružal jednotkami 305. streleckej divízie prejsť
do útoku 2. poľným práporom na Bodružal, 5. poľným práporom na Príkru. O 15.00
hod. 2. a 5. poľný prápor dosiahli lesík severne od dvoch domov na východnom okraji
Nižného Komárnika. Vzhľadom na silné bočné paľby nepriateľa zo západných sva-
hov hory Jarucha a z priestoru 300 m od juhovýchodného okraja Nižného Komár-
nika uskutočnilo sa preskupenie a 2. poľnému práporu bol vydaný rozkaz postupovať
smerom na sedlo medzi kótou 532 a nepomenovanou výšinou 1 km juhovýchodne od
kóty 532 za stykom 1 002. streleckého pluku a 1 004. streleckého pluku 305. stre-
leckej divízie a následne na Bodružal.

Obrana nepriateľských jednotiek pred frontom 1. čs. az 18.11.1944
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S pravým krídlom 241. streleckej divízie prešla do útoku trestanecká rota pozdĺž
cesty po východných svahoch výšiny 471. Trestanecká rota očistila od nepriateľa les
na severovýchodných svahoch výšiny 471 a bola zastavená na čiare medzi kótou 471
a 332 šikmými a bočnými paľbami ťažkých guľometov z výšiny 471. Trestanecká
rota získala 2 zajatcov 5. roty 2. práporu 222. pešieho pluku 75. pešej divízie. Podľa
výpovedí zajatcov pred útokom dňa 18.11.1944 mala 2. rota 50 mužov, 7 ľahkých
guľometov a 7 pancerfaustov.

4. poľný prápor, ktorý zaisťoval úsek 3. brigády v priestore Czeremchy od 12.30
hod.  dňa 18.11.1944, útočil v smere na kótu 627 a pozdĺž potoka v smere na kótu 518.
Útok 4. poľného práporu na oboch smeroch bol odrazený silnou paľbou pechoty ne-
priateľa z okraja lesa. 4. poľný prápor pri tomto útoku zničil 3 DZOT-y v priestore ju-
hozápadne od Czeremchy.

Ku koncu dňa 18.11.1944 2. poľný prápor dosiahol čiaru 500 m juhovýchodne od
kóty 332, 5. poľný prápor 200 m od juhovýchodného okraja Nižného Komárnika

Delostrelectvo jednotiek 1. čs. armádneho zboru a dve batérie 5. delostreleckého
pluku od 10.00 do 11.20 hod. uskutočňovali delostreleckú prípravu a potom vykoná-
vali paľby priamej podpory. Delostrelectvom zboru bolo počas dňa 18.11.1944 vy-
strelených 3 399 mín a delostreleckých nábojov (bez započítania 82 mm mín).92

II. Veliteľ zboru nariadil pokračovať v postupe aj počas  noci a 2. poľnému práporu

92 O intenzívnej bojovej činnosti delostrelectva 1. čs. az počas Karpatsko-duklianskej operácie svedčí,
že od 8.9. do 15.11.1944 vystrelilo dovedna 128 880 delostreleckých nábojov a mín, spolu 1 031
ton. Z toho počas bojov na území Slovenska od 6.10. do 15.11.1944 na prípravné paľby a paľby
priamej podpory pechoty spotrebovalo 58 200 mín a delostreleckých nábojov, spolu 500 ton. 

Situácia 1. čs.armádneho zboru 18.11.1944
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do svitania dosiahnuť Bodružal, 5. poľnému práporu Príkru.
III. Vlastné straty: padlých – 6, ranených 23.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 100. 
IV. Aktívne bodáky: 1. čs. brigáda – 112, 3. čs. brigáda – 187, trestanecká rota –

17, dovedna – 316.
Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 20, 3. čs. bri-

gády – 29, dovedna – 49.
V. Spojenie bolo nepretržité
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,95,

mín 82 mm – 1,13, mín 120 mm – 1,0, delostrelecké náboje 45 mm – 1,66, delostre-
lecké náboje 76 mm – 0,96, húfnicove náboje 122 mm – 0,53 palebného priemeru. Po-
honné hmoty: 0,92 náplne. Proviant na 4, krmivo na 20 dní

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť dobrá. 

Z á p i s   z a   d e ň   19. 11. 1944  –  n e d e ľ a:

I. Jednotky 1. čs. zboru pokračujúc v plnení rozkazu č. 0025 a šifrovky 38. armády
č. 9 533 o 09.40 hod prešli do útoku na Bodružal a Príkru.

O 15.20 hod. veliteľ 38. armády počas návštevy u veliteľa zboru v Barwinku vydal
rozkaz o 16.30 hod., po 30 minútovej delostreleckej príprave, nehľadiac na straty,
znova prejsť do útoku a zmocniť sa Bodružalu. Od 15.30 hod. do 16.30 hod. sa 5.
poľný prápor 3. čs. brigády preskupil do priestoru lesa 500 m severovýchodne od Bo-
družalu. V priestore 500 m juhovýchodne od východného okraja Nižného Komár-
nika ponechal 5. poľný prápor zaistenie v sile 15 mužov.

O 16.30 hod. 1. čs. zbor 2. poľným práporom a 5. poľným práporom po 30-minú-
tovej delostreleckej príprave opakoval útok na Bodružal. Útok trval až do 19.00 hod.
Pechota 2. a 5. poľného práporu postúpila pod silnou delostreleckou a mínometnou
paľbou na čiaru 300 m severozápadne od Bodružalu, kde bola zastavená šikmou paľ-
bou z výšiny Lysý vrch, paľbou zo svahov juhozápadne a južne od Bodružalu a paľ-
bou tankov nepriateľa z Bodružalu. 2. a 5. poľný prápor sa na dosiahnutej čiare zaistili
a v posledných hodinách dňa 19.11.1944 vykonávali prieskum nepriateľa.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor výšiny 580.
1. čs. tanková brigáda piatimi tankmi 1. tankového práporu plnila bojovú úlohu

s 3. čs. brigádou, 2. a 3. tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište
veliteľa 1. čs. tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo zboru z doterajších palebných postavení od 09.00 do 09.40 hod.

Nepriateľské delostrelectvo od 6.10. do 15.11.1944 spotrebovalo na paľby proti útočiacej pechote
1. čs. az asi 30 000 mín a delostreleckých nábojov. VÚA –VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR,
sign. B/7/12, i. č. 93.
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a od 16.00 do 16.30 hod. vykonávalo delostreleckú prípravu. Počas dňa podporovalo
útok pechoty 2. a 5. poľného práporu. V priebehu dňa 19.11.1944 bolo vystrelených
2 250 mín a delostreleckých nábojov – okrem mín 82 mm.

II. Nepriateľ úporne bránil našej útočiacej pechote v postupe paľbou pechoty zo se-
verných svahov výšiny Lysý vrch, z nepomenovanej výšiny 12 km juhovýchodne od
kóty 532 a zo svahov juhozápadne a južne od Bodružalu.

O 15.00 hod. nepriateľ v sile roty samopalníkov protiútočil na naše jednotky v prie-
store lesa 500 m  severozápadne od Bodružalu. Protiútok bol odrazený paľbou pe-
choty 2. a 5. poľného práporu.

Delostrelectvo nepriateľa počas dňa metodickou paľbou ostreľovalo južné svahy
hory Obšár, Nižný Komárnik, Krajnú Bystrú, priestor severne od kóty 471 a cestu
z Nižného Komárnika do Krajnej Poľany.

III. Vlastné straty: padlých – 6, ranených – 35, nezvestných – 2.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80, zničených 5 ťažkých guľometov.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 100, 3. čs. brigáda – 168, trestanecká

rota – 12, dovedna 280.
Prieskumné jednotky zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 20, prieskumná rota

3. čs. brigády 38, dovedna 58.
V. Spojenie: bolo nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,55, do pušiek – 0,96,

míny 82 mm – 0,82, míny 120 mm – 1,66, delostrelecké náboje 45 mm – 1,66, delo-
strelecké náboje 76 mm – 1,38, húfnicové náboje 122 mm – 0,73 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 0,67 náplne. Proviant na 8 dní, krmivo na 19 dní.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť do 300 m.
VIII. Počas dňa bolo na južných svahoch hory Obšár získaných 6 zajatcov, všetci

z 2. práporu 172. pešieho pluku 75. pešej divízie.

Z á p i s   z a   d e ň   20. 11. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru v noci z 19.11.1944 na 20.11.1944 vykonávali prieskum
a pripravovali sa na pokračovanie v útoku podľa šifroviek štábu 38. armády č. 9 556,
9 557 a 9 558.

O 07.20 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 57, ktorým bola jednotkám 1. čs. zboru
vydaná úloha útočiť pravým krídlom na výšinu 471, zničiť nepriateľa na nepomeno-
vanejnej výšine 1 km juhovýchodne od kóty 532 a spolu s 305. streleckou divíziou
sa zmocniť Bodružalu.

II. Vzhľadom na to, že nepriateľ držal vo svojich rukách nepomenovanú výšinu
1 km juhovýchodne od kóty 532 a z tohto priestoru v posledných hodinách dňa
19.11.1944 útočil na kótu 532 a keďže jednotky 1. a 3. čs. brigády útočiace v priestore
hory Obšár mali veľké straty, rozhodol veliteľ zboru zorganizovať pešiu skupinu pod
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velením pom. prednostu 1. oddelenia kpt. Kuncla, zloženú z tankových osádok, zá-
lohy spojárov a ženistov, z ochrany veliteľa a štábu zboru. Po dvojminútovom delo-
streleckom prepade pechota skupiny kpt. Kuncla prešla do útoku o 09.05 hod.
a o 14.35 hod. v spolupráci s 5. poľným práporom sa zmocnila nepomenovanej vý-
šiny 1 km juhovýchodne od kóty 532. Pechota sa zaistila na južných a juhovýchod-
ných svahoch tejto výšiny.

1. čs. brigáda v spolupráci s 305. streleckou divíziou pokračovala v útoku v smere
na Bodružal, odrazila 4 protiútoky nepriateľa v sile práporu pechoty z juhu – z Bo-
družalu a z hory Jarucha. Vzhľadom na silný odpor pechoty nepriateľa, silnú paľbu
a protiútoky nepriateľa, pechote 1. čs. brigády sa postúpiť nepodarilo. Stanovište ve-
liteľa 1. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.

V spolupráci s 287. streleckou divíziou jednotky 1. čs. brigády z priestoru 500 m
severovýchodne od kóty 481 a 700 m severne od kóty 471 prešli o 17.00 hod. do
útoku smerom na výšinu 471. Jednotky brigády útočiace zo severu vzhľadom na
bočné a šikmé paľby nepriateľa z nepomenovanej výšiny, severne od kóty 471, úspech
nemali.

3. čs. brigáda 5. poľným práporom, v spolupráci so skupinou kpt. Kuncla, rozhod-
ným útokom o 14.15 hod. dosiahla južné svahy nepomenovanej výšiny 1 km juho-
východne od kóty 532. Ostatné jednotky 3. čs. brigády vykonávali vo svojich úsekoch
prieskum. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor kóty 580.

Delostrelectvo 1. čs. zboru počas dňa z pôvodných palebných postavení vystrelilo
1 834 mín a delostreleckých nábojov.

1. čs. tanková brigáda piatimi tankmi 1. tankového práporu plnila bojovú úlohu.

Situácia 1. čs. armádneho zboru 20.11.1944



VOJNOVÝ DENNÍK 1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU V ZSSR

293

Rozmiestnenie tankov: pred mostom v Krajnej Poľane – 4, jeden v obci Krajná Po-
ľana. Rota por. Grigeru, ktorá bola nasadená ako pechota, bola včlenená do skupiny
kpt. Kuncla. 2. a 3. tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište veli-
teľa tankovej brigády: Wola Niżna.

III. Nepriateľ protiútokmi v sile od roty do práporu so silnou podporou delostre-
lectva a mínometov sa počas dňa 20.11.1944 snažil obnoviť svoje postavenia na hore
Obšár. O 12.00 hod. silou do práporu pechoty prešiel do útoku z juhu na kótu 532,
v sile 100 mužov zo západných svahov hory Jarucha na kótu 532 a dvomi rotami pe-
choty z Lysého vrchu na Krajnú Poľanu. O 13.45 hod. paľbou nášho delostrelectva,
mínometov a pechoty bol útok nepriateľa odrazený. Delostrelectvo nepriateľa z prie-
storu Krajné Čarno,93 Miroľa a Ladomírová ostreľoval Krajnú Poľanu, Nižný Ko-
márnik a južné svahy hory Obšár.

V priestore severne od Bodružalu boli 2. poľným práporom 1. čs. brigády zajatí
dvaja Nemci, príslušníci 2. roty prieskumného oddielu 75. pešej divízie.

IV. Vlastné straty: padlých – 21, ranených – 60, nezvestných – 7.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 150, zničených 22 DZOT-ov, 12 ťažkých

guľometov a 6 ľahkých guľometov.
V. Počet aktívnych bodákov. 1. čs. brigáda – 77, 3. čs. brigáda – 84, trestanecká rota

– 11, spolu – 172.94

Prieskumné jednotky zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 1, prieskumná rota 3.
čs. brigády – 38, dovedna – 39.

VI. Spojenie: bolo nepretržité.
VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,34, do pušiek – 1,35,

míny 82 mm – 0,75, míny 120 mm – 0,69, delostrelecké náboje 45 mm – 3,8, delo-
strelecké náboje 76 mm – 0,93, húfnicové náboje 122 mm – 0,53 palebného prie-
meru. Pohonné hmoty: 1,14 náplne. Proviant na 7 dní, krmivo na 18 dní.

VIII. Počasie: slnečno, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   21. 11. 1944  –  u t o r o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru podľa operačného rozkazu veliteľa 38. armády, doruče-
ného šifrovkou č. 9 589, o 11.40 hod., po 40-minútovej delostreleckej príprave, pre-
šli 2. poľným práporom v spolupráci s 305. streleckou divíziou do útoku smerom na
Bodružal, 5. poľným práporom v smere na horu Jarucha, trestaneckou rotou a skupi-
nou ženistov, ktorí chránili smer výšina 471, horu Hrabov, prešli do útoku na výšinu
471. Vzhľadom na silný palebný odpor nepriateľa sa pechote 1. čs. zboru postúpiť ne-
podarilo.

93

94

Od r. 1948 premenované na  Krajné Čierno.
Dňa 20.11.1944 celkový počet príslušníkov 1. čs. samostatnej brigády bol 2728 a 3. čs. samostat-
nej brigády 2 341. 1. čs. armádny zbor v tento deň vykazoval (bez 1. čs. stíhacieho leteckého pluku
a 2. čs. paradesantnej brigády)  dovedna  8 042 osôb, ďalších 1 699 bolo v náhradnom pluku a 157
v rote zvláštneho určenia. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/1, i. č. 363.
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1. čs. brigáda 2. poľným práporom o 11.40 hod. v spolupráci s 305. streleckou di-
víziou  prešla do útoku na Bodružal. Na pechotu, ktorá vyrazila do útoku, nepriateľ
sústredil delostreleckú a mínometnú paľbu a paľbu pechoty. Pechota zaľahla. Tak-
tiež druhý pokus pechoty 1. čs. brigády o postup bol odrazený. Pechota sa vrátila do
východiska s veľkými stratami. Trestanecká rota a skupina ženistov, zaistenie na se-
verných svahoch výšiny 471, vzhľadom na silné bočné a šikmé paľby pechoty ne-
priateľa z výšiny 471 a zo západných svahov nepomenovanej výšiny juhozápadne od
Nižného Komárnika, úspech nemali. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: okraj lesa
južne od Vyšného Komárnika.

3. čs. brigáda prešla do útoku 5. poľným práporom súčasne s pechotou 1. čs. bri-
gády v smere na horu Jarucha. Všetky pokusy o postup nepriateľ odrazil silnou sú-
stredenou paľbou. Ku koncu dňa jednotky 3. čs. brigády zaujímali doterajšiu čiaru.
Prieskumom jednotiek 3. čs. brigády bol preverený nepriateľ v starých postaveniach.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor kóty 580.

Zborová skupina kpt. Kuncla udržiavala dotyk s nepriateľom na južných a juho-
východných svahoch nepomenovanej výšiny 1 km juhovýchodne od kóty 532, počas
dňa vykonávala prieskum nepriateľa v smere na Príkru a Bodružal. Prieskum zistil,
že pred úsekom skupiny Kuncla nepriateľ buduje okopy a kryty. Stanovište veliteľa
zborovej skupiny: priestor kóty 532.

Delostrelectvo zboru od 11.00 do 11.40 hod. vykonávalo delostreleckú prípravu
a v potom podporovalo útok pechoty. Spotreba streliva: 1 014 mín 120 mm a delo-
streleckých nábojov (okrem mín 82 mm).

O 23.50 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 58.
II. Nepriateľ sa počas dňa 21.11.1944 bránil na doterajšej čiare silnou delostrelec-

kou a mínometnou paľbou a paľbou pechoty. Delostrelectvo nepriateľa vykonávalo
rušivé paľby na severné a západné svahy výšiny 471, na cestu z Nižného Komárnika
do Krajnej Poľany, silne ostreľovalo južné svahy hory Obšár a viedlo riedku paľbu
do celého priestoru bojovej zostavy 1. čs. zboru.

III. Vlastné straty – dodatočne zistené straty za 20.11. a straty za 21.11.1944: pad-
lých – 7, ranených – 57.

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 120, zničených  11 ťažkých a 4 ľahké gu-
ľomety.

IV. 1. čs. zbor udržiava dotyk s nepriateľom na fronte 2 km v priestore Korejoviec
a na severných a severovýchodných svahoch výšiny 471, hlavnými silami útočil sme-
rom na Bodružal, pričom bola do boja nasadená ženijná a spojovacia záloha, ženijný
prápor, tankové posádky, poľní žandári, ochrana a obsluha štábu a veliteľa zboru. Pe-
chote 1. čs. zboru boli v bojoch v priestore Obšáru spôsobené ťažké straty, takže ku
dňu 21.11.1944 boli len tieto počty aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda 25, 3. čs. bri-
gáda – 154, trestanecká rota – 10, dovedna – 189. 

Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 9, prieskumná
rota 3. čs. brigády – 37, spolu 46.
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V. Spojenie: bolo nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,39, do pušiek – 1,30,

míny 82 mm – 0,70, míny 120 mm – 0,60, delostrelecké náboje 45 mm – 3,8, delo-
strelecké náboje 76 mm – 0,8, húfnicové náboje 122 mm – 0,4 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,05 náplne. Proviant na 6, krmivo na 17 dní.

VII. Počasie: zamračené, dážď, viditeľnosť do 200 m.

Z á p i s   z a   d e ň   22. 11. 1944  –  s t r e d a:

I. 1. čs. zbor podľa šifrovky štábu 38. armády č. 9 634 prešiel do úpornej obrany.
O 09.00 hod. jednotky 1. čs. zboru zaistením na severných svahoch výšiny 471

(trestanecká rota a skupina ženistov) s podporou mínometov prešli do útoku v smere
výšina 471, Hunkovce. Pechota útočila dvoma skupinami, jednou skupinou zo se-
veru, druhou skupinou obchvatným manévrom z východu. O 11.35 hod. sa po hú-
ževnatých bojoch zmocnila výšiny 471 a zaistila sa na jej južných svahoch. O 15.30
hod. protiútokom nepriateľa v sile roty pechoty so silnou podporou mínometov, bola
naša pechota donútená ustúpiť na severné svahy výšiny 471.

Zborová skupina kpt. Kuncla, ktorá zaujímala obranu na južných a juhovýchodných
svahoch nepomenovanej výšiny 1 km juhovýchodne od kóty 532, o 10.45 hod. odra-
zila útok nepriateľskej pechoty v sile 80 mužov. O 13.35 hod. nepriateľ so silnou pod-
porou delostrelectva a mínometov začal útok v sile práporu pechoty. Pechota kpt.
Kuncla do 14.15 hod. odrážala útok nepriateľa paľbou pechoty a o 14.15 hod., vzhľa-
dom na veľké straty a veľmi účinnú paľbu mínometov nepriateľa a útočiacej pechoty,
bola donútená ustúpiť do sedla medzi nepomenovanou výšinou a kótou 532. Ďalšie
dva pokusy skupiny Kuncla obnoviť postavenie na tejto výšine boli odrazené paľbou
pechoty nepriateľa.

Ostatné jednotky 1. čs. zboru zdokonaľovali svoje postavenia, budovali okopy,
kryty a vo svojich úsekoch vykonávali prieskum nepriateľa.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor kóty 580. 
Delostrelectvo zboru podporovalo útok pechoty na výšinu 471, odrážalo proti-

útoky nepriateľa. Počas dňa spotrebovalo 900 mín a delostreleckých nábojov, míny
82 mm do toho nepočítajúc.95

II. Vo večerných hodinách bol odoslaný doplnok 43 mužov určených pôvodne pre
ženijný prápor 1. Mužstvo doplnku prešlo len trojdňovým výcvikom. Okrem toho
bolo skupine kpt. Kuncla odoslaných 26 mužov (ženijná záloha 1. čs. brigády). Sku-
pina dostala úlohu za každú cenu obnoviť svoje postavenia na nepomenovanej výšine.

95 Nepriateľské delostrelectvo počas dňa 22.11.1944 vystrieľalo do priestoru bojových zostáv 1. čs.
armádneho zboru 1 200 delostreleckých granátov a mín. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as
v SSSR, sign. B/7/2. i. č. 83.
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III. Nepriateľ počas dňa 22.11.1944 protiútokmi silou roty až práporu pechoty
s podporou mohutných prepadov delostrelectva a mínometov sa snažil obnoviť svoje
postavenie na nepomenovanej výšine. O 11.40 hod. protiútok nepriateľa, v sile 80
mužov s podporou delostrelectva, zo smeru most na ceste z Krajnej Poľany do Bo-
družalu na nepomenovanú výšinu 1 km juhovýchodne od kóty 532, bol odrazený paľ-
bou nášho delostrelectva a pechoty.

O 13.15 hod. protiútokom v sile práporu pechoty s podporou delostrelectva a mí-
nometov z hory Jarucha, po hodinovom urputnom boji, zmocnil sa nepriateľ nepo-
menovanej výšiny 1 km juhovýchodne od kóty 532. O 15.00 hod. protiútokom
nepriateľa v sile roty pechoty so silnou podporou delostrelectva a mínometov z ne-
pomenovanej výšiny 1 km severne od kostola v Hunkovciach, bola naša pechota do-
nútená ustúpiť z južných svahov výšiny 471 na severné svahy tejto výšiny.

Delostrelectvo nepriateľa podporovalo  protiútoky svojej pechoty, rušivou paľbou
ostreľovalo prísunové komunikácie a celý priestor bojovej zostavy zboru. Do týchto
priestorov počas dňa vystrelilo 1 200 mín a delostreleckých granátov.

IV. Vlastné straty: padlých – 16, ranených – 43.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80, zničené 4 ťažké guľomety, umlčaná

jedna batéria 75 mm.
V. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 25, 3. čs. brigáda – 167, trestanecká

rota – 8, dovedna – 200.
Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 9, 3. čs. brigáda – 38, dovedna – 48.

Z á p i s   z a   d e ň   23. 11. 1944  –  š t v r t o k:

I. 1. čs. zbor počas dňa 23.11.1944 pokračoval v útokoch na nepomenovanú výšinu
1 km juhovýchodne od kóty 532 a na výšinu 471.

Skupina kpt. Kuncla o 07.30 hod., po päťminútovom delostreleckom prepade, pre-
šla do útoku na nepomenovanú výšinu 1 km juhovýchodne od kóty 532. Do 11.00
hod. v spolupráci s 5. poľným práporom 3. čs. brigády dosiahla čiaru 50 m severo-
západne od vrcholu výšiny, kde bola zastavená silným palebným odporom nepria-
teľskej pechoty. Až do 18.00 hod. útočiaca pechota skupiny Kuncla viedla ťažké boje
na dosiahnutej čiare a o 18.00 hod. sa jej smelým útokom podarilo dosiahnuť vrchol
výšiny.

Keď skupina Kuncla dosiahla nepomenovanú výšinu, delostrelectvo susedných
jednotiek 1. čs. zboru začalo na tieto priestory mohutnú paľbu, napriek tomu, že štáby
susedných jednotiek boli upozornené na to, že pechota zboru sa pripravuje na seč za-
ujímajúc východisko k seči v priestore 50 m od vrcholu nepomenovanej výšiny. Našej
pechote boli spôsobené ťažké straty – 60 % z celkového počtu útočiacich a bola do-
nútená vrátiť sa do východiska v sedle medzi kótou 532 a nepomenovanou výšinou.

Zaistenie 1. čs. zboru na severných svahoch výšiny 471 – trestanecká rota a sku-
pina ženistov prekonávajúc odpor nepriateľa sa o 15.00 hod. zmocnili výšiny 471
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a o 19.00 hod. dosiahli čiaru okraja lesa 100 m severozápadne od nepomenovanej
výšiny, ktorá je 400 m juhozápadne od kóty 471.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika:
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor kóty 580.
Delostrelectvo zboru od 07.30 hod. do 07.35 hod. uskutočnilo prepad na nepome-

novanú výšinu a v ďalšom podporovalo útok našej pechoty. Spotreba streliva: 830
mín a delostreleckých nábojov.

II. Vlastné straty: padlých – 21, ranených 74.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80, umlčané 4 ťažké guľomety.
III. Nepriateľ odrážajúc útoky 1. čs. zboru bol počas dňa donútený ustúpiť z vý-

šiny 471. Delostrelectvo nepriateľa viedlo paľbu na južné svahy hory Obšár a výšinu
471, ostreľovalo cestu Nižný Komárnik – Krajná Poľana a riedkou delostreleckou
a mínometnou paľbou celý priestor našej bojovej zostavy. Počas dňa do týchto prie-
storov vystrelilo 1 000 mín a delostreleckých nábojov. Letectvo nepriateľa o 09.40
hod. dvoma lietadlami Me 110, o 10.30 hod. troma lietadlami Me 109 a o 11.00 hod.
dvoma lietadlami Me 109 uskutočnilo prieskumné lety nad priestorom bojovej zo-
stavy 1. čs. zboru.

IV. Počet aktívnych bodákov – po doplnku 105 mužov, ktoré dostala 1. čs. brigáda
počas noci z 22. na 23.11.1944: 1. čs.  brigáda – 100, 3. čs. brigáda – 133, trestanecká
rota – 15, dovedna – 248.

Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 9, prieskumná
rota 3. čs. brigády – 38, dovedna – 47.

V. Spojenie bolo nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: míny 120 mm – 0,15, delostrelecké náboje 76 mm

– 0,72, húfnicové náboje 122 mm – 0,3 palebného priemeru. Ostatná munícia bez
zmeny. Pohonné hmoty: 1,47 náplne. Proviant na 4, krmivo na 15 dní.

VII. Počasie: slnečno, trochu chladnejšie, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   24. 11. 1944  –  p i a t o k:

I. O 04.40 hod. dňa 24.11.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 59.
Podľa šifrovky 38. armády č. 9 659 jednotky 1. čs. zboru od 11.15 hod. pokračo-

vali v útočných bojoch v smere na Hunkovce a výšinu 1 km juhovýchodne od kóty
532. Prekvapujúcim útokom skupiny kpt. Kuncla, v spolupráci s 5. poľným práporom
a 2. poľným práporom, sa naše jednotky odraziac protiútok nepriateľa v sile roty,
o 13,45 hod. definitívne zmocnili nepomenovanej výšiny96 1 km juhovýchodne od
kóty 532. Smerom na Hunkovce 1. čs. zbor viedol útočné boje skupinou ženistov a

96 V hlásení o bojovej činnosti 1. čs. az odoslanom do Londýna hlavnému veliteľovi čs. brannej moci
gen. S. Ingrovi sa v súvislosti s dobitím tejto výšiny uvádzalo: “Boje o bezejmennou výšinu jsou 
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trestaneckou rotou. Dva pokusy týchto skupín boli odrazené sústredeným delostre-
leckým prepadom nepriateľa.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: les južne od Vyšného Komárnika.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor kóty 580.
Delostrelectvo 1. čs. zboru od 11.00 do 11.15 hod. uskutočnilo delostreleckú prí-

pravu a v ďalšom podporovalo útok našej pechoty na výšinu 471. Počas dňa spotre-
bovalo 1 320 mín a delostreleckých nábojov.

II. 1. čs. tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila bojovú úlohu s 3. čs. bri-
gádou. Rozmiestnenie tankov: 5 tankov na južnom okraji Nižného Komárnika, 1 tank
pri zničenom moste južne od Nižného Komárnika, 1 tank v Krajnej Bystrej. Druhý
a tretí tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa tankovej
brigády: Wola Niżna.

III. Nepriateľ počas dňa 24.11.1944 bránil postupu našich jednotiek v priestore
výšiny 471 paľbou delostrelectva a mínometov. O 13.45 hod. bol donútený ustúpiť
z nepomenovanej výšiny 1 km juhovýchodne od výšiny 532. Počas noci dvakrát,
o 12.30 a o 15.30 hod., čatou samopalníkov uskutočnil protiútok na nepomenovanú
výšinu 1 km juhovýchodne od výšiny 532. Protiútoky boli odrazené paľbou skupiny
Kuncla a 5. poľného práporu.

Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo priestor nepomenovanej výšiny 1 km juho-
východne od výšiny 532, horu Obšár, horu Sovárna a uskutočňovalo rušivú paľbu na
cestu Nižný Komárnik – Krajná Poľana. Do týchto priestorov počas dňa vystrelilo
1 300 mín a delostreleckých nábojov. 

IV. Vlastné straty: padlých – 8 a ranených – 49.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 60, zničené 3 ťažké guľomety.
V. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 70, 3. čs. brigáda – 144, trestanecká

rota – 15, dovedna – 229. 
Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 15, 3. čs. bri-

gády – 46, dovedna – 61.
VI. Spojenie: bolo nepretržité.
VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: míny 120 mm – 0,12, delostrelecké náboje 76 mm

– 0,69, húfnicové náboje 122 mm – 0,34 palebného priemeru. Ostatná munícia bez
zmeny. Pohonné hmoty: 1,54 náplne. Proviant na 15, krmivo na 14 dní.

VIII. Počasie: zamračené, viditeľnosť do 400 m.

charakterisovány boji zblízka, v nichž vynikli osobní statečností nekteří jednotlivci a malé skupiny
vedené osobně škpt. Sedláčkem a kpt. Kunclem. Za vyjímečnou statečnost ppor. Hroudy, který v boji
obětoval svůj život, bezejmenná výšina  1 km jv. kóty 532 byla zapsaná do historie bojů a paměti
vojáků 1. čs. sboru pod jménem Hroudova výšina.“ VÚA-VHA Praha, f. SSSR IV, 1. čs. as v SSSR,
sign. B/7/12, i. č. 93.
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Z á p i s   z a   d e ň   25. 11. 1944  –  s o b o t a:

I. Podľa šifrovky štábu 38. armády č. 9 683 o 12.00 hod  1. čs. zbor prešiel do
útoku v smere na výšinu 471, Hunkovce. Vzhľadom na silný palebný odpor nepria-
teľa sa jednotkám 1. čs. zboru postúpiť nepodarilo.

Trestanecká rota a skupina ženistov, zaistenie na severných svahoch výšiny 471, od
12.00 hod. 25.11.1944 viedli útočné boje o nepomenovanú výšinu 400 m juhozá-
padne od kóty 471. V spolupráci s 338. plukom 241. streleckej divízie sa pokúšali
ovládnuť túto výšinu. Všetky pokusy o postup nepriateľa odrážala silnými palebnými
prepadmi.

1. a 3. čs. brigáda počas dňa 25.11.1944 vykonávali intenzívny prieskum nepriateľa
v smere na horu Jarucha, výšinu 527 a horu Klin. Prieskum zistil, že nepriateľ zdo-
konaľuje svoju obranu, vykonáva zákopové práce a buduje kryty. Mužstvo 1. a 3. čs.
brigády vykonávalo zákopové práce.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor kóty 580.
1. čs. tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila úlohu s 3. čs. brigádou. Roz-

miestnenie tankov: 4 tanky a samohybné delo 85 mm na východnom okraji Nižného
Komárnika, 1 tank pri zničenom moste južne od Nižného Komárnika, 1 tank v Kraj-
nej Bystrej. Druhý a tretí tankový prápor pokračujú v bojovom výcviku. Skupina por.
Grigera bola stiahnutá a mužstvo sa vrátilo k svojim jednotkám. Stanovište veliteľa
1. čs. samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo zboru počas dňa riedkou delostreleckou paľbou ostreľovalo bojovú
zostavu nepriateľa pred frontom zboru. Spotreba streliva 256 mín a delostreleckých
nábojov.

II. Nepriateľ počas dňa 25.11.1944 zdokonaľoval svoju doterajšiu obranu. Jeho
delostrelectvo vykonávalo riedku paľbu do celého priestoru bojovej zostavy zboru. Do
priestoru 1. čs. zboru za posledných 24 hodín dopadlo 400 mín a delostreleckých ná-
bojov.

III. Vlastné straty: padlých – 19, ranených – 28, nezvestných – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20, zničený jeden ťažký guľomet.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 60, 3. čs. brigáda – 167, trestanecká

rota – 10, skupina ženistov kpt. Jeníka – 29, dovedna 26497

Prieskumné jednotky zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 15, 3. čs. brigády –
62, dovedna – 77.

97 1. čs. samostatná brigáda mala v tomto dni dovedna 2 623 osôb a 3. čs. samostatná brigáda  2 184.
1. čs. armádny zbor vykazoval dovedna 7 808 osôb (bez 1. čs. stíhacieho leteckého pluku a 2. čs.
paradesantnej brigády), ďalších 1 699 osôb bolo v náhradnom pluku. VÚA-VHA Praha, f. SSSR-
IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/1, i. č. 363.
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V. Spojenie: bolo nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia bez zmeny. Pohonné hmoty: 1,54 náplne.

Proviant na 14, krmivo na 13 dní.
VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť do 800 m.

Z á p i s   z a   d e ň   26. 11. 1944  –  n e d e ľ a:

I. O 02.45 hod. došla šifrovka štábu 38. armády č. 9 705, ktorou bolo 1. čs. zboru
nariadené o 12.00 hod. uskutočniť bojový prieskum. K tejto akcii nedošlo, pretože
v dopoludňajších hodinách začal nepriateľ ustupovať. Jednotky 1. čs. zboru o 11.00
hod. prieskumnými jednotkami začali prenasledovanie nepriateľa.

O 12.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 60, ktorým boli jednotkám 1. čs. zboru
nariadené smery na prenasledovanie nepriateľa.

1. čs. brigáda s trestaneckou rotou a troma tankmi 1. tankového práporu ihneď za-
čala  prenasledovať nepriateľa po osi Bodružal, Gribov, Veľké a Malé Bukovce98,
Stropkov s úlohou do večera dňa 26.11.1944 dosiahnuť Veľké a Malé Bukovce.

3. čs. brigáda s dvoma tankmi 1. tankového práporu začala prenasledovanie ne-
priateľa na smere Príkra, Suchá, Vyšná Vladiča, Nižná Vladiča, Malé a Veľké Sta-
škovce99, Makovce, Breznička, Stropkov, s úlohou do večera dňa 26.11.1944
dosiahnuť Makovce.

Situácia 1. čs. armádneho zboru 25.11.1944

98

99

Zlúčením Veľkých a Malých Bukoviec v roku 1964 vznikla obec Bukovce.
Po zlúčení Veľkých a Malých Staškoviec v roku 1960 dostala obec názov Staškovce.
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O 17.45 hod. došiel operačný rozkaz 38. armády, ktorý jednotkám 1. čs. zboru na-
riaďoval nové smery prenasledovania nepriateľa. Podľa tohto rozkazu veliteľ 1. čs.
zboru vydal 1. čs. brigáde rozkaz prenasledovať nepriateľa na smere Bodružal, Gri-
bov, Kožuchovce, Šemetkovce a Vagrinec, 3. čs. brigáde na smere Príkra, Suchá,
Pstrina a Bodružal, Gribov, Olšavka, Vislava, Stročín.

1. čs. brigáda ku koncu dňa 26.11.1944 dosiahla vidlice cesty Bodružal – Miroľa
2,5 km južne od Bodružalu. 3. čs. brigáda dosiahla Miroľu. V priestore objazdu mosta
na ceste Krajná Poľana – Bodružal bol náložou výbušniny zakopanej v priestore ob-
jazdu zničený jeden tank 1. tankového práporu, o život prišiel jeden vojak, 4 muži boli
ťažko ranení.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: okraj lesa južne od Vyšného Komárnika.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: priestor kóty 580.
Operačné skupiny (čiastočne) postupovali za pechotou.
Delostrelectvo zboru počas noci riedkou paľbou ostreľovalo bojovú zostavu ne-

priateľa, počas dňa sa pripravovalo na presun. Spotrebovalo 90 mín a delostrelec-
kých nábojov.

II. Vlastné straty: padlých – 0, ranených – 8.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 0.
III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 60, 3. čs. brigáda – 167, trestanecká

rota – 10, skupina ženistov škpt. Jeníka – 29, dovedna – 226.
Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 1. čs. brigády – 15, 3. čs. bri-

gády – 62, dovedna 77.
IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,22, do pušiek – 1,32,

míny 82 mm – 0,65, míny 120 mm – 0,12, delostrelecké náboje 45 mm – 3,08, delo-
strelecké náboje: 76 mm – 0,84, 122 mm – 0,34, 152 mm – 0,25 palebného priemeru.
Pohonné hmoty: 1,26 náplne. Proviant na 8, krmivo na 20 dní.

V. O 24.00 hod. jednotky 1. čs. zboru dosiahli priestor: prieskum 1. čs. brigády –
Kožuchovce, 2. poľný prápor – Miroľa, prieskum 3. čs. brigády – Pstrina, 4. poľný
prápor – Príkra, 5. poľný prápor – Stročín.

VI. Spojenie bolo nepretržité.
VII. Počasie: zamračené, dážď, viditeľnosť obmedzená. 

Z á p i s   z a   d e ň   27. 11. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru prenasledujúc nepriateľa počas dňa 27.11.1944 bojovali
s malými skupinami samopalníkov, postupovali pod delostreleckou paľbou nepriateľa
a ku koncu dňa dosiahli priestor: 1. čs. brigáda – Stročín, 3. čs. brigáda – Chotča.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Olšavka.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Pstrina.
Pôvodné smery jednotiek zboru boli zmenené podľa rozkazu veliteľa 38. armády

operačným rozkazom veliteľa zboru č. 61 o 00.50 hod. 27.11.1944.
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Ženisti 1. čs. zboru vykonávali odmínovanie cesty Krajná Poľana – Miroľa –
Chotča a Krajná Poľana – Gribov – Stročín. Na ceste Krajná Poľana – Bodružal bol
vybudovaný most.

1. čs. samostatná tanková brigáda: 1. tankový prápor plní bojovú úlohu s 3. čs. bri-
gádou, 2. a 3. tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa 1.
čs. samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru uskutočňovalo prípravy na presun do nových paleb-
ných postavení.

Počas dňa 27.11.1944 pechota 1. čs. zboru obsadila tieto osady: Bodružal, Príkra,
Miroľa, Suchá, Kožuchovce, Pstrina, Malé a Veľké Staškovce, Malé a Veľké Bu-
kovce, Gribov, Olšavka, Bukovská Hôrka, Šemetkovce, Vislava, Vyškovce, Potoky,
Chotča a Stročín.

O 21.30 hod. 27.11.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 62.
II. Vlastné straty: padlých – 10, ranených – 10.
III. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 72, 3. čs. brigáda – 170.
IV. Nepriateľ zaujal obranu na západnom brehu rieky Ondavy a malými skupin-

kami samopalníkov, delostreleckou a mínometnou paľbou zdržiaval postup našej pe-
choty. Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo cestu Veľké Bukovce – Stropkov
a Stropkov – Stročín.

V. Spojenie: rádiom nepretržité, telefonické vedenie bolo stavané ihneď za postu-
pujúcou pechotou.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 0,14, do pušiek – 1,26,
míny 82 mm – 0,62, míny 120 mm – 0,12, delostrelecké náboje:  45 mm – 4,8, 76 mm
– 0,79, 122 mm – 0,33, 152 mm – 0,18 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,18 ná-
plne. Proviant na 7, krmivo na 19 dní.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť do 600 m.

Z á p i s   z a   d e ň   28. 11. 1944  –  u t o r o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru v noci z 27. na 28.11.1944 a počas dňa 28.11.1944 vyko-
návali intenzívny prieskum nepriateľa na západnom brehu rieky Ondava. 3. čs. bri-
gáda počas noci z 27. na 28.11.1944, pokračujúc v prenasledovaní nepriateľa, na
svitaní dosiahla okresné mesto Stropkov.

Pokusy prieskumných hliadok jednotiek 1. čs. zboru prejsť rieku Ondavu a dostať
sa nepriateľovi do tyla, boli odrazené. V priestore západne od Stročína prieskum zis-
til 7 ťažkých guľometov nepriateľa.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Vislava.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.
Ženisti 1. čs. zboru vykonávali odmínovanie a opravu cesty Nižný Komárnik – Bo-

družal – Bukovce – Stropkov a pripravovali materiál na vybudovanie prepravy cez
rieku Ondavu.
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Delostrelectvo zboru sa premiestňovalo po osi výšina 332 – Hunkovce – Ladomí-
rová – Vislava do nových palebných postavení.

II. Počas 27. a 28.11.1944 pechota 1. čs. zboru obsadila tieto obce: Bodružal,
Príkra, Miroľa, Suchá, Kožuchovce, Pstriná, Veľké a Malé Bukovce, Veľké a Malé
Staškovce, Gribov, Olšavka, Bukovská Hôrka, Šemetkovce, Vislava, Potoky, Chotča,
Vyškovce, Krušinec, Stročín, Radoma, Duplín, Blednica100, Tisinec, Podhory101

a okresné mesto Stropkov.
III. Nepriateľ zamínoval ústupové cesty a ustúpil na juhozápad. Z dobre vybudo-

vanej obrany na západnom brehu rieky Ondava zabraňoval našej pechote priblížiť sa
k rieke paľbou delostrelectva, mínometov a pechoty. Delostrelectvo nepriateľa ostre-
ľovalo cestu Stropkov – Duplín – Stročín a Stropkov – Veľké – Bukovce. Prieskum
zistil, že na svahoch západne od Stročína má nepriateľ vybudované súvislé zákopy
a drôtené prekážky.

IV. Úloha 1. čs. zboru v noci z 28. na 29.11.1944: vykonávať prieskum nepriateľa
na smeroch: Stropkov – Radoma, Duplín – Beňadikovce, Stročín – Mestisko, s úlo-
hou získať zajatcov.

V. Vlastné straty: ranených – 5.
VI. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 72, 3. čs. brigáda – 158, dovedna –

230. Prieskumné jednotky 1. čs. zboru: prieskumná rota 3. čs. brigády – 42.
VII. Spojenie: bolo nepretržité.
VIII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia bez zmeny. Pohonné hmoty: 1,08 náplne.

Proviant na 6, krmivo na 18 dní.
IX. Počasie: zamračené, viditeľnosť do 2000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   29. 11. 1944  –  s t r e d a:

I. Jednotky 1. čs. zboru počas 29.11.1944 vykonávali intenzívny prieskum nepria-
teľa a v priestore kóty 330 viedli útočné boje podľa šifrovky štábu 38. armády
č. 9 793.

O 03.00 hod. 29.11.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 63, ktorým bola jednotkám
1. čs. zboru vydaná úloha v spolupráci so 101. zborom na svitaní dňa 29.11.1944
začať útok s úlohou prelomiť obranu nepriateľa na západnom brehu rieky Ondava.

O 17.00 hod. 2. a 4. poľný prápor 1. čs. zboru s podporou delostrelectva prešli do
útoku, prekročili rieku Ondavu, nadviazali boj zblízka a o 17.45 sa zmocnili výšiny
330. Protiútokom nepriateľa zo severu bolo pravé krídlo 1. čs. zboru donútené ustú-
piť z výšiny 330, pechota 2. a 4. poľného práporu sa zaistila na južných a juhový-
chodných svahoch výšiny na západnom brehu rieky Ondava. Vzhľadom na silný

100

101

Hospodársky dvor v katastri obce Chotča.
Nepodarilo sa identifikovať.
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palebný odpor nepriateľa sa nepodarilo prejsť cez rieku Ondavu v priestore obce Du-
plín (podľa operačného rozkazu 38. armády a operačného rozkazu č. 63 veliteľa 1. čs.
zboru).

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Vislava.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.
Delostrelectvo zboru počas dňa podporovalo útok pechoty, uskutočnilo delostre-

leckú prípravu na výšinu 330.
II. Nepriateľ delostreleckou paľbou a paľbou pechoty z vybudovanej obrany s drô-

tenými prekážkami na západnom brehu rieky Ondavy bránil našej pechote v postupe.
O 18.00 hod. silou roty samopalníkov protiútokom zo severu donútil našu pechotu
ustúpiť na južné a juhovýchodné svahy výšiny 330.

III. Vlastné straty: padlých – 12, ranených – 21, nezvestných – 5.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 50, zničených 5 ťažkých guľometov.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 53, 3. čs. brigáda – 153, dovedna –

206. Prieskumné jednotky zboru: 3. čs. brigáda – 42.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,13, do pušiek – 1,26, míny

82 mm – 0,62, míny 120 mm – 0,65; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,8,  76 mm –
0,74, 122 mm – 0,62, 152 mm – 0,18 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,97 ná-
plne. Proviant na 7, krmivo na 21 dní.

VI. Spojenie pracovalo bez porúch.
VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť 800 m.

Z á p i s   z a   d e ň   30. 11. 1944  –  š t v r t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru počas dňa 30.11.1944 vykonávali prieskum nepriateľa za-
ujímajúceho obranu na západnom brehu rieky Ondava s úlohou preniknúť do jeho
tyla a zistiť rozmiestnenie palebných prostriedkov. Vzhľadom na silný palebný odpor
nepriateľa sa našej pechote nepodarilo prejsť cez predný okraj jeho obrany.

Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Vislava.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.
Ženijný prápor 1 počas dňa opravoval prísunové komunikácie a staval mostík cez

rieku Ondavu v priestore obce Hrabovčík a v priestore výšiny 330.
Delostrelectvo 1. čs. zboru ostreľovalo predný okraj nepriateľa a delostrelecké po-

stavenia v priestore obce Hrabovčík a kóty 237. Na tieto priestory bolo vystrelených
650 mín a delostreleckých nábojov, okrem mín 82 mm.

O 24.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz 4. 64.
II. Nepriateľ počas 30.11.1944 guľometnou a mínometnou paľbou ostreľoval našu

bojovú zostavu na výšine 330, riedkou delostreleckou a mínometnou paľbou z prie-
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storov výšiny 237 a Hrabovčíka ostreľoval cestu Nižný Svidník – Stročín, priestor
Mergešky102 a svahy juhozápadne od tejto osady.

III. Vlastné straty: ranených – 4.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20,  zničené 2 ťažké guľomety.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 53, 3. čs. brigáda – 153, dovedna –

206. Prieskumné jednotky zboru: 3. čs. brigáda – 42.
V. Spojenie: s vyšším štábom, podriadenými štábmi a pravým susedom bolo ne-

pretržité.
VI. Zabezpečenie  1. čs. zboru: munícia bez zmeny. Pohonné hmoty: 0,84 náplne.

Proviant na 6, krmivo na 20 dní.
VII. Počasie: zamračené, dážď, viditeľnosť 1000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   1.12.1944  –  p i a t o k :

I. Jednotky 1. čs. zboru zaujímajú doterajšiu obranu na východnom brehu rieky
Ondavy. Počas dňa 1.12.1944 vykonávali prieskum nepriateľa a pripravovali sa usku-
točniť preskupenie podľa šifrovky štábu 38. armády č. 9 833 a 9 847.

1. čs. brigáda udržiavala dotyk s nepriateľom v priestore výšiny 330. Stanovište
veliteľa 1. čs. brigády: Vislava.

3. čs. brigáda, zaisťujúc svoj úsek jednou čatou pechoty v Duplíne a jednou čatou
pechoty v Tisinci, 4. a 5. poľným práporom a práporom samopalníkov od 11.00 hod.
dňa 1.12.1944 uskutočňovala preskupenie s úlohou zaujať obranu v priestore od
mosta 300 m severozápadne od Duplína po Stropkov. Stanovište veliteľa 3. čs. bri-
gády: Vyškovce.

Ženijný prápor 1 počas dňa 1.12.1944 pokračoval v opravovaní prísunových ciest.
Delostrelectvo zboru sa pripravovalo uskutočniť zoskupenie do nových palebných

postavení.
II. Nepriateľ počas dňa riedkou delostreleckou a mínometnou paľbou ostreľoval

našu bojovú zostavu a vykonával guľometné prestrelky v priestore severozápadne od
Stročína a Duplína. Prieskum zistil, že nepriateľ pred frontom 1. čs. zboru 1.12.1944
vykonával zákopové práce.

III. Vlastné straty: padlých – 3, ranených – 4.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 5.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 90, 3. čs. brigáda – 1 45, trestanecká

rota – 20, dovedna – 255.
Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 15, 3. čs. brigáda – 43, dovedna – 58.
V. Spojenie: s vyšším štábom, podriadenými štábmi a s pravým susedom bolo ne-

pretržité.

102 Dnes Nová Polianka.
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VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,13, do pušiek 1,26; míny:
82 mm – 0,62, 120 mm – 0,62; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,8, 76 mm – 0,67, 122
mm – 0,8 a 152 mm – 0,18 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,73 náplne. Pro-
viant na 5, krmivo na 19 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   2. 12. 1944  –  s o b o t a:

I. Jednotky 1. čs. zboru počas dňa 2.12.1944 vykonávali prieskum nepriateľa, usku-
točňovali preskupovanie jednotiek podľa šifroviek štábu 38. armády č. 9 884 a 9 985.
O 16.00 hod. dokončili vystriedanie 865. streleckého pluku 271. streleckej divízie
v priestore Sitník – Breznica.

1. čs. brigáda vzhľadom na nevýhodné postavenie na južných a juhovýchodných
svahoch výšiny 330, ostreľovaných silnou delostreleckou a mínometnou paľbou
a veľmi účinnou guľometnou paľbou z vrcholu výšiny, a tiež vzhľadom na skutoč-
nosť, že sa front 1. čs. zboru rozšíril na 16 km, podľa rozhodnutia veliteľa zboru
stiahla 2. poľný prápor na východný breh rieky a zaujala obranu na východnom brehu
rieky Ondava v priestore: most na ceste 400 m východne od kóty 330 – Stročín – Du-
plín – Tisinec (mimo). Delostrelectvo 1. čs. brigády sa dňa 2.I2.1944 presunovalo do
nového palebného postavenia v priestore severovýchodne a juhovýchodne od obce
Potoky, juhovýchodne od Vislavy a severovýchodne od Vyškoviec. Stanovište veli-
teľa 1. čs. brigády: Vislava.

3. čs. brigáda zaujímala obranu na čiare Tisinec – Stropkov – Sitník – Breznica.
Počas dňa vystriedala jednotky 865. streleckého pluku 271. streleckej divízie na čiare
Sitník – Breznica. Delostrelectvo 3. čs. brigády sa počas dňa premiestňovalo do no-
vých palebných postavení v priestore Chotča, južne od Chotče a severovýchodne od
Stropkova. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

Delostrelectvo zboru – 1. a 2. batéria 152 mm 5. delostreleckého pluku sa pre-
miestňovala do nových palebných postavení v priestore Veľkých Bukoviec.

1. čs. tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila bojovú úlohu s 3. čs. brigádou.
Rozmiestnenie tankov 1. tankového práporu: 6 T-34 a dve  85 mm samohybné delá
sa premiestňovali z Bodružalu do Chotče. 2. a 3. tankový prápor vykonávali bojový
výcvik. Stanovište veliteľa tankovej brigády: Wola Niżna.

II. Nepriateľ v doterajšom postavení delostreleckou a mínometnou paľbou, silnou
guľometnou paľbou, ostreľoval našu bojovú zostavu na výšine 330; rušivou paľbou
delostrelectva z priestoru Hrabovčíka ostreľoval kótu 237, cesty Chotča – Stropkov,
Stročín – Stropkov a Stročín – Breznica.

3. čs. brigáda v Stropkove zajala dvoch Nemcov zo 6. roty 2. práporu 484. pešieho
pluku 424. pešej divízie – rota dostala úlohu likvidovať partizánske hnutie v prie-
store Stropkova.

III. Spojenie: s 38. armádou, podriadenými jednotkami a pravým susedom bolo
nepretržité.
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IV. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov 1,04, do pušiek – 1,23; míny:
82 mm – 1,21, 120 mm – 0,85; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,8, 76 mm – 0,67, 122
mm – 0,8, 152 mm – 0,18 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,64 náplne. Proviant
na 7, krmivo na 18 dní.

V. Počasie: zamračené, viditeľnosť 1500 m.

Z á p i s   z a   d e ň   3. 12. 1944  –  n e d e ľ a:

I. Jednotky 1. čs. zboru, udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare most na ceste 300
m východne od výšiny 330 – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica, počas dňa
3.12.1944 zdokonaľovali svoje postavenia a vykonávali prieskum nepriateľa.

1. čs. brigáda zaujímala čiaru: most na ceste 300 m východne od výšiny 330 – Stro-
čín – Duplín – Tisinec (mimo). Mužstvo 1. čs. brigády vykonávalo zákopové práce.
Prieskum preveril nepriateľa v starých postaveniach. Stanovište veliteľa 1. čs. bri-
gády: Vislava.

3. čs. brigáda udržiavala dotyk s nepriateľom na čiare: Tisinec – Stropkov – Sitník
– Breznica. Jednotky 3. čs. brigády vykonávali zákopové práce. Prieskumným jed-
notkám sa vzhľadom na silný odpor nepriateľa nepodarilo prejsť cez rieku Ondavu.
Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Breznička.

1. čs. tanková brigáda plnila bojovú úlohu s 3. čs. brigádou. Rozmiestnenie tankov
1. tankového práporu: 4 tanky T-34 a jedno samohybné delo 85 mm v Bodružali,
jeden T-34 a jedno samohybné delo 85 mm v zálohe veliteľa práporu. Stanovište ve-
liteľa 1. čs. tankovej brigády: Wola Niżna.

Ženijný prápor 1 dňa 3.12.1944 staval most na ceste Lipowiec – Czeremcha.
Delostrelectvo zboru vykonávalo zastrieľanie, spotreba streliva – 43 mín a delo-

streleckých nábojov.
II. Nepriateľ počas  dňa 3.12.1944 delostreleckou a mínometnou paľbou z prie-

storu Štiavnika, Hrabovčíka a kóty 237 ostreľoval bojovú zostavu zboru v priestore
východne od výšiny 330. Riedkou delostreleckou a mínometnou paľbou ostreľoval
Stropkov a cestu Stropkov – Chotča.

III. Vlastné straty: ranených – 7.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 115, 3. čs. brigáda – 144, trestanecká

rota – 23, dovedna – 282.
Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 12, 3. čs. brigáda – 31, dovedna 43.
V. Spojenie: s vyšším štábom, podriadenými jednotkami a s pravým susedom bolo

nepretržité. Do štábu 271. streleckej divízie bol vyslaný pomocník prednostu ope-
račného oddelenia a pomocník prednostu 3. oddelenia s úlohou zistiť situáciu a nad-
viazať spojenie.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 1,04, do pušiek – 1,23; míny:
82 mm – 1,10, 120 mm – 0,83; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,8, 76 mm – 0,74, 122
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mm – 0,77, 152 mm – 0,18 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,56 náplne. Pro-
viant na 6, krmivo na 17 dní.

VII. Počasie: zamračené, drobný dážď, viditeľnosť do 400 m.

Z á p i s   z a   d e ň   4. 12. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru, udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare: most 300 m vý-
chodne od kóty 330 – Stročín – Duplín – Stropkov – Tisinec, vykonávali bojový prie-
skum  v smere na Bokšu a prieskum nepriateľa malými skupinkami po celom fronte.
Prieskum zistil, že nepriateľ je v doterajšej obrane na západnom brehu rieky Ondavy;
v priestore na západnom brehu rieky Ondavy, západne od sútoku Ondavy a Chot-
čianky, bolo zistené mínové pole.

1. čs. brigáda zaujímala doterajšiu obranu. Dňa 4.12.1944 vykonávala prieskum
nepriateľa. Mužstvo zdokonaľovalo svoje postavenia. Stanovište veliteľa 1. čs. bri-
gády: Vislava.

3. čs. brigáda udržiavala dotyk s nepriateľom na pôvodnej čiare. O 13.15 hod.
4.12.1944 uskutočnila bojový prieskum dvoma skupinami s podporou delostrelectva
a mínometov v smere Stropkov – Chotča a Podhory – Bokša. Skupina, ktorá usku-
točňovala prieskum na smere Podhory – Bokša, prešla cez Ondavu, na západnom
brehu narazila na mínové pole a vrátila sa späť. Druhá skupina bola odrazená paľbou
nepriateľa. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Breznička.

1. čs. tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila bojovú úlohu s 1. čs. brigádou.
Rozmiestnenie tankov: 6 tankov  T-34 a 2 samohybné delá 85 mm v Chotči. Stano-
vište veliteľa 1. čs. tankovej brigády: Wola Niżna.

Ženijný prápor pokračoval v stavbe  dvoch mostov na ceste Lipowiec – Czerem-
cha.

Delostrelectvo zboru podporovalo bojový prieskum 3. čs. brigády a vykonávalo
rušivé paľby na bojovú zostavu nepriateľa. Spotreba streliva: 630 mín a delostrelec-
kých nábojov.

II. Nepriateľ slabou guľometnou paľbou ostreľoval predný okraj 1. čs. zboru, de-
lostrelectvom a mínometmi ostreľoval Stropkov.

III. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 3, nezvestných – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 50.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 115, 3. čs. brigáda – 133, trestanecká

rota – 23, dovedna – 271.
Prieskumné jednotky zboru. 1. čs. brigáda – 12, 3. čs. brigáda – 52, dovedna – 64.
V. Spojenie: s 38. armádou, podriadenými jednotkami a s pravým susedom bolo ne-

pretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,04, do pušiek – 1,23;

míny: 82 mm – 1,1, 120 mm – 0,8; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,8, 76 mm – 0,77,
122 mm – 0,77, 152 mm – 0,32 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,49 náplne.
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Proviant na 5, krmivo na 16 dní.
VII. Počasie: zamračené, dážď, viditeľnosť do 500 m.

Z á p i s   z a   d e ň   5. 12. 1944  –  u t o r o k:

I. 1. čs. zbor dňa 5.12.1944 zdokonaľoval svoje doterajšie obranné postavenia a vy-
konával prieskum nepriateľa.

1. čs. brigáda zaujímala obranu na čiare: most na ceste 300 m východne od kóty 330
– Stročín – Duplín – Tisinec (mimo). Mužstvo zdokonaľovalo svoje postavenia. Prie-
skum preveril nepriateľa v doterajšom postavení. V priestore 1 km západne od juž-
ného okraja Duplína bol zistený jeden nový DZOT. Stanovište veliteľa 1. čs. brigáda:
Vislava.

3. čs. brigáda zaujímala obranu v priestore Tisinec – Stropkov – Sitník – Breznica.
Mužstvo 3. čs. brigády počas dňa vykonávalo zákopové práce a pripravovalo sa na
prieskum v noci z 5. na 6.12.1944. Stanovište veliteľstva 3. čs. brigády: Breznička.

1. čs. tanková brigáda bola 1. tankovým práporom podriadená 1. čs. brigáde. Roz-
miestnenie tankov: 6 tankov T-34 a dve samohybné delá 85 mm v Chotči. 2. a 3. tan-
kový prápor vykonávali bojový výcvik. Stanovište veliteľa 1. čs. tankovej brigády:
Wola Niżna.

Ženijný prápor 1 pokračoval v stavbe dvoch mostov na ceste Lipowiec – Czerem-
cha.

Delostrelectvo zboru z doterajších palebných postavení strieľalo na odpor nepria-
teľa v priestore severozápadne od Bokše a jednotlivými mínami a delostreleckými
nábojmi ostreľovalo bojovú zostavu nepriateľa pred frontom zboru. Spotreba stre-
liva: 50 mín a delostreleckých nábojov.

II. Nepriateľ ostreľoval riedkou delostreleckou a mínometnou paľbou Stropkov
a priestor obce Duplín. Počas dňa 5.12.1944 dopadlo do týchto priestorov 150 mín
a delostreleckých nábojov nepriateľa.

III. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 5, nezvestných – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 115, 3. čs. brigáda – 222, trestanecká

rota 23, dovedna – 360.103

Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 35, 3. čs. brigáda – 70, dovedna 105.
V. Spojenie: dňa 5.12.1944 bolo nadviazané telefonické a rádiové spojenie s ľavým

susedom – 271. streleckou divíziou. Spojenie bolo nepretržité. Rádiové spojenie začne
až na rozkaz náčelníka spojovacej služby 38. armády.

103 1. čs. samostatná brigáda mala dňa 5.12.1944 dovedna 2 913 osôb a 3. čs. samostatná brigáda
2 484 osôb. 1. čs. armádny zbor v tento deň vykazoval dovedna 8 896 osôb (bez 1. čs. stíhacieho
leteckého pluku, 2. čs. paradesantnej brigády a náhradného pluku). VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV,
1. čs. as v SSSR, sign. E/12/1. i. č. 363.
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VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia – bez zmeny. Pohonné hmoty: 0,39 náplne.
Proviant na 10, krmivo na 15 dní.

VII. Počasie: zamračené, hmla, viditeľnosť do 800 m.

Z á p i s   z a   d e ň   6. 12. 1944  –  s t r e d a:

I. 1. čs. zbor podľa šifrovky štábu 38. armády č. 9 963 a 9 964 počas dňa 6.12.1944
preskupoval svoje bojové zostavy a pripravoval sa 1. čs. brigádou v noci zo 6. na
7.12.1944 vystriedať jednotky 81. streleckej divízie na čiare Nižný Orlík – výšina
415.

O 03.00 hod. 6.12.1944 na základe šifrovky č. 9 963 a 9 964 bol vydaný operačný
rozkaz štábu 1. čs. zboru č. 65.

Prieskumné jednotky 1. čs. zboru vykonávali prieskum nepriateľa zaujímajúceho
obranu pred frontom zboru. Prieskum preveril nepriateľa v doterajších postaveniach.

1. čs. brigáda bola vystriedaná jednotkami 3. čs. brigády a pripravovala sa na vy-
striedanie jednotiek 81. streleckej divízie na čiare Nižný Orlík – výšina 415. Stano-
vište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda o 13.00 hod. dňa 6.12.1944 vystriedala jednotky 1. čs. brigády v Stro-
číne a Duplíne. Od 13.00 hod. jednotky 3. čs. brigády udržiavali dotyk s nepriateľom
na čiare Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. Mužstvo vykonávalo zákopové
práce. Prieskum preveril nepriateľa v doterajších postaveniach. Stanovište veliteľa
3. čs. brigády: Breznička.

1. čs. tanková brigáda: situácia tankovej brigády bez zmeny.
Delostrelectvo zboru: 1. a 2. delostrelecký pluk 1. čs. brigády sa počas dňa pre-

miestňovali do nových palebných postavení v priestore obce Ladomírová. 3. a 4. de-
lostrelecký pluk 3. čs. brigády a zborový 5. delostrelecký pluk z doterajších palebných
postavení vykonávali riedku paľbu na predný okraj nepriateľa. Spotreba delostrelec-
kých nábojov a mín 120 mm: 35. 

II. Nepriateľ sa bránil v doterajšom priestore. O 01.00 hod. dňa 6.12.1944 usku-
točnil dvoma skupinami bojový prieskum – v sile 15 mužov smerom na severný
a v sile 7 mužov na južný okraj Stropkova. Paľbou nepriateľa boli ťažko ranení dvaja
vojaci 3. čs. brigády na južnom okraji Stropkova, na severnom okraji Stropkova bol
zabitý jeden príslušník 3. čs. brigády a jeden sa stal nezvestným. Delostrelectvo ne-
priateľa z priestoru Hrabovčíka, Mlynároviec, Mestiska, trigonometra 528 a Hradiska
ostreľoval Stropkov, priestor severne od Stropkova, Potoky a priestor východne od
výšiny 330.

III. Vlastné straty: padlých – 1, ranených – 5, nezvestných – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 5.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 115, 3. čs. brigáda – 215, trestanecká

rota – 23, dovedna 353. 
Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 35, 3. čs. brigáda – 70, dovedna – 105.
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V. Spojenie: telefonické a telegrafom  ST-35 s 38. armádou, s podriadenými jed-
notkami – telefonické, so 67. zborom a s 271. streleckou divíziou – telefonické.

VI. O 19.30 hod. došla šifrovka štábu 38. armády č. 9 988 a 9 989, ktorou bol
1. čs. zboru daný rozkaz zorganizovať predvojovú skupinu v sile pešieho práporu
s jedným oddielom 76 mm, dvomi mínometnými batériami 120 mm ťahanými koňmi,
rotou ženistov a prieskumnou rotou pre aktívnu činnosť na smere Jurkova Voľa, Bar-
dejov, s úlohou zmocniť sa Bardejova. Začiatok činnosti pripravenej skupiny na
zvláštny rozkaz veliteľa 38. armády.

O 22.30. hod. 6.12.1944 bol vydaný operačný rozkaz č. 66, ktorým bolo 1. čs. bri-
gáde nariadené čiastočne doplniť 3. poľný prápor a nasadiť ho v noci zo 7. na
8.12.1944 do obrany v úseku 1. čs. brigády.

1. čs. brigáde bolo nariadené mať na čiare juhovýchodne od Nižného Svidníka od
svitania dňa 8.12.1944 v pohotovosti na akciu pripravenú predvojovú skupinu podľa
nariadenia 38. armády.

VII. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov 1,02, do pušiek – 1,21;
míny: 82 mm – 1,06, 120 mm – 0,76; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,73, 76 mm –
0,7, 122 mm – 0,67, 152 mm – 0,29 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,31 ná-
plne. Proviant na 9, krmivo na 14. dní.

VIII. Počasie: zamračené, blato, viditeľnosť do 600 m.

Z á p i s   z a   d e ň   7. 12. 1944  –  š t v r t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 7.12.1944 udržiavali dotyk s nepriateľom na čiare
Vyšný Orlík (mimo) – Nižný Orlík – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov –
Breznica.

O 09.00 hod. 7.12.1944 1. čs. zbor 1. čs. brigádou vystriedal jednotky 81. strelec-
kej divízie na čiare Nižný Orlík – výšina 415.

Podľa šifrovky štábu 38. armády č. 9 988 a 9 989 bola počas dňa 7.12.1944  zor-
ganizovaná predvojová skupina v zostave 2. poľný prápor s jedným oddielom 76 mm,
dvomi batériami 120 mm mínometov ťahaných koňmi, ženijnou a prieskumnou rotou.
Po vystriedaní 2. poľného práporu 3. poľným práporom v noci na 8.12.1944 bude
predvojová skupina v pohotovosti na čiare juhovýchodne od Nižného Orlíka s úlohou
na zvláštny rozkaz veliteľa 38. armády prejsť do útoku v smere Jurkova Voľa, Bar-
dejov a zmocniť sa Bardejova.

1. čs. brigáda zaujíma obranu na čiare Vyšný Orlík (mimo) – Nižný Orlík – Vyšný
Svidník (mimo) – výšina 415. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs.  brigáda zaujíma obranu na čiare most 1 km severne od Stročína – Stročín –
Duplín – Stropkov – Breznica. Jednotky 3. čs. brigády vykonávali zákopové práce
a prieskum nepriateľa. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. tanková brigáda: situácia bez zmeny.
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Ženijný prápor 1 dňa 7.12.1944 dokončil stavbu dvoch mostov na ceste Lipowiec
– Czeremcha, staval most v Rokytovciach, pripravoval materiál na stavbu mosta na
ceste z Veľkých Bukoviec do Chotče 1200 m juhozápadne od Bukoviec a vykonával
prieskum ciest Stropkov – Breznica a Stropkov – Stročín. Stanovište veliteľa ženij-
ného práporu 1: Veľkrop.

Delostrelectvo zboru riedkou paľbou ostreľovalo predný okraj nepriateľa. Spotreba
munície: 37 mín 120 mm a delostreleckých nábojov.

II. Nepriateľ počas dňa 7.12.1944 z priestoru Hrabovčíka, západne od Mestiska,
Štiavnika a Šandalu riedkou paľbou ostreľoval priestor Stropkova a cestu Stropkov
– Breznica, Stropkov – Chotča. Na tieto priestory počas dňa vystrelil do 100 mín
a delostreleckých nábojov.

III. Vlastné straty: ranených – 3.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 115, 3. čs. brigáda – 206, trestanecká

rota – 23, dovedna – 344.
Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 35, 3. čs. brigáda – 70, dovedna – 105.
V. Spojenie bolo nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,01, do pušiek – 1,2; míny:

82 mm – 0,95, 120 mm – 0,73; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,73, 76 mm – 0,73,
122 mm – 0,66, 152 mm – 0,44 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,23 náplne.
Proviant na 8, krmivo na 13 dní.

VII. Počasie: slnečno, viditeľnosť do 2000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   8. 12. 1944  –  p i a t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru, udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare Vyšný Orlík
(mimo) – Nižný Orlík – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica, boli
predvojovou skupinou v pohotovosti na čiare juhovýchodne od Nižného Orlíka.

1. čs. brigáda uskutočnila vystriedanie 2. poľného práporu 3. poľným práporom
a udržiavala dotyk s nepriateľom na čiare Vyšný Orlík (mimo) – Nižný Orlík – Vyšný
Svidník – most 1 km severne od Stročína (mimo). Prieskum preveril nepriateľa v do-
terajších postaveniach. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímala obranu na čiare most 1 km severne od Stročína – Stročín
– Duplín – Stropkov – Breznica. Jednotky 3. čs. brigády prieskumom preverili ne-
priateľa v doterajších postaveniach a vykonávali zákopové práce. Stanovište veliteľa
3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom (6 tankov T-34 a dve sa-
mohybné delá 85 mm) bola podriadená 3. čs. brigáde. Tanky boli v palebných posta-
veniach v Chotči, 2. a 3. tankový prápor vykonávali bojový výcvik v obci Wola Niżna.
Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.
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Ženijný prápor 1 staval most v Rokytovciach a na ceste Bukovce – Chotča 1200 m
juhozápadne od Bukoviec. Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

Delostrelectvo zboru vykonávalo riedku paľbu na predný okraj a na mínometné
palebné postavenia nepriateľa. Spotreba munície: 106 mín a delostreleckých nábojov.

II. Nepriateľ počas 8.12.1944 riedkou delostreleckou a mínometnou paľbou ostre-
ľoval priestor Stropkova a viedol slabé guľometné prestrelky pred celým frontom 1.
čs. zboru. Do priestoru 1. čs. zboru počas dňa 8.XII.1944 dopadlo do 150 mín a de-
lostreleckých nábojov.

III. Vlastné straty: ranených – 3.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10, zničená jedna mínometná batéria

a jeden povoz.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 218, 3. čs. brigáda – 185, trestanecká

rota – 23, dovedna – 426. 
Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 35, 3. čs. brigáda – 91, dovedna – 126.
V. Spojenie bolo nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,01, do pušiek – 1,20;

míny: 82 MM – 0,95, 120 mm – 0,73; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,73, 76 mm –
0,73, 122 mm – 0,66, 152 mm 0,43 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,9 náplne.
Proviant na 10, krmivo na 12 dní.

VII. Počasie: zamračené, cesty zablatené, viditeľnosť dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   9. 12. 1944  –  s o b o t a:

I. Jednotky 1. čs. zboru udržiavajúc dotyk s nepriateľom na čiare Nižný Orlík –
Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica zorganizovanou predvojo-
vou skupinou držali pohotovosť v priestore juhovýchodne od Nižného Orlíka podľa
šifrovky štábu 38. armády č. 9 988 a 9 989. Pechota 1. čs. zboru počas dňa 9.12.1944
zdokonaľovala svoje postavenia, prieskumné jednotky malými skupinkami vykoná-
vali prieskum nepriateľa.

1. čs. brigáda zaujímala obranu na doterajšej čiare. V noci z 8. na 9.12.1944 usku-
točnila prieskum nepriateľa juhozápadným smerom od kóty 239 a od kríža 500 m ju-
hovýchodne od kóty 239 smerom na juhozápad. Nepriateľ paľbou svojej pechoty
nedovolil prieskumným hliadkam priblížiť sa k rieke Ondava. Stanovište veliteľa
1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímala obranu na doterajšej čiare. Prieskumnými hliadkami sme-
rom na severný a južný okraj Bokše a z cesty 700 m severne od Stropkova na západ,
dostala sa na západný breh rieky Ondava. Prieskumné hliadky zistili, že nepriateľ má
obsadené doterajšie postavenia. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda: situácia bez zmeny.
Ženijný prápor 1 dňa 9.12.1944 staval most na ceste Bukovce – Chotča 1200 m ju-

hozápadne od Bukoviec, vykonával prieskum cesty Czeremcha – Makovce. Stano-
vište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.
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Delostrelectvo zboru v doterajších palebných postaveniach vystrieľalo na nepria-
teľa 65 mín a delostreleckých nábojov.

II. Pechota nepriateľa pred frontom 1. čs. zboru vykonávala slabé guľometné pre-
strelky. Delostrelectvo nepriateľa z doterajších postavení ostreľovalo Stropkov, prie-
stor mosta 800 m severne od Stropkova, Chotču, Nižný a Vyšný Svidník, riedku
delostreleckú paľbu viedlo na celý priestor bojovej zostavy zboru. Počas dňa
9.12.1944 vystrelilo na tieto priestory 500 mín a delostreleckých nábojov.

III. Vlastné straty: padlých – 4, ranených – 12.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 5.
IV. Počet aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 208, 3. čs. brigáda – 187, trestanecká

rota – 23, dovedna 418.
Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 79, 3. čs. brigáda – 91, dovedna – 170.
V. Spojenie: s 38. armádou – telefónom a ST-35104, s 1. čs. brigádou – telefónom

a telegraficky, s ostanými podriadenými jednotkami a so susedmi – telefónom. Spo-
jenie bolo nepretržité.

VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,01, do pušiek – 1,2; míny:
82 mm – 0,0, 120 mm – 0,68; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,73, 76 mm – 0,71, 122
mm – 0,58, 152 mm – 0,39 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,89 náplne. Pro-
viant na 9, krmivo na 11 dní.

VII. Počasie: zamračené, viditeľnosť 1000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   10. 12. 1944  – n e d e ľ a :

I. 1. čs. zbor dňa 10.12.1944 zaujímal obranu na čiare Nižný Orlík – Vyšný Svid-
ník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. Počas dňa malými prieskumnými hliad-
kami  vykonával prieskum nepriateľa a zdokonaľoval svoje obranné postavenia.

1. čs. brigáda zaujímala doterajšiu obranu. V noci z 9. na 10.12.1944 odrazila bo-
jový prieskum nepriateľa v priestore Nižného Orlíka. Mužstvo vykonávalo zákopové
práce, budovalo kryty. V priebehu dňa boli pripravené dve pasce s úlohou spolupra-
covať v noci na 11.12.1944 pri likvidácii skupiny nepriateľa v Nižnom Orlíku. Prie-
skum 1. čs. brigády zistil mínové polia na západnom brehu rieky Ondavy v priestore
výšiny 330. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímala doterajšiu obranu. Počas dňa vykonávala prieskum ne-
priateľa, uskutočňovala zákopové práce a zdokonaľovala svoje obranné postavenia.
Pozorovaním bolo zistené jedno samohybné delo strieľajúce z priestoru západne od
Bokše. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda štyrmi tankmi a dvoma samohybnými delami 85
mm 1. tankového práporu bola podriadená 3. čs. brigáde. Tanky boli rozmiestnené
v Chotči. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

104 Telegrafný prístroj.



VOJNOVÝ DENNÍK 1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU V ZSSR

315

Ženijný prápor 1 počas dňa opravoval most severne od Chotče, dokončil stavbu
mostu severozápadne od Rokytoviec a vykonával prieskum cesty Chotča – Stropkov
– Breznica. Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

Delostrelectvo zboru z doterajších palebných postavení počas dňa na nepriateľa
vystrelilo 80 delostreleckých nábojov a mín 120 mm.

II. Nepriateľ sa dňa 10.12.1944 bránil na západnom brehu rieky Ondavy. V noci
z 9. na 10.12.1944 vykonal bojový prieskum v smere na Nižný Orlík. Bojový prie-
skum bol odrazený. Počas noci sa nepriateľovi podarilo slabou prieskumnou hliadkou
s jedným ťažkým guľometom vniknúť do Nižného Orlíka, kde sa udržal až do konca
dňa. Delostrelectvo nepriateľa z doterajších palebných postavení počas dňa strieľalo
do týchto priestorov: Ladomírová, Stropkov, severne od Stropkova, Vyšný Svidník, na
západné  svahy výšiny 347 a okraj lesa juhovýchodne od Nižného Orlíka. Do týchto
priestorov nepriateľ vystrelil 400 mín a delostreleckých nábojov.

III. Vlastné straty: padlých – 5, ranených – 6, nezvestných – 2.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20.
IV. Počty aktívnych bodákov: 1. čs. brigáda – 276, 3. čs. brigáda – 281, trestanecká

rota – 23, dovedna – 580.105

Prieskumné jednotky zboru: 1. čs. brigáda – 30, 3. čs. brigáda – 73, dovedna – 103. 
V. Spojenie bolo nepretržité.
VI. Zabezpečenie 1. čs. zboru: munícia do samopalov – 1,01, do pušiek – 1,2; míny:

82 mm – 0,88, 120 mm – 0,93; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,73, 76 mm – 0,71,
122 mm – 0,62, 152 mm – 0,39 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,77 náplne.
Proviant na 11, krmivo na 10 dní.

VII. Počasie: zamračené, dážď, viditeľnosť obmedzená do 600 m.

Z á p i s   z a   d e ň   11. 12. 1944  –  p o n d e l o k:

I. 1. čs. zbor dňa 11.12.1944 zaujímal obranu na čiare 300 m východne od Niž-
ného Orlíka – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. Jednotky
1. čs. zboru vykonávali prieskum nepriateľa a zdokonaľovali svoje obranné postavenia.

1. čs. brigáda s trestaneckou rotou zaujímala obranu na čiare 300 m východne od
Nižného Orlíka – Vyšný Svidník – most 1 km severne od Stročína (mimo). Prie-
skumné jednotky hliadkami v sile 10 – 15 ľudí preverovali dotyk s nepriateľom. Muž-
stvo peších práporov vykonávalo zákopové práce a budovalo kryty. Trestanecká rota
odrazila prieskum nepriateľa a v priestore západne od Vyšného Svidníka zajala jed-

105 1. čs. samostatná brigáda mala dňa 10.12.1944 dovedna 2 968 osôb a 3. čs. samostatná brigáda
2 408 osôb. 1. čs. armádny zbor dňa 10.12.1944 vykazoval dovedna 8 846 príslušníkov (bez 1. čs.
stíhacieho leteckého pluku a 2. čs. paradesantnej brigády. Ďalších 1 924 osôb bolo v náhradnom
pluku a 950 vo výcvikových  jednotkách brigád, spojovacieho a ženijného práporu. VÚA-VHA
Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign.E/12/1, i. č. 363.
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ného Nemca z trestaneckej roty 175. pešej divízie. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády:
Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímala obranu na čiare: most 1 km severne od Stročína – Duplín
– Stropkov – Breznica. Prieskumné jednotky uskutočňovali intenzívny prieskum ma-
lými skupinami po celom fronte a preverili, že nepriateľ zaujíma doterajšie postave-
nia. Mužstvo zdokonaľovalo svoje obranné postavenia. Stanovište veliteľa 3. čs.
brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda dňa 11.12.1944 prvým tankovým práporom,
ktorý mal 6 tankov T-34 a 2 samohybné delá 85 mm v obrane v Chotči, plnila bojovú
úlohu ako záloha veliteľa 1. čs. zboru. Dva T-34 z palebného postavenia 1 km se-
verne a jedno samohybné delo 85 mm z palebného postavenia 2 km severne od Strop-
kova ostreľovali nepriateľské obranné postavenie západne od obce Bokša. Paľba bola
účinná, boli pozorované priame zásahy do nepriateľských okopov. Dovedna bolo vy-
strelených 235 rán. Od náhradného pluku bolo 1. čs. samostatnej tankovej brigáde
pridelených 45 mužov. 2. a 3. tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Sta-
novište veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. a 3. čs. brigády strieľalo do priestorov: Rakovčík, Nižný Orlík,
Šandal a do priestoru západne od Bokše. Spotreba streliva: delostrelecké náboje 76
mm – 27 kusov, delostrelecké náboje 122 mm – 50, míny 120 mm – 80 kusov.

Ženisti 1. čs. zboru 11.12.1944 stavali most severne od Chotče a opravovali cestu
Bukovce – Medzilaborce. Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

II. Nepriateľ o 04.00 hod. dňa 11.12.1944 čatou samopalníkov uskutočnil bojový
prieskum smerom na nepomenovanú výšinu severozápadne od Stročína. Prieskum
nepriateľa bol odrazený delostreleckými pozorovateľmi na tejto výšine. Jeden delo-
strelecký pozorovateľ v boji s nepriateľským prieskumom padol.

O 06.00 hod. nepriateľ v sile 20 mužov vykonal prieskum v smere na Vyšný Svid-
ník. Prieskum nepriateľa bol odrazený paľbou trestaneckej roty. Trestanecká rota za-
jala 1 Nemca. Delostrelectvo nepriateľa počas dňa 11.12.1944 ostreľovalo cestu
Vyšný Svidník – Ladomírová, priestory Nižného Orlíka Duplína, Chotče, Breznice
a predný okraj bojovej zostavy jednotiek 1. čs. zboru. Do týchto priestorov nepriateľ
vystrelil do 400 mín a delostreleckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: padlých – 1, ranených – 8.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20.
IV. Spojenie: s 38. armádou – telefonické, telegraficky aparátom ST-35; s 1. čs.

brigádou – telefonické a telegramom, s ostatnými podriadenými jednotkami a su-
sedmi – telefonické. Spojenie bolo veľmi dobré.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: puškové náboje – 0,97, náboje do samopalov – 0,97;
míny: 82 mm – 0,81, 120 mm – 0,92; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,67, 76 mm –
0,7, 122 mm – 0,59, 152 mm – 0,39 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,71 ná-
plne. Proviant a krmivo na 10 dní.

VI. Počasie: dážď, hmla, viditeľnosť do 800 m.
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Z á p i s   z a   d e ň   13. 12. 1944  –  s t r e d a:

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 13.12.1944 zaujímali obranu na čiare 300 m východne
od Nižného Orlíka – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. Počas
dňa pešie prápory zdokonaľovali svoje postavenia, prieskumné jednotky vysielali
hliadky v sile 5 – 10 mužov s úlohou preveriť dotyk s nepriateľom.

1. čs. brigáda zaujímala doterajšiu obranu. Jednotky brigády vykonávali zákopové
práce a prieskumom preverovali dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa 1. čs. bri-
gády: Ladomírová.

3. čs. brigáda udržiavala doterajšiu čiaru obrany. Prieskum preveril nepriateľa v sta-
rých pozíciách. Jednotky brigády vykonávali zákopové práce, budovali drôtené pre-
kážky a úkryty. Pozorovaním boli zistené nové drôtené prekážky na východnom okraji
lesa severne 1 km od Bokše. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda plnila bojovú úlohu ako záloha veliteľa zboru,
umiestnená bola v Chotči. Dva T-34 a dve samohybné delá 85 mm 1. tankového prá-
poru z palebného postavenia na ceste Chotča – Stropkov ostreľovali nepriateľské pa-
lebné postavenia západne od Bokše. Dovedna bolo vystrelených 33 delostreleckých
nábojov. Nepriateľ vypálil po týchto tankoch 30 mín, 3 muži posádky boli ranení. Pri
návrate tankov a samohybných diel do Chotče jedno samohybné delo vošlo na pro-
titankovú mínu a jeho chodová časť bola poškodená. 2. a 3. tankový prápor dňa
13.12.1944 pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej
tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru dňa 13.12.1944 ostreľovalo priestory: Bokša, Radoma,
Rovné, Šandal, Mestisko. Spotreba delostreleckých nábojov: 76 mm – 65, 122 mm
– 5, 152 mm – 20, mín 120 mm – 31.

Ženisti 1. čs. zboru  13.12.1944 stavali most v Bukovciach a zdokonaľovali ob-
ranu peších práporov. Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

II. Straty 1. čs. zboru: ranených – 12.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 25.
III. Spojenie: 13.12.1944 bolo nepretržité.
IV. Zabezpečenie 1. čs. z boru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek – 1,17;

míny: 82 mm – 0,68, 120 mm – 0,86; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,61, 76 mm –
0,78, 122 mm – 0,57, 152 mm – 0,39 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,86 ná-
plne. Proviant na 7, krmivo na 9 dní.

V. Počasie: v noci a zrána hmla, cez deň jasno, viditeľnosť do 4000 m.
VI. 13.12.1944 nepriateľ pred frontom 1. čs. zboru viedol slabú pechotnú paľbu.

O 03:30 hod. 13.12.1944 v sile 10 mužov uskutočnil výpad na ľavé krídlo 3. čs. bri-
gády v Breznici. Výpad bol odrazený paľbou našej pechoty. Delostrelectvo a míno-
mety nepriateľa z doterajších postavení ostreľovali Stropkov, západné svahy výšiny
347, Chotču, Vyškovce, cestu Chotča – Stropkov, Ladomírovú a riedkou rušivou paľ-
bou predný okraj našej zostavy. Počas dňa bolo do týchto priestorov vystrelených
650 mín a delostreleckých nábojov.
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Z á p i s   z a   d e ň   14. 12. 1944  –  š t v r t o k:

I. 1. čs. zbor dňa 14.12.1944 zaujímal obranu na čiare 300 m východne od Nižného
Orlíka – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica, zdokonaľoval
svoje obranné postavenia a uskutočňoval prípravy na bojový prieskum (v noci na
15.12.1944).

1. čs. brigáda zaujíma obranu na doterajšej čiare. Pechota 2. pešieho práporu v noci
z 13. na 14.12.1944 očistila od nepriateľa Nižný Orlík a je pohotová v noci na
15.12.1944 uskutočniť bojový prieskum. Mužstvo poľných práporov zdokonaľovalo
svoje postavenia. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujíma doterajšiu čiaru obrany. Jednotky 3. čs. brigády vykonávali
zákopové práce, pripravovali sa na bojový prieskum. Začiatok činnosti výpadových
skupín o 21.30 hod. dňa 14.12.1944. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda prvým tankovým práporom plnila bojovú úlohu
ako záloha veliteľa zboru 6 tankmi T-34 a jedným samohybným delom 85 mm, roz-
miestnenými v Chotči. Mužstvo 1. čs. tankového práporu bolo počas dňa zamestnané
opravou mosta na ceste Chotča – Stropkov a úpravou terénu v kruhovej obrane
Chotče.

Na rozkaz veliteľa 1. čs. zboru 1. čs. tanková brigáda zapožičala 15 studebakerov
na presťahovanie záložných jednotiek zboru do Humenného. Stanovište veliteľa 1. čs.
samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru ostreľovalo priestory: Rakovčík, Šandal,
Rovné, Mestisko. Spotreba munície: delostreleckých nábojov 76 mm – 106, 122 mm
– 38, 152 mm – 18, mín 120 mm – 53.

Ženisti 1. čs. zboru dokončili stavbu mostu v Bukovciach a zdokonaľovali obranu
poľných práporov.

II. Nepriateľ sa bránil na doterajšej čiare. Nepriateľ v sile 15 mužov, ktorí vnikli
do Stročína a chceli zobrať materiál na stavbu úkrytov, bol rozprášený paľbou našej
pechoty. Skupina nepriateľa, ktorá sa bránila v Nižnom Orlíku, bola akciou našej pe-
choty donútená ustúpiť na západ od rieky Ondavy. Delostrelectvo a mínomety ne-
priateľa z doterajších palebných postavení počas dňa 14.12.1944 ostreľovali
Ladomírovú, Vyšný a Nižný Svidník, juhozápadné svahy výšiny 347, Podhory a ried-
kou mínometnou paľbou predný okraj našej bojovej zostavy. Počas dňa do týchto
priestorov nepriateľ vystrelil do 400 delostreleckých nábojov a mín.

III. Straty 1. čs. zboru: ranených – 2.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20 vojakov, zničený 1 ťažký guľomet.
IV. Spojenie bolo nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek – 1,17; míny:

82 mm – 0,68, 120 mm – 0,86; delostreleckých nábojov: 45 mm – 3,61, 76 mm –
0,78, 122 mm – 0,57, 152 mm – 0,39 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,75 ná-
plne. Proviant na 4, krmivo na 17 dní.
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VI. Počasie: zrána oblačno, neskoršie jasno, trocha chladnejšie. Viditeľnosť do
4000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   15. 12. 1944  –  p i a t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 15.12.1944 udržiavali obranu na doterajšej čiare
300 m východne od Nižného Orlíka – Vyšný Orlík – Vyšný Svidník – Stročín – Du-
plín – Stropkov – Breznica. V noci na 15.12.1944 vykonávali bojový prieskum a zdo-
konaľovali svoje obranné postavenia. Výpadové skupiny 1. a 3. čs. brigády vzhľadom
na silný palebný odpor nepriateľa nemali úspech.106

1. čs. brigáda zaujímala obranu na doterajšej čiare. Prieskumná čata o 21.00 hod.
dňa 14.12.1944 vyrazila s podporou delostrelectva a mínometov na smere Nižný Orlík
s úlohou uskutočniť výpad na odpor nepriateľa na jeho prednom okraji. V okamžiku,
keď prieskumná hliadka prešla cez rieku Ondavu a blížila sa k drôteným prekážkam
bezprostredne na západnom brehu rieky Ondavy, nepriateľ začal paľbu z troch ťaž-
kých guľometov a samopalov. Prieskumná hliadka, ktorá v tomto okamžiku bola pred
strmým západným brehom rieky Ondavy v silnom vodnom prúde, bola donútená
vzhľadom na účinnú paľbu nepriateľa vrátiť sa do východiska. Poľné prápory 1. čs.
brigády vykonávali zákopové práce. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímala obranu v doterajších priestoroch. O 21.30 hod. 14.12.1944
prieskumnou čatou s podporou delostrelectva a mínometov vyrazila v smere Strop-
kov, Rovné s úlohou uskutočniť výpad na odpor nepriateľa v Rovnom. Výpadová
skupina prešla cez rieku Ondavu a v okamžiku, keď sa blížila k Rovnému, bola na-
padnutá paľbou pechoty a mínometov nepriateľa. Vzhľadom na to, že paľba nepria-
teľa bola účinná, výpadová skupina sa vrátila. Mužstvo 3. čs. brigády dňa 15.12.1944
zdokonaľovalo svoje obranné postavenia. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vy-
škovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda dňa 15.12.1944 prvým tankovým práporom
plnila bojovú úlohu ako záloha veliteľa 1. čs. zboru. 1. tankový prápor bol rozmiest-
nený v Chotči. 2. a 3. tankový prápor uskutočnili ukážkové zoznamovacie cvičenie
pre 241. streleckú divíziu na tému „Boj tankov s pechotou v otvorenom teréne“. Na
rozkaz veliteľa 1. čs. zboru bol v 1. tankovom prápore zbavený velenia kpt. pech. B.
Novotný.

106 Počet aktívnych bodákov peších práporov 1. a 3. čs. sam. brigády dňa 15.12.1944 bol dovedna
394, ďalších  196 osôb pôsobilo v prieskumných jednotkách 1. a 3. čs. sam. brigády a trestaneckej
roty.  VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/12, i. č. 93; sign. E/12/2, i. č. 364.
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Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru107 počas 15.12.1944 podporovalo výpadové
skupiny. Spotreba streliva:  nábojov 76 mm – 77, 122 mm – 92, mín 120 mm – 170.

Ženisti 1. čs. zboru dňa 15.12.1944 postavili most na ceste Chotča – Vyškovce
a zdokonaľovali obranu jednotiek 1. čs. zboru.

II. Nepriateľ zaujímal obranu na starej čiare. O 06.00 hod. družstvo samopalníkov
nepriateľa vykonávalo prieskum v smere na Tisinec. Prieskum nepriateľa bol odra-
zený. Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo z palebných postavení pri Hrabovčíku
Nižný Svidník, z palebných postavení v priestore výšiny 372 Stropkov a riedkou mí-
nometnou paľbou z doterajších postavení predný okraj našej bojovej zostavy. Počas
dňa 15.12.1944 nepriateľ do týchto priestorov vystrelil 350 mín a delostreleckých ná-
bojov.

III. Straty 1. čs. zboru: padlých – 3, ranených – 4.108

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 30, zničené 3 ťažké guľomety a 3 úkryty.
IV. Spojenie bolo nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek 1,17; míny:

82 mm – 0,57, 120 mm – 0,83; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,61, 76 mm – 0,81,
122 mm – 0,71, 152 mm – 0,66 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,21 náplne.
Proviant na 3, krmivo na 16 dní.

VI. Počasie: zamračené, sneh, mráz. Viditeľnosť obmedzená.

Z á p i s   z a   d e ň   16. 12. 1944  –  s o b o t a:

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 16.12.1944 zaujímali obranu na čiare: 300 m východne
od Nižného Orlíka – Vyšný Orlík – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. Podľa
šifrovky štábu 38. armády č. 10.206 o 18.00 hod. dňa 16.12.1944 začali útok na smere
Hrabovčík – Rovné a na smere Bokša – Radoma s úlohou dosiahnuť čiaru Rovné –
Mlynárovce – Beňadikovce – Radoma. 1. čs. zbor práporom samopalníkov 3. čs. bri-
gády zdolal odpor nepriateľa na západnom brehu Ondavy, prešiel cez rieku Ondavu
a o 21.00 hod. dosiahol priestor 50 m východne od Bokše. Taktiež 3. poľnému prá-
poru sa podarilo prejsť cez rieku Ondavu smerom na Hrabovčík, 4. poľnému práporu
sa prejsť cez rieku nepodarilo vzhľadom na silný palebný odpor nepriateľa.

107

108

Podľa údajov veliteľstva 1. čs. armádneho zboru delostrelectvo zboru od 15.11. do 15.12. 1944
spotrebovalo 25 213 delostreleckých granátov a mín (238,3 ton). VÚA-VHA Praha, f. SSSR-IV,
1. čs. as v SSSR, sign. B/7/12, i. č. 93.
Celkové straty 1. čs. armádneho zboru od 8.9. do 15.12.1944 predstavovali: 1 127 padlých a zo-
mrelých, 4 626 ranených, 1 017 nezvestných, dovedna 6 770 osôb. VÚA-VHA Praha, f. SSSR IV,
1. čs. as v SSSR, sign. B/7/12, i. č. 93.
K 15.12.1944 mal 1. čs. armádny zbor  9 937 príslušníkov (včítane leteckých jednotiek a bez 2. čs.
paradesantnej brigády). Z toho v jednotkách 1. čs. samostatnej brigády 2978, 3. čs. samostatnej bri-
gády 2 536, 1. čs. tankovej brigády 844 a v jednotkách 5. delostreleckého pluku 833. VÚA-VHA
Praha, f. ČsVM SSSR, sign. 78/1/9.
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1. čs. brigáda o 18.00 hod. 16.12.1944 prešla do útoku 3. poľným práporom na
smere Hrabovčík – Rovné. Jednotky 3. poľného práporu prešli cez rieku Ondavu a od
21.00 hod. bojovali  na severných svahoch výšiny 330. Situácia ostatných jednotiek
bez zmeny. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda o 18.00 hod. 16.12.1944  prešla do útoku práporom samopalníkov na
smere Bokša – Radoma, 4. poľným práporom na smere Tisinec – Nižná Baňa. Sa-
mopalníkom 3. čs. brigády sa podarilo bojom zlomiť odpor nepriateľa na západnom
brehu rieky Ondavy, prešli cez rieku a od 20.00 hod. bojujú na východnom okraji
Bokše. 4. poľný prápor bol mínometnou a guľometnou paľbou nepriateľa zastavený
150 m východne od rieky Ondavy. Situácia ostatných jednotiek je totožná so situá-
ciou 15.12.1944. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom rozmiestneným v Chotči
plnila bojovú úlohu ako záloha veliteľa 1. čs. zboru. 2. a 3. tankový prápor pokračo-
vali v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády: Wola
Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru dňa 16.12.1944 ostreľovalo riedkou rušivou paľbou bo-
jovú zostavu nepriateľa. Do 18.00 hod. spotrebovalo 80 mín a delostreleckých nábo-
jov. Od 18.00 hod. podporovalo útok pechoty. Spotreba streliva: delostrelecké náboje
76 mm – 354, 122 mm – 126, 152 mm – 86. Míny 120 mm – 314.

Ženisti 1. čs. zboru boli pridelení brigádam s úlohou zdokonaľovať obranu poľ-
ných práporov. Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

II. Nepriateľ z doterajšieho obranného postavenia bránil postupu našej pechoty mí-
nometnou a guľometnou paľbou. V noci z 15. na 16.12.21944 uskutočnil bojový prie-
skum: o 22.45 hod. v sile 30 mužov smerom na Stročín, o 01.30 hod. v sile družstva
na tom istom smere, o 24.00 hod. v sile čaty pozdĺž cesty Vyšný Svidník – Ladomí-
rová. Všetky bojové prieskumy nepriateľa boli odrazené našou pechotou. Delostre-
lectvo nepriateľa z doterajších palebných postavení ostreľovalo Stropkov, priestor
severne od Stropkova, Vyšný a Nižný Svidník, cestu Stročín – Chotča a našu úto-
čiacu pechotu. V priestore južne od kóty 305 bol na svitaní 16.12.1944 zajatý jeden
Nemec, príslušník ženijného prieskumu štábnej roty 75. pešej divízie, ktorý bol pri-
daný 202. pešiemu pluku.

III. Straty 1. čs. zboru: do 18.00 hod. 16.12.1944: ranených – 2.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80 vojakov. Zničený jeden protitankový

kanón 75 mm a 4 pevnôstky s ťažkými guľometmi.
IV. Spojenie bolo nepretržité
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek – 1,17; míny:

82 mm – 0,57, 120 mm – 0,88; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,61, 76 mm – 0,8, 122
mm – 0,7, 152 mm 0,68 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,67 náplne. Proviant
na 2, krmivo na 15 dní.

VI. Počasie: slnečno, mráz. Viditeľnosť do 2000 m.
VII. Dňa 16.12.1944 o 17.00 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 67 ako potvrde-
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nie ústne vydaných rozkazov. Týmto rozkazom bolo 1. čs. zboru nariadené od 17.00
hod. 16.12.1944 prejsť k aktívnym akciám na úseku Vyšný Svidník – Stropkov.

Z á p i s   z a   d e ň   17. 12. 1944 –  n e d e ľ a:

I. Dňa 17.12.1944 do 02.00 hod. jednotky 1. čs. zboru viedli útočné boje 3. poľným
práporom, 4. poľným práporom a práporom samopalníkov 3. čs. brigády na smere
Hrabovčík, Rovné, Tisinec, Bokša, Baňa a na smere Bokša, Radoma. Prápor samo-
palníkov 3. čs. brigády a 3. poľný prápor, ktorým sa podarilo prekročiť rieku On-
davu, boli o 02.00 hod. donútené silnou pechotnou a mínometnou paľbou nepriateľa
ustúpiť do východiska. Mužstvo jednotiek 1. čs. zboru počas dňa zdokonaľovalo svoje
obranné postavenia, prieskumné jednotky sa pripravovali na výpady, ktoré budú vy-
konávať v noci na 18.12.1944.

1. čs. brigáda od 02.00 hod. po neúspešnej akcii 3. poľného práporu zaujímala do-
terajšie obranné postavenia na východnom brehu rieky Ondavy. Prieskumné jednotky
sa počas dňa pripravovali na výpad v smere južný okraj Nižného Orlíka, Jurkova
Voľa. Začiatok výpadovej akcie o 21.30 hod. 17.12.1944. Stanovište veliteľa 1. čs. bri-
gády: Ladomírová.

3. čs. brigáda – 4. poľný prápor a prápor samopalníkov sa o 02.00 hod. vrátili do
východiska vzhľadom na silný účinný odpor nepriateľa. Prieskumné jednotky sa pri-
pravovali na bojový prieskum na smere Sitník, Šandal. Vyrazenie na bojový prie-
skum o 23.00 hod. 17.12.1944. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila bojovú úlohu ako
záloha veliteľa 1. čs. zboru. Rozmiestnenie 1. tankového práporu v Chotči. Na roz-
kaz náčelníka štábu zboru sa dva tanky T-34 premiestnili z kruhovej obrany Chotče
a zaujali palebné postavenia 50 m severne od kostola v Stropkove. 1. čs. tankovej
brigáde – 1. čs. tankovému práporu bolo pridelených 77 ženistov, nováčikov. 2. a 3.
tankový prápor pokračovali v bojovom výcviku. Stanovište veliteľa 1. čs. samostat-
nej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru podporovalo útok pechoty, ostreľovalo predný
okraj a mínometné palebné postavenia nepriateľa. Spotreba streliva: delostrelecké
náboje 76 mm – 243, 122 mm – 103, 152 mm – 50, míny 120 mm – 118.

Ženijné jednotky 1. čs. zboru zdokonaľovali obranné postavenia poľných práporov.
Stanovište veliteľa  ženijného práporu 1: Veľkrop.

II. Nepriateľ zaujímal doterajšie obranné postavenia. V noci na 17.12.1944 paľbou
delostrelectva a pechoty odrážal útoky našej pechoty. Počas dňa riedkou rušivou paľ-
bou ostreľoval predný okraj našej bojovej zostavy. Do týchto priestorov bolo nepria-
teľom vystrelených 450 mín a delostreleckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: padlých – 1, ranených – 12, nezvestných – 5.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 80 vojakov. Zničený 1 ťažký guľomet
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a jeden protitankový kanón 75 mm.
IV. Spojenie: s 38. armádou – telefonické a telegrafom ST-35, s 1. a 3. brigádou –

telefonické a telegrafom, s pravým susedom – telefonické cez 1. čs. brigádu, s ľavým
susedom – telefonické. Spojenie bolo ve1mi dobré.

V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek – 1,17; míny:
82 mm – 0,54, 120 mm – 0,77; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,6, 76 mm – 0,79, 122
mm – 0,7,  152 mm – 0,7 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,58 náplne. Pro-
viant na 5, krmivo na 14 dní.

VI. Počasie: jasno, viditeľnosť 6 – 10 km. 

Z á p i s   z a   d e ň   18. 12. 1944  –  p o n de l o k:

I. 1. čs. zbor dňa 18.12.1944 zaujímal obranu na čiare 300 m východne od Nižného
Orlíka – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. V noci zo 17. na
18.12.1944 prieskumné jednotky 1. čs. a 3. čs. brigády uskutočnili bojový prieskum
na smere z južného okraja Vyšného Svidníka na západ, z priestoru kóty 239 na juho-
západ a na smere Sitník, Šandal. Na každom smere pracovala skupina 15 mužov so
silnou podporou diel a mínometov. Výpadovej skupine, ktorá pracovala v priestore
kóty 239 a z južného okraja Vyšného Svidníka, sa podarilo prejsť cez rieku Ondavu.
Výpadové skupiny nemali úspech, pretože boli nepriateľom spozorované a paľbou pe-
choty a mínometov donútené ustúpiť do východiska. Mužstvo jednotiek 1. čs. zboru
dňa 18.12.1944 zdokonaľovalo svoje obranné postavenia.

1. čs. brigáda zaujímala obranu v doterajších priestoroch, počas dňa vykonávala
intenzívny prieskum a zdokonaľovala svoje postavenie. Stanovište veliteľa 1. čs. bri-
gády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímala obranu v doterajších priestoroch, počas dňa jednotky bri-
gády vykonávali zákopové práce. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila bojovú úlohu ako
záloha veliteľa 1. čs. zboru, rozmiestnená ako v zápise zo 17.12.1944. 1. tankový prá-
por vyslal peší prieskum po ceste na Krušinec s úlohou vyhľadať palebné postavenie
pre samohybné delo 85 mm. V rámci 1. tankového práporu bola vytvorená rota že-
nistov a začalo sa s jej výcvikom.

Delostrelectvo 1. čs. zboru podporovalo prieskumné jednotky a riedkou paľbou
ostreľovalo bojovú zostavu nepriateľa. Spotreba streliva: 464 mín a delostreleckých
nábojov.

Ženijné jednotky 1. čs. zboru 18.12.1944 vykonávali bojový výcvik s mužstvom
poľných práporov na tému „ženijný prieskum, zisťovanie mínových polí, odstraňo-
vanie mínových polí“ a pripravovali sa na ženijný prieskum, ktorý majú uskutočniť
v noci na 19.12.1944. Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

II. Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z doterajších palebných postavení odrá-
žali naše výpadové skupiny a ostreľovali Stropkov, Vyšný a Nižný Svidník a viedli
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riedku rušivú paľbu na našu bojovú zostavu. Počas dňa  nepriateľ do týchto priesto-
rov vystrelil 400 mín a delostreleckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: ranených – 2.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20, zničené 3 ťažké guľomety.
IV. Spojenie bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie jednotiek 1. čs. zboru: náboje do samopalu – 0,97, do pušiek –

1,17; míny: 82 mm – 0,8, 120 mm – 1,09; delostrelecké náboje : 45 mm – 1,06, 76
mm – 0,87, 122 mm – 1,00, 152 – 0,71. Pohonné hmoty: 1,32 náplne. Proviant na 4,
krmivo na 14 dní.

VI. Počasie: slnečno, viditeľnosť veľmi dobrá.

Z á p i s   z a   d e ň   19. 12. 1944  –  u t o r o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru udržiavajúc obranu na doterajšej čiare dňa 19.12.1944 vy-
konávali bojový prieskum na smeroch: prieskumnou rotou 1. čs. brigády – Nižný
Orlík, Jurkova Voľa, z Vyšného Svidníka na západ. Počas dňa mužstvo jednotiek
1. čs. zboru vykonávalo zákopové práce, mužstvo poľných práporov vykonávalo bo-
jový výcvik na tému „prieskum mínových polí, spôsoby zisťovania mín a odstraňo-
vanie mínových prekážok“.

1. čs. brigáda z doterajších obranných postavení uskutočnila výpady dvomi skupi-
nami na smere Vyšný Svidník, Jurkova Voľa a z Vyšného Svidníka na západ. Obom
skupinám sa podarilo prejsť cez rieku Ondavu. Keď prieskumné hliadky dosiahli mí-
nové polia pred predným okrajom nepriateľa, nepriateľ začal delostreleckú, míno-
metnú a guľometnú paľbu a donútil naše hliadky vrátiť sa do východiska. Stanovište
veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda počas 19.12.1944 zdokonaľovala doterajšie obranné postavenia, vy-
konávala dôkladné pozorovanie a pripravovala sa uskutočniť v noci na 20.12.1944 bo-
jový prieskum. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom rozmiestneným v Chotči
plnila bojovú úlohu ako záloha veliteľa 1. čs. zboru. Samohybným delom 85 mm
1. tankového práporu z palebného postavenia na juhovýchodnom kraji Krušinca ostre-
ľovala nepriateľské obranné postavenie na okraji lesa západne od Bokše. Dovedna vy-
strelilo 50 rán. Situácia ostatných jednotiek tankovej brigády: bez zmeny. Stanovište
veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru z doterajších palebných postavení podporo-
valo výpadové skupiny 1. čs. brigády a riedkou rušivou paľbou ostreľovalo predný
okraj bojovej zostavy nepriateľa. Spotreba streliva: delostrelecké náboje 76 mm –
122, 122 mm – 66; mín 120 mm – 129.

Ženijné jednotky 1. čs. zboru stavali most na ceste Malá Poľana – Miková a zdo-
konaľovali obranu peších práporov. Stanovište veliteľa  ženijného práporu 1. Veľ-
krop.
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II. O 03.00 hod. 19.12.1944 nepriateľ v sile 15 mužov vykonával prieskum na se-
vernom okraji Nižného Orlíka. Prieskumná hliadka bola odrazená paľbou našej pe-
choty. Delostrelectvo a mínomety nepriateľa  ostreľovali Ladomírovú, Vyšný Svidník,
Chotču a rušivou paľbou predný okraj jednotiek zboru. Počas dňa bolo nepriateľom
vystrelených 350 mín a delostreleckých nábojov. O 15.20 hod. nad priestorom obrany
1. čs. zboru vykonalo lietadlo nepriateľa Ju-88 prieskumný let.

III. Vlastné straty: 1. čs. brigáda – 1 ranený, 3 čs. brigáda – 2 ranení, dovedna ra-
nených – 3.

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20, zničený 1 ťažký guľomet.
IV. Spojenie bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie jednotiek 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek –

1,17; míny: 82 mm – 0,57, 120 mm – 0,83; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,61, 76
mm – 0,81, 122 mm – 0,70, 152 mm 0,66 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,6
náplne. Proviant na 3, krmivo na 16 dní.

VI. Počasie: slnečno, viditeľnosť veľmi dobrá do 6000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   20. 12. 1944  –  s t r e d a:

I. Jednotky 1. čs. zboru udržiavajúc obranu v doterajších priestoroch v noci na
20.12.1944 prieskumnou rotou 3. čs. brigády uskutočnili výpad v smere Sitník, se-
verovýchodný okraj lesa, juhovýchodne od Šandalu, počas dňa zdokonaľovali svoje
postavenia a vykonávali bojový výcvik s pechotou na tému „spôsoby prekonávania
mínových prekážok“.

1. čs. brigáda zaujímala doterajšiu obranu. Jednotky 1. čs. brigády počas dňa vy-
konávali pozorovanie a prieskum nepriateľa s úlohou preveriť dotyk a vykonávali
zákopové práce. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímajúc doterajšie priestory obrany prieskumnou rotou o 23.00
hod. vyrazila s úlohou uskutočniť výpad v smere Sitník, severovýchodný okraj lesa,
juhovýchodne od Šandalu. Prieskumná hliadka prešla rieku Ondava, a keď sa blížila
k drôteným prekážkam nepriateľa pred okrajom lesa, nepriateľ začal silnú delostre-
leckú a mínometnú paľbu a donútil výpadovú skupinu vrátiť sa do východiska. Muž-
stvo 3. čs. brigády vykonávalo zákopové práce a ženijný výcvik. Stanovište veliteľa
3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom rozmiestneným v Chotči
– 3 tankmi T-34 a 1 tankom T-70, v palebnom postavení na juhovýchodnom okraji de-
diny Krušinec 1 samohybné delo 85 mm, plnila bojovú úlohu. Situácia ostatných jed-
notiek tankovej brigády bez zmeny. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej
brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru počas 20.12.1944 ostreľovalo Bokšu, Mestisko a ruši-
vou paľbou odpory na prednom okraji obrany nepriateľa. Spotreba streliva: delo-
strelecké náboje 76 mm – 19, míny 120 mm – 29.
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Ženisti 1. čs. zboru počas 20.12.1944 pokračovali na stavbe mostu na ceste Malá
Poľana – Miková, budovali drôtené prekážky na prednom okraji obrany zboru.

II. Nepriateľ udržiaval doterajšiu obranu na západnom brehu rieky Ondavy. Na
svitaní 20.12.1944 čatou pechoty uskutočnil prieskum smerom na kótu 239. Prie-
skum nepriateľa bol rozprášený paľbou našej pechoty. Delostrelectvo a mínomety
nepriateľa z Rovného ostreľovali Ladomírovú. Do tohto priestoru bolo počas dňa vy-
strelených vyše 100 mín a nábojov. Riedkou rušivou paľbou z doterajších postavení
ostreľoval predný okraj našej zostavy. Počas 20.12.1944 do priestoru bojovej zostavy
1. čs. zboru nepriateľ vystrelil do 300 mín a delostreleckých nábojov. O 13.05 a 14.55
hod. Ju-88 uskutočnilo dva prieskumné lety nad priestorom obrany 1. čs. zboru.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 8 ranených, 3. čs. brigáda – 4 ranení, do-
vedna ranených – 12. 

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20 vojakov, zničené 2 úkryty.
IV. Spojenie bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie jednotiek 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek –

1,35; míny: 82 mm – 0,68, 120 mm – 1,13; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,60, 76
mm – 0,77, 122 mm – 0,9, 152 mm – 0,65 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,09
náplne. Proviant na 4, krmivo na 21 dní.

Z á p i s   z a   d e ň   21. 12. 1944  –  š t v r t o k:

I. 1. čs. zbor dňa 21.12.1944 zaujímal obranu na čiare 300 m východne od Nižného
Orlíka – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. V noci na
21.12.1944 prieskumná rota 1. čs. brigády uskutočnila bojový prieskum  na smere
južný okraj Nižného Orlíka, Jurkova Voľa. Počas dňa jednotky 1. čs. zboru vykoná-
vali pozorovanie a prieskum nepriateľa, zdokonaľovali svoje obranné postavenia.

Dňa 21.12.1944 došli šifrovky štábu 38. armády a 10.307, 10.308 a 10.318, na ich
základe bol o 13.00 hod. vydaný operačný rozkaz č. 68, ktorým bolo 1. čs. zboru na-
riadené v noci z 22. na 23.12.1944 vystriedať jednotky 81. streleckej divízie v úseku
Vápeník – Vyšná Jedľová. O 13.40 hod. bol vydaný operačný rozkaz č. 68, ktorým
bolo  jednotkám 1. čs. zboru nariadené v dňoch 22. – 26.12.1944 uskutočňovať vý-
pady.

1. čs. brigáda udržiavala obranu v doterajších priestoroch. O 19.30 hod. dňa
20.12.1944 prieskumná rota brigády vyrazila na smere južný okraj Nižného Orlíka,
Jurkova Voľa s úlohou uskutočniť výpad na odpor nepriateľa na prednom okraji. Dva
pokusy prieskumnej roty brigády boli odrazené paľbou guľometov, granátometov
a mínometov nepriateľa. Prieskum zistil dva ťažké guľomety západne od južného
okraja Nižného Orlíka.

Jednotky 1. čs. brigády sa dňa 21.12.1944 pripravovali na vystriedanie jednotkami
3. čs. brigády na čiare výšina 415 – most 1 km severne od Stročína. Vystriedanie sa
uskutoční v noci na 22.12.1944. Súčasne sa jednotky 1. čs. brigády v spolupráci so
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štábom 81. streleckej divízie pripravovali vystriedať jednotky 81. streleckej divízie
na čiare Vápeník – Vyšná Jedľová. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujímala obranné postavenie. Počas dňa 21.12.1944 sa pripravovala
vystriedať jednotky 1. čs. brigády na čiare výšina 415 – most 1 km severne od Stro-
čína. Vystriedanie sa uskutoční v noci na 22.12.1944. Jednotky 3. čs. brigády zdoko-
naľovali svoje obranné postavenia. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila bojovú úlohu ako
záloha veliteľa 1. čs. zboru v priestore obce Chotča. Na rozkaz veliteľa 1. čs. zboru
tri tanky T-34 boli pridelené 1. čs. brigáde do Ladomírovej. Samohybné delo 85 mm
1. tankového práporu z palebného postavenia juhovýchodne od Krušinca vystrelilo
160 nábojov na obranné postavenie nepriateľa v priestore západne a južne od Bokše.
Situácia 2. a 3. tankového práporu bez zmeny. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej
tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru dňa 21.12.1944 prešlo podľa šifrovky štábu 38. armády
č. 10.258 do operačnej podriadenosti veliteľa delostrelectva 38. armády.

Ženisti 1. čs. zboru dňa 21.12.1944 opravovali budovu v Havaji pre dôstojnícku
školu. Boli zamestnaní na oprave cesty Makovce – Veľkrop a budovaní drôtených
prekážok.

II. Delostrelectvo a mínomety nepriateľa v priestore Ladomírová – Vyšný Svid-
ník – Stropkov ostreľovalo Chotču, Stropkov a rušivou paľbou predný okraj našej
bojovej zostavy. Do týchto priestorov bolo počas 21.12.1944 vystrelených do 200
mín a delostreleckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 4 ranení.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20 vojakov.
IV. Spojenie: dobré.
V. Zabezpečenie jednotiek 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek –

1,34; míny: 82 mm – 1,73, 120 mm – 1,73; delostrelecké náboje: 45 mm – 3.05, 76
mm – 0,74, 122 mm – 0,87, 152 mm – 0,65 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,94
náplne. Proviant na 3, krmivo na 20 dní.

VI. Počasie: jasno, mráz 8 stupňov. Viditeľnosť 6 km. 

Z á p i s   z a   d e ň   22. 12. 1944  –  p i a t o k:

I. 1. čs. zbor dňa 22.12.1944 zaujímal obranu na čiare 300 m východne od Nižného
Orlíka – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. Prieskumnou rotou
3. čs. brigády v noci na 22.12.1944 uskutočnil výpad z Duplína na západ, zo Šandalu
a Breznice na západ. Vzhľadom na silný palebný odpor nepriateľa výpadové skupiny
nemali úspech. Mužstvo poľných práporov vykonávalo zákopové práce.

K 09.00 hod. dňa 22.12.1944 na výšine 415 vystriedal 4. poľný prápor 3. poľný prá-
por na čiare výšina 415 – most 1 km severne od Stročína. 3. poľný prápor po vy-
striedaní začal pochod s úlohou v noci na 23.12.1944 vystriedať jednotky
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81. streleckej divízie na čiare Vápeník – Vyšná Jedľová.
1. čs. brigáda zaujíma obranu na čiare 300 m východne od Nižného Orlíka – vý-

šina 414 (mimo). 3. poľným práporom, ktorý bol vystriedaný 4. poľným práporom
3. čs. brigády, je na pochode s cieľom na svitaní 23.12.1944 dokončiť vystriedanie
jednotiek 81. streleckej divízie na čiare Vápeník – Vyšná Jedľová. Stanovište veliteľa
1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda zaujíma obranu na čiare výšina 415 – Stročín – Duplín – Stropkov –
Breznica. Prieskumná rota 3. čs. brigády v noci na 22.12.1944 skupinou 15 ľudí vy-
konala prieskum nepriateľa na smeroch: Breznica, kóta 366, Sitník, Šandal a z Dup-
lína na západ. Výpadové skupiny preverili dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa
3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým  práporom v Chotči ako záloha ve-
liteľa 1. čs. zboru. Tanky T-34 došli k 1. čs. brigáde a majú úlohu obrany v priestore
dvoch mostov juhozápadne od Ladomírovej. Sedem mužov – nováčikov ukrajinskej
národnosti sa vzdialilo bez dovolenia od jednotky. Situácia ostatných jednotiek 1. čs.
samostatnej tankovej brigády bez zmeny. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej tan-
kovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru bolo v operačnej podriadenosti veliteľa 38. armády.
Ženijné jednotky 1. čs. zboru boli zamestnané stavbou mostu 400 m východne od

kostola v Krásnom Brode a zdokonaľovali obranu peších práporov 1. čs. zboru.
II. Nepriateľ sa bránil na doterajšej čiare. O 04.50 hod. 22.12.1944 v sile 15 mužov

uskutočnil prieskum smerom na Stropkov. Prieskum nepriateľa bol odrazený paľbou
našej pechoty. Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z doterajších palebných posta-
vení ostreľovalo predný okraj našej bojovej zostavy. Do týchto priestorov počas dňa
22.12.1944 dopadlo do 100 mín a delostreleckých nábojov. O 14.45 hod. nepriateľské
lietadlo He 111 uskutočnilo prieskumný let nad priestorom obrany 1. čs. zboru.

III. Straty 1. čs. zboru: ranených – 1.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10 vojakov, zničený 1 úkryt.
IV. Spojenie: bolo dobré.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,97, do pušiek – 1,34; míny

82 mm – 1,73, 120 mm – 1,04; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,05, 76 mm – 0,74,
122 mm – 0,87, 152 mm – 0,65. Pohonné hmoty: 0,75 náplne. Proviant na 2, krmivo
na 19 dní.

VI. Počasie: jasno, juhovýchodný vietor 3 m za sekundu, teplota vo dne 3 stupne
v noci 8 stupňov. Viditeľnosť 4 – 8 km. 

Z á p i s   z a   d e ň   23. 12. 1944  –  s o b o t a:
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Situácia 1. čs. armádneho zboru 22.12.1944
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I. 1. čs. zbor po vystriedaní jednotiek 81. streleckej divízie zaujímal obranu na
čiare Vápeník – Vyšná Jedľová – 300 m východne od Nižného Orlíka – Vyšný Svid-
ník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica.

Jednotky 1. čs. zboru  v noci na 23.12.1944 vykonávali bojový prieskum smerom
na Jurkovu Voľu a Šandal. O 04.15 hod. 1. čs. zbor 3. poľným práporom dokončil vy-
striedanie jednotiek 81. streleckej divízie na čiare Vápeník – Vyšná Jedľová. Mužstvo
1. čs. zboru počas dňa vykonávalo zákopové práce.

1. čs. brigáda zaujíma obranu na čiare Vápeník – Vyšná Jedľová – 300 m východne
od Nižného Orlíka – Vyšný Svidník – kóta 415 (mimo). 3. poľný prápor o 04,15 hod.
dokončil vystriedanie jednotiek 81. streleckej divízie na čiare Vápeník – Vyšná Jed-
ľová. Prieskumná rota o 23.00 hod. vyrazila na bojový prieskum smerom na Jurkovu
Voľu. Výpadová hliadka nemala úspech. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomí-
rová.

3. čs. brigáda zaujímajúc obranu na doterajšej čiare prieskumnými hliadkami vy-
konávala prieskum smerom na Šandal. Prieskumná hliadka prešla cez rieku Ondavu,
na západnom brehu Ondavy bola zastavená silnou guľometnou a mínometnou paľbou
nepriateľa a donútená ustúpiť do východiska. Prieskumné jednotky poľných prápo-
rov vykonávali prieskum s úlohou preveriť dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa
3. čs. brigády: Vyškovce.

Delostrelectvo 1. čs. zboru okrem hipomobilného a časti 2. a 4. delostreleckého
pluku bolo v podriadenosti veliteľa delostrelectva 38. armády.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila úlohu ako záloha
veliteľa zboru – Chotča. Samohybné delo 85 mm 1. tankového práporu z palebného
postavenia južne od Krušinca vystrelilo na nepriateľský odpor v priestore Bokše 96
delostreleckých nábojov. Pri tejto streľbe bolo samohybné delo poškodené a stiah-
nuté na opravu do Chotče. 3 muži – nováčikovia ukrajinskej národnosti sa bez do-
volenia vzdialili od jednotky. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej brigády:
Wola Niżna.

Ženisti 1. čs. zboru pokračovali v stavbe mostu na ceste 400 m východne od kos-
tola v Krásnom Brode a zdokonaľovali obranu poľných práporov. Stanovište veliteľa
ženijného práporu 1: Veľkrop.

O 10.40 hod. bol vydaný  operačný rozkaz č. 70.
II. Nepriateľ zaujímal obranu na doterajšej čiare. Počas 23.12.1944 pred frontom

1. čs. zboru vykonával slabú guľometnú paľbu a riedkou delostreleckou a mínomet-
nou paľbou ostreľoval našu bojovú zostavu. Do týchto priestorov bolo vystrelených
150 delostreleckých a mínometných  nábojov. O 14.15 hod. nad priestorom obrany
1. čs. zboru vykonalo prieskumný let lietadlo He 111.

III. Spojenie. bolo nepretržité.
IV. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 1 ranený, 3. čs. brigáda – 1 ranený.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10, zničený 1 ťažký guľomet.
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V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,96, do pušiek – 1,34; míny:
82 mm – 1,57, 120 mm – 0,99; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,05, 76 mm – 0,69,
122 mm – 0,86, 152 mm – 0,65 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,67 náplne.
Proviant na 5, krmivo na 18 dní.

VI. Počasie: slnečno, mráz. Viditeľnosť 4 – 8 km.

Z á p i s   z a   d e ň   24. 12. 1944  –  n e d e ľ a:

I. 1. čs. zbor dňa 24.12.1944 udržiaval obranu na čiare Vápeník – Vyšná Jedľová
– 300 m východne od Nižného Orlíka – Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Strop-
kov – Breznica. Jednotky 1. čs. zboru zdokonaľovali svoje obranné postavenia, vy-
konávali prieskum a pozorovanie nepriateľa. Podľa šifrovky štábu 38. armády č.
10.307, 10.308 prieskumné jednotky 3. čs. brigády v noci z 23. na 24.12.1944 vyko-
návali bojový prieskum na smere Nižný Svidník – Hrabovčík a zo severného okraja
Stropkova na Bokšu. Bojový prieskum 1. a 3. brigády neprešiel rieku Ondavu, pre-
tože sa stretol so silným palebným odporom nepriateľa.

1. čs. brigáda zaujímala doterajšiu čiaru obrany. Jednotky 1. čs. brigády počas
24.12.1944 zlepšovali svoje postavenia, poľné prápory malými prieskumnými hliad-
kami preverovali dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomí-
rová.

3. čs. brigáda dňa 24.12.1944 zaujímala doterajšiu obranu. Jednotky brigády zlep-
šovali svoje postavenia a poľné prápory vyslali prieskumné hliadky s úlohou preve-
rovať dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila bojovú úlohu ako
záloha veliteľa zboru. Rozmiestnenie tankov 1. tankového práporu: dva tanky T-34
na severnom okraji Stropkova, jeden tank T-34 v priestore dvoch mostov juhozápadne
od Ladomírovej, jedno samohybné delo 85 mm v palebnom postavení južne od Kru-
šinca, jeden tank T-34 a jeden tank T-70 v palebnom postavení v Chotči, jeden tank
T-34 a jedno samohybné delo 85 v oprave v Chotči. Stanovište veliteľa 1. čs. samo-
statnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru bez hipomobilného delostrelectva a časti 2. a 4. delo-
streleckého pluku bolo v operačnej podriadenosti veliteľa delostrelectva 38. armády.

Ženijné jednotky 1. čs. zboru stavali v Medzilaborciach a Chotči a opravovali cestu
z Brezničky do Vislavy. Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

II. Nepriateľ zaujímal doterajšie obranné postavenie. Od 19.00 do 24.00 hod.
23.12.1944 uskutočnil štyri výpady v sile 10 mužov smerom na Belejovce. Všetky vý-
pady nepriateľa boli odrazené. 3. poľnému práporu sa podarilo chytiť  zajatca z
5. roty 2. práporu 460. pluku 253. pešej divízie.

O 22.00 hod. 24.12.1944 nepriateľ silou roty pechoty s podporou mínometov usku-
točnil bojový prieskum na smere výšina 577, Belejovce. Prieskum nepriateľa bol od-
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razený paľbou našej pechoty a mínometov.
O 14.00 hod. 24.12.1944 nepriateľ skupinou 20 mužov uskutočnil bojový prie-

skum  na smere Kečkovce, severný okraj Vápeníka. O 15.00 hod. bol prieskum ne-
priateľa odrazený paľbou našej pechoty.

Delostrelectvo nepriateľa ostreľovalo Kapišovú, Korejovce, cestu Kapišová – Kru-
žlová, mínomety nepriateľa riedkou paľbou ostreľovali predný okraj našej bojovej
zostavy. Počas dňa 24.12.1944 do týchto priestorov dopadlo do 200 mín a delostre-
leckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 5 ranených.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 15 vojakov, zničené 2 ťažké guľomety.
IV. Spojenie bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,96, do pušiek – 1,34; míny:

82 mm – 1,52, 120 mm – 0,98; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,5, 76 mm – 0,67, 122
mm – 0,86, 152 mm – 0,65 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,57 náplne. Pro-
viant na 4, krmivo na 17 dní.

VI. Počasie: mráz, viditeľnosť 4 – 8 km. 

Z á p i s   z a   d e ň   25. 12. 1944  –  p o n d e l o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru zaujímali doterajšie obranné postavenie. Počas 25.12.1944
zlepšovali svoje obranné postavenia. Prieskumné jednotky 1. a 3. brigády v noci na
25.12.1944 vykonávali bojový prieskum v smere na horu Kalinec a Hrabovčík. Prie-
skumným hliadkam sa nepodarilo prejsť cez rieku Ondavu v dôsledku silného pa-
lebného odporu nepriateľa.

1. čs. brigáda zdokonaľovala svoje doterajšie postavenia. Prieskumné jednotky poľ-
ných práporov malými skupinkami preverovali dotyk s nepriateľom. Stanovište ve-
liteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda dňa 25.12.1944 zdokonaľovala svoje doterajšie obranné postavenia.
Prieskumné jednotky poľných práporov vyslali hliadky v sile družstva s úlohou pre-
veriť dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa  3. čs. brigády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda: na rozkaz veliteľa 1. čs. zboru všetky pásové vo-
zidlá brigády dostávajú úlohu v rámci klamného útoku v smere na Prešov. Tanky
1. tankového práporu spolu s dvoma pásovými traktormi v priestore svahu južne od
obce Chotča a juhovýchodne od Krušinca, výcvikové tanky 2. a 3. práporu spolu s pá-
sovým ťahačom v priestore Ladomírovej zachádzajú do palebných postavení, kde sú
ženistami budované klamné tanky; hlukom pútajú pozornosť nepriateľa s úlohou
vzbudiť dojem sústreďovania tankov. Stanovište veliteľa 1. čs. samostatnej tankovej
brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo 1. čs. zboru: situácia je totožná so situáciou dňa 24.12.1944.
Ženijné jednotky 1. čs. zboru boli zamestnané stavbou mostu v priestore 400 m
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východne od kostola v Krásnom Brode a stavbou tankových a delostreleckých makiet
(klamných tankov a diel). Stanovište veliteľa ženijného práporu 1: Veľkrop.

25.12.1944 prišiel operačný rozkaz 38. armády č. 0026 (14.30 hod.)
II. Nepriateľ zaujímal doterajšie obranné postavenia. V noci z 24. na 25.12.1944

s podporou mínometov uskutočnil 3 výpady smerom na Belejovce a jeden výpad
v sile čaty pechoty na Vápeník. Všetky bojové prieskumy nepriateľa boli odrazené
paľbou pechoty 1. a 2. roty 3. poľného práporu a mínometov toho istého práporu.
Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z doterajších postavení rušivou paľbou ostre-
ľovali Vyšný a Nižný Svidník, Kapišovú a predný okraj našej bojovej zostavy. Do
týchto priestorov počas dňa dopadlo do 200 mín a delostreleckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 2 ranení, 3. čs. brigáda – 2 padlí, 1 ranený.
Dovedna: padlých – 2, ranených – 3.

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 30 vojakov.
IV. Spojenie bolo nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,96, do pušiek – 1,34; míny:

82 mm – 1,52, 120 mm – 0,98; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,5, 76 mm – 0,67, 122
mm – 0,86, 152 mm – 0,65 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,36 náplne. Pro-
viant na 3, krmivo na 16 dní.

VI. Počasie: slnečno, mráz, viditeľnosť do 8 km.

Z á p i s   z a   d e ň   26. 12. 1944  –  u t o r o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru zaujímajúc doterajšie obranné postavenie v noci z 25. na
26.12.1944 vykonávali prieskum nepriateľa na smere Vápeník, Jurkova Voľa a na
Šandal. Prieskumné jednotky boli zastavené na východnom brehu rieky Ondavy sil-
nou paľbou pechoty a mínometov nepriateľa. Mužstvo jednotiek 1. čs. zboru vylep-
šovalo svoje obranné postavenia.

1. čs. brigáda udržiavajúc doterajšie obranné postavenia vylepšovala svoju obranu.
Prieskumné hliadky peších práporov preverili, že nepriateľ zaujíma doterajšie posta-
venia. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda dňa 26.12.1944 zdokonaľovala svoje doterajšie obranné postavenia
a malými skupinkami preverila dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa 3. čs. bri-
gády: Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda o 07.00 hod. dokončila demonštračné úlohy tan-
kov a pásových vozidiel. Na rozkaz veliteľa 1. čs. zboru sa 1. tankový prápor presu-
nul do priestoru Bóbrky s úlohou spolupracovať s 241. streleckou divíziou. Stav
tankov 1. tankového práporu: tri tanky T-34 v Bóbrke, jeden tank T-34 v oprave
v Krajnej Poľane, dva tanky T-34 a dve samohybné delá 85 mm v oprave v Chotči,
jeden tank T-70 v oprave na ceste Chotča – Bóbrka. Stanovište veliteľa 1. čs. samo-
statnej tankovej brigády: Wola Niżna.
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Delostrelectvo 1. čs. armádneho zboru: situácia totožná so zápisom 25.12.1944.
Ženijné jednotky 1. čs. zboru boli počas dňa zamestnané budovaním delostrelec-

kých a tankových makiet (klamných tankov a diel). Stanovište veliteľa ženijného
práporu 1: Veľkrop.

II. Nepriateľ zaujíma doterajšiu obranu. O 09.00 hod. 26.12.1944 v sile 5 mužov
vykonával prieskum smerom na severný okraj Belejoviec. Prieskum nepriateľa bol
odrazený paľbou našej pechoty. Delostrelectvo a mínomety nepriateľa počas
26.12.1944 rušivou paľbou ostreľovali priestor Kružlovej, Stročína a Chotče. Do tý-
chto priestorov dopadlo do 100 mín a delostreleckých nábojov.  O 15.00 hod. ne-
priateľ v sile 15 mužov vykonával prieskum v smere na severný okraj Vápeníka.
Prieskum nepriateľa bol odrazený 1. rotou 3. poľného práporu. O 16.50 hod. 2 lietadlá
He-111 uskutočnili prieskumný let nad priestorom našej obrany.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 2 ranení, 3. čs. brigáda – 1 padlý, dovedna:
padlých – 1, ranených – 1.

IV. Spojenie bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,93, do pušiek – 1,3; míny:

82 mm – 1,45, 120 mm – 0,97; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,4, 76 mm – 0,65, 122
mm – 0,86, 152 mm – 0,65 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,25 náplne. Pro-
viant na 2, krmivo na 15 dní.

VI. Počasie: jasno, mráz. Viditeľnosť do 8 km.

Z á p i s   z a   d e ň   27. 12. 1944  –  s t r e d a:

I. 1. čs. zbor dňa 27.12.1944 zdokonaľoval doterajšie obranné postavenia. Jednotky
1. čs. zboru vykonávali prieskum nepriateľa a preverovali dotyk s nepriateľom.

1. čs. brigáda zdokonaľovala svoje obranné postavenia a prieskumnou čatou 3. poľ-
ného práporu vykonávala prieskum nepriateľa v smere na horu Kalinec, prieskumnou
čatou 2. poľného práporu smerom na Jurkovu Voľu. O 21.00 hod. 26.12.1944 sa prie-
skumné hliadky dostali na 200 – 300 m k prednému okraju obrany nepriateľa. V tomto
okamžiku nepriateľ raketami osvetlil predný okraj a začal paľbu z pechotných zbraní.
Prieskumné hliadky sa ešte dvakrát pokúsili o postup na nových smeroch, ale vzhľa-
dom na silný odpor nepriateľa úspech nemali. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: La-
domírová.

3. čs. brigáda zdokonaľovala svoje doterajšie postavenia. Prieskumné jednotky
3. čs. brigády v noci na 27.12.1944 vykonávali prieskum nepriateľa na smeroch: Du-
plín, hora Dubinka, zo severu na horu Dubinka, z východu na výšinu 330 a z Brez-
nice na západ. Prieskumné hliadky, ktoré postupovali smerom na horu Dubinku, prešli
cez rieku Ondavu. Po prechode cez Ondavu nepriateľ začal na prieskumnú hliadku
paľbu z peších zbraní a donútil ju ustúpiť do východiska. Ostatným prieskumným
hliadkam, vzhľadom na silný palebný odpor nepriateľa, sa cez rieku Ondavu prejsť
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nepodarilo. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.
1. čs. samostatná tanková brigáda: podľa šifrovky č. 10.478 1. tankový prápor pre-

šiel do podriadenosti veliteľa 38. armády, vykonával presun do Bóbrky. Počas dňa
bola uskutočnená rekognoskácia východiska na útok na západnom okraji dediny
Lajsce a prieskum smerom na kótu 382 a 389. Bola dohodnutá spolupráca s veliteľ-
stvom 264. a 332. streleckého pluku 241. streleckej divízie. Stanovište veliteľa 1. čs.
samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo: situácia totožná ako 26.12.1944.
Ženijné jednotky 1. čs. zboru dňa 27.12.1944 boli zamestnané stavbou klamných

tankov a diel.
II. Od 04.45 hod. do 06.00 hod. dňa 27.12.1944 nepriateľ v sile do 30 mužov s pod-

porou mínometov a tankov uskutočnil výpad na smere hora  Dubinka, južný okraj
lesa 700 m juhozápadne od obce Potoky. Po silnej prestrelke pechotných zbraní bol
výpad nepriateľa odrazený o 06.00 hod.

O 06.00 hod. 27.12.1944 skupina nepriateľa o sile 10 mužov uskutočnila prieskum
na smere Jurkova Voľa, kóta 239. Prieskum nepriateľa sa priblížil k rieke Ondave, kde
sa stretol s prieskumnou hliadkou 2. poľného práporu a po krátkej prestrelke ustúpil.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z doterajšieho postavenia ostreľovali výšinu
306, Stropkov, Chotču, Krušinec, Potoky, priestor severovýchodne od výšiny 330,
Vyšný a Nižný Svidník. Do týchto priestorov bolo nepriateľom počas 27.12.1944 vy-
strelených do 440 mín a delostreleckých nábojov.

O 10.00 hod. lietadlom He-111 nepriateľ vykonal prieskumný let nad bojovou zo-
stavou 1. čs. brigády.

III. Straty 1. čs. zboru: ranených – 9.
Straty nepriateľa:  padlých a ranených – 10.
IV. Spojenie bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,42, do pušiek – 1,03; míny:

82 mm – 1,21, 120 mm – 2,07; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,03, 76 mm – 1,42,
122 mm – 0,86, 152 mm – 1,26, 152 mm – 1,26 palebného priemeru. Pohonné hmoty:
1,15 náplne. Proviant na 4, krmivo na 14 dní.

V. Počasie: mráz, viditeľnosť 4 – 8 km.

Z á p i s   z a   d e ň   28. 12. 1944  –  š t v r t o k:

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 28.12.1944 zaujímali obranu na čiare 800 m východne
od Vápeníka – Belejovce – Vyšná Jedľová – 300 m východne od Nožného Orlíka –
Vyšný Svidník – Stročín – Duplín – Stropkov – Breznica. Počas 28.12.1944 vykoná-
vali prieskum nepriateľa a zákopové práce.

1. čs. brigáda zdokonaľovala svoje obranné  postavenia, hliadkami v sile družstva
uskutočňovala prieskum nepriateľa smerom na Vápeník a na smere kóta 239, Jur-
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kova Voľa. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.
3. čs. brigáda dňa 28.12.1944 vykonávala zákopové práce a zdokonaľovala svoje

doterajšie obranné postavenia, hliadkami v sile družstva uskutočňovala prieskum
v smere na Bokšu, na horu Dubinka a zo Stročína na západ. Všetky prieskumné
hliadky sa stretli so silným palebným odporom nepriateľskej pechoty a vrátili sa späť
do východiska. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.

Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru bez hipomobilného a časti 2. a 4. delostre-
leckého pluku a 1. tankový prápor dňa 28.12.1944 boli v operačnom podriadení ve-
liteľa 38. armády.

Ženijné jednotky 1. čs. zboru zdokonaľovali obranu.
II. Nepriateľ dňa 28.12.1944 vykonával prieskum na týchto smeroch: o 19.00

a 23.00 hod. 27.12.1944, o 09.20 a 09.30 hod. 28.12.1944 uskutočňoval prieskum
v sile 15 mužov s podporou ťažkých guľometov v smere na Belejovce, o 23.00 hod.
27.12.1944 v sile 30 mužov v smere na kótu 239, o 23.00 hod. 27.12.1944 v sile 10
mužov na severný okraj Stropkova a o 03.30 hod. v smere na most 800 m severozá-
padne od kóty 415. Všetky prieskumné hliadky postúpili k prednému okraju na vzdia-
lenosť 200 – 400 m a po krátkej prestrelke sa vrátili späť.

Delostrelectvo a mínomety nepriateľa z doterajších postavení ostreľovali Stropkov
a riedkou rušivou paľbou predný okraj bojovej zostavy zboru. Nepriateľ do týchto
priestorov vystrelil do 200 mín a delostreleckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 4 ranení, 3. čs. brigáda – 2 ranení, dovedna
ranených – 6.

Straty nepriateľa: zabitých a ranených – 30, zničené 2 ťažké guľomety.
IV. Spojenie: bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,92, do pušiek – 1,03; míny:

82 mm – 1,12, 120 mm – 2,05; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,03, 76 mm – 1,42,
122 mm – 0,86, 152 mm – 1,26 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 0,79 náplne.
Proviant na 3, krmivo na 13 dní.

VI. Počasie: zamračené, sneh, mráz. Viditeľnosť do 3000 m.

Z á p i s   z a   d e ň   29. 12. 1944  –  p i a t o k:

I. Dňa 29.12.1944 jednotky 1. čs. zboru zdokonaľovali doterajšie obranné posta-
venie. Prieskumné jednotky preverovali dotyk s nepriateľom.

1. čs. brigáda zdokonaľovala obranné postavenia, vykonávala prieskum a pozoro-
vanie nepriateľa a uskutočňovala bojový výcvik. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády:
Ladomírová.

3. čs. brigáda zdokonaľovala svoju obranu, poľné prápory vyslali prieskumné
hliadky v sile družstva s úlohou preveriť dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa 3.
čs. brigády: Vyškovce.
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Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru bez hipomobilného a časti 2. a 4. delostre-
leckého pluku a 1. tankový prápor boli dňa 29.12.1944 v podriadenosti veliteľa 38.
armády.

Ženisti 1. čs. zboru stavali most na ceste Vyšný Svidník – Ladomírová a zdokona-
ľovali obranu jednotiek zboru.

II. Nepriateľ pred frontom 1. čs. zboru dňa 29.12.1944 viedol slabú paľbu z pe-
chotných zbraní. O 04.00 hod. skupinou 10 mužov vykonal prieskum na smere Jur-
kova Voľa, južný okraj Nižného Orlíka. Keď sa hliadka nepriateľa priblížila na 200
– 300 m od nášho predného okraja, začala paľbu z pechotných zbraní, po krátkej pre-
strelke sa vrátila. Mínomety a delostrelectvo nepriateľa  počas 29.12.1944 ostreľovali
Stropkov, Tisinec, Potoky, Belejovce, Vyšný a Nižný Svidník. Dovedna počas dňa
vystrelili do týchto priestorov 150 mín a delostreleckých nábojov.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 1 padlý a 5 ranených, 3. čs. brigáda – 1 ra-
nený. 

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 10, zničené 2 ťažké guľomety.
IV. Spojenie: bolo veľmi dobré.
V. Zabezpečenie jednotiek 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,91, do pušiek –

1,28; míny: 82 mm – 0,85, 120 mm – 2,05; delostrelecké náboje: 45 mm – 3,03, 76
mm – 1,41, 122 mm – 0,86, 152 mm – 1,26 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,10
náplne. Proviant na 3, krmivo na 12 dní.

VI. Počasie: jasno, mráz, viditeľnosť do 800 m.

Z á p i s   z a   d e ň   30. 12. 1944  –  s o b o t a:

I. Jednotky 1. čs. zboru zdokonaľujúc doterajšie obranné postavenia dňa
30.12.1944 vykonávali prieskum nepriateľa v sile 10 až 15 mužov na smeroch:
800 m južne od kóty 577, z priestoru kóty 239 na juhozápad na výšinu 330, na Bokšu
a na Rovné.

1. čs. brigáda zdokonaľovala svoju obranu. Prieskumná hliadka 2. poľného prá-
poru od 20.00 hod. 29.12.1944 uskutočňovala prieskum smerom na kótu 239. V prie-
store kóty 239 prieskumná hliadka zorganizovala pascu a do svitania dňa 30.12.1944
vykonávala prieskum načúvaním. Prieskumná hliadka zistila, že nepriateľ stavia
úkryty a vykonáva zákopnícke práce. Prieskumná hliadka 3. poľného práporu vyra-
zila o 06.50 hod. a postupovala smerom 800 m južne od kóty 577 a ďalej na západ.
Prieskumná hliadka preverila dotyk s nepriateľom. Mužstvo poľných práporov zdo-
konaľovalo svoje postavenia a budovalo drôtené prekážky. Stanovište veliteľa 1. čs.
brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda z doterajšieho obranného postavenia vykonávala prieskum nepria-
teľa smerom na výšinu 330, na Bokšu a Rovné. Prieskumné hliadky preverili dotyk
s nepriateľom. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády: Vyškovce.



1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila úlohu so 67. stre-
leckým zborom, 2. a 3. tankový prápor vykonávali bojový výcvik. Stanovište veliteľa
1. čs. samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru bez hipomobilného a časti 2. a 4. delostre-
leckého pluku bolo v operačnom podriadení veliteľa 38. armády.

Ženijné jednotky 1. čs. zboru pokračovali v stavbe mostu na ceste Vyšný Svidník
– Ladomírová a pokračovali v zdokonaľovaní obrany.

II. O 03.00 hod. 30.12.1944 nepriateľ skupinou 10 mužov vykonával prieskum
v priestore juhovýchodného okraja Nižného Orlíka. Pokus prieskumnej hliadky ne-
priateľa vtrhnúť do našich okopov bol odrazený paľbou našej pechoty a práporných
mínometov. Mínomety nepriateľa dňa 30.12.1944 ostreľovali západný okraj Strop-
kova, severnú časť Stročína, Tisinec a riedkou paľbou predný okraj obrany zboru.
Do týchto priestorov počas dňa dopadlo 150 mín. Delostrelectvo nepriateľa počas
dňa vystrelilo 12 nábojov 105 mm do priestoru Tisinca. Na ceste Hrabovčík – Mes-
tisko v noci na 30.12.1944 bol spozorovaný veľký pohyb povozov.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 2 padlí a 2 ranení, 3. čs. brigáda – 1 ranený.
Straty nepriateľa: padlých a ranených – 25 vojakov, zničené 2 ťažké guľomety.
IV. Spojenie: bolo nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,87, do pušiek – 1,27; míny:

82 mm – 0,65, 120 mm – 2,03; delostrelecké náboje: 45 mm – 2,0, 76 mm – 1,45, 122
mm – 1,17, 152 mm – 1,47 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,90 náplne. Pro-
viant na 3, krmivo na 11. dní.

VI. Počasie: viditeľnosť 3 km.
Z á p i s   z a   d e ň   31. 12. 1944  – n e d e ľ a:

I. Jednotky 1. čs. zboru dňa 31.12.1944 zaujímali obranu na čiare 800 m východne
od Vápeníka – Belejovce – Vyšná Jedľová – Nižný Orlík – Vyšný Svidník – Stročín
– Duplín – Stropkov – Breznica. Prieskumné jednotky 1. čs. zboru  vyslali hliadky
s úlohou preveriť dotyk s nepriateľom. Mužstvo jednotiek 1. čs. zboru vykonávalo zá-
kopnícke práce.

1. čs. brigáda vykonala prieskum nepriateľa na smere: výšina 239, Jurkova Voľa
a z priestoru výšiny 239 na západ. Prieskum zistil, že nepriateľ zdokonaľuje svoju ob-
ranu. Stanovište veliteľa 1. čs. brigády: Ladomírová.

3. čs. brigáda vykonávala prieskum smerom južne od Mestiska, na Bokšu, Baňu
a Rovné. Prieskum preveril dotyk s nepriateľom. Stanovište veliteľa 3. čs. brigády:
Vyškovce.

1. čs. samostatná tanková brigáda 1. tankovým práporom plnila úlohu so 67. stre-
leckým zborom, 2. a 3. prápor vykonával bojový výcvik. Stanovište veliteľa 1. čs.
samostatnej tankovej brigády: Wola Niżna.

Delostrelectvo jednotiek 1. čs. zboru bez hipomobilného a časti 2. a 4.  delostre-
leckého pluku bolo v operačnej podriadenosti veliteľa 38. armády. Mínomety 1. čs.
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brigády dňa 31.12.1944 ostreľovali priestor severozápadne od Vyšného Svidníka, vý-
šinu 330 a cestu Vápeník – Kečkovce. Spotreba streliva – 110 mín.

II. Nepriateľ dňa 31.12.1944 z doterajších palebných postavení ostreľoval priestor
východne od Vápeníka, Vyšný Svidník, Belejovce, Nižnú Jedľovú, priestor výšiny
415 a severne od výšiny 415, Stropkov a Breznicu. Delostrelectvo nepriateľa jedno-
tlivými granátmi ostreľovalo náš predný okraj. Počas dňa 31.12.1944 do týchto prie-
storov dopadlo do 300 mín a delostreleckých granátov.

III. Straty 1. čs. zboru: 1. čs. brigáda – 1 padlý a 1 ranený.109

Straty nepriateľa: padlých a ranených – 20.
IV. Spojenie: bolo nepretržité.
V. Zabezpečenie 1. čs. zboru: náboje do samopalov – 0,87, do pušiek – 1,27; míny:

82 mm – 1,26, 120 mm – 2,05; delostrelecké náboje: 45 mm – 2,7, 76 mm – 1,44, 122
mm – 1,17, 152 mm – 1,47 palebného priemeru. Pohonné hmoty: 1,81 náplne. Pro-
viant na 3, krmivo na 10 dní.

VI. Počasie: jasno, viditeľnosť obmedzená.

109 Od prekročenia hraníc v priestore Duklianskeho priesmyku (6.10.1944) do 31.12.1944 straty 1.
čs. armádneho zboru predstavovali 385 padlých a zomrelých, 1 893 ranených a 162 nezvestných,
dovedna 2 440 osôb. VÚA-VHA Praha, f. SSSR IV, 1. čs. as v SSSR, sign. B/7/12, i. č. 93; sign.
E/12/30, i. č. 393..
Počas bojov vo Východných Karpatoch od 8.9. do 31.12.1944 vykazoval 1. čs. armádny zbor  cel-
kové straty  7 342 osôb, z toho 1 354 padlých a zomrelých, 4 974 ranených a 1 014 nezvestných.
VÚA-VHA Praha, f. SSSR IV, 1. čs. as v SSSR, sign. E/12/23, i. č. 386.
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34. Situácia 1. čs. armádneho zboru na konci decembra 1944
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Generál J. Vedral - Sázavský,
veliteľ 1. čs. samostatnej
brigády v ZSSR

Generál L. Svoboda,
veliteľ 1. čs. armádneho zboru v ZSSR

Generál J. Kratochvíl,
do 10.9.1944 veliteľ
1. čs. armádneho zboru v ZSSR

Generál S. Ingr,
minister národnej obrany

čs. exilovej vlády v Londýne
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Plukovník V. Přikryl,veliteľ
2. čs. paradesantnej brigády
v ZSSR

Generál B. Boček,
od 7.10.1944 veliteľ
1. čs. samostatnej brigády v ZSSR

Major V. Janko, veliteľ
1. čs. samostatnej tankovej brigády
v ZSSR

Generál K. Klapálek,
veliteľ 3. čs. samostatnej brigády
v ZSSR
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Nadporučík F. Vrána,
veliteľ 1. tankového prá-
poru 1. čs. samostatnej
tankovej brigády v ZSSR

Kapitán A. Bílek, veliteľ
1. tankového práporu
1. čs. samostatnej
tankovej brigády v ZSSR

Nadporučík R. Tesařík,
veliteľ 3. tankového prá-
poru 1. čs. samostatnej
tankovej brigády
v ZSSR

Nadporučík A. Sochor,
veliteľ práporu samopal-
níkov1. čs. samostatnej
tankovej brigády v ZSSR

Podporučík R. Jasiok,
veliteľ tankovej roty
1. tankového práporu
1. čs. samostatnej
tankovej brigády v ZSSR

Štábny kapitán S.
Uchytil, dočasný veliteľ
1. paradesantného prá-
poru 2. čs. paradesant-
nej brigády v ZSSR
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Delostrelecká pozorovateľňa 1. čs. armádneho zboru pred poľským mestom Dukla

Veliteľ 1. čs. samostatnej brigády gen. L. Svoboda sa prihovára k vojakom pred
nasadením do bojov v  Karpatsko-duklianskej operácii.
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Vojaci 1. čs. armádneho zboru v zákopoch pred Duklianskym priesmykom

Presun jednotky 1. čs. armádneho zboru v zalesnenom teréne duklianskeho bojiska
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Vojaci 1. čs. armádneho zboru počas obeda

Doprava stravy na duklianskom bojisku
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Po bojoch na  kóte 534

Presun poľnej kuchyne
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Presun  jednotky 1. čs. armádneho zboru počas bojov v Karpatsko-duklianskej
operácii

Mínometná jednotka 1. čs. armádneho zboru na presune do nového palebného
postavenia
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Prvá pomoc ranenému vojakovi 1. čs. armádneho zboru

Por. V . Černý, škpt. J. Procházka, gen. L. Svoboda a gardový plk. G. Savickij na
pozorovateľni
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Štábny kapitán J. Procházka (vľavo) a generál L. Svoboda na pozorovateľni

Mínometníci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
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Gen. R. Viest (prvý zľava), gen. A. Hasal, gen. B. Boček, dôstojník Červenej armády
I. I. Mišin a mjr. J. Pernikář v poľskom Kroscienku v septembri 1944

Vyčerpávajúci postup v horskom teréne
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Veliteľ 2. čs. paradesantnej brigády
plk. V. Přikryl počas obeda na duk-
lianskom bojisku

Gen. L. Svoboda,
genmjr. D. I. Ortenberg,

por. V. Černý
a gen. A. Hasal - Nižborský

na duklianskom bojisku
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Generál L. Svoboda pripevňuje
čs. vlajku k hraničnému kameňu na
Duklianskom priesmyku.

Veliteľ. 1. čs. armádneho zboru gen.
L. Svoboda, za ním por. J. Kosík, na
veliteľskom stanovišti pred poľským
Barwinkom
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Vojaci 1. čs. armádneho zboru na
Duklianskom priesmyku osadzujú
stĺp s čs. štátnym znakom.

Jednotka 1. čs. armádneho zboru
po prekročení hranice 
na Duklianskom priesmyku



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

356

Čestná stráž pri hraničnom stĺpe

Slávnostná chvíľa na hranici v
priestore Duklianskeho priesmyku
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Na Duklianskom  priesmyku 6.10.1944

Veliteľ 1. čs. armádneho zboru gen. L. Svoboda s automobilovou kolónou na
Duklianskom priesmyku
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Vojaci 1. čs. armádneho zboru si prezerajú ukoristený nemecký samopal.

Veliteľ 1. čs. armádneho zboru gen. L. Svoboda so sprievodom na Duklianskom
priesmyku
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Delostrelci 1. čs. armádneho zboru v palebnom postavení 
na Duklianskom priesmyku

Gen. L. Svoboda v rozhovore s vojakmi 1. čs. armádneho zboru



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

360

Vojaci odnášajú mŕtveho gen. J. Sázavského pri hranici na Duklianskom  priesmyku.

Prieskumná hliadka 1. čs. samostatnej brigády pri zničenej nemeckej technike. Prvý
zľava por. B. Kopold
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Generáli L. Svoboda, B. Boček, K. Klapálek a A.  Hasal nesú truhlu  
s telom gen. J. Sázavského.

Poručík MUDr. Letovič pri mŕtvom gen.  J. Sázavskom



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

362

Dôstojníci Červenej armády a vojaci 1. čs. armádneho zboru v rozhovore s oby-
vateľmi oslobodenej obce pod Duklou

Pohreb gen. Sázavského
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Slobodníčka 1. čs. armádneho zboru M. Kováčová vo Vyšnom Komárniku v rozhovore
s J. Rusinkovou

Gen. L. Svoboda a gen. B. Boček medzi obyvateľmi Vyšného Komárnika



OBRAZOVÁ PRÍLOHA

364

Obyvatelia oslobodenej obce vítajú vojakov 1. čs. armádneho zboru.

Vojaci 1. čs. armádneho zboru s obyvateľmi Vyšného Komárnika
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Výdaj chleba obyvateľom Čertižného

Vojaci 1. čs. armádneho zboru priviezli chlieb obyvateľom Čertižného.
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Pri výdaji chleba v Čertižnom

Vojaci 1. čs. armádneho zboru rozdávajú chlieb obyvateľom Nižného Komárnika.
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Poručík  R. Bejkovský oboznamuje vojakov so správami z bojiska.

Deti v poľnej kuchyni jednotky 1. čs. armádneho zboru
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Delostrelecká jednotka 1. čs. armádneho zboru na Duklianskom priesmyku

Dukliansky priesmyk (október 1944)
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Battles in the East Carpathians in 1944

In the second half of 1994, the European theatre of operations saw a number of
battles unfolding, edging the anti-Nazi coalition countries closer to victory over Nazi
Germany and its allies. During its summer and autumn campaign on the Eastern Front,
the Red Army conducted a series of strategic offensive operations, concluding the
liberation of the Nazi-occupied territories of the Soviet Union (except for the north-
western parts of Latvia) and extending combat operations against the armies of Nazi
Germany and its allies across Finland, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, Hungary and
Czechoslovakia. While at the beginning of June 1944, the Eastern Front stretched be-
tween the Barents Sea and the Black Sea with a total length of 4,500 km, after the con-
clusion of the Red Army’s summer and autumn campaign, i.e. at the end of 1944, it
extended from the Baltic Sea through Latvia, Lithuania, East Prussia, Poland, Czecho-
slovakia, Hungary to the Drava river in Yugoslavia with a total length of 2,200 km. 

In Western Europe, Allied forces opened the second front by disembarking in Nor-
mandy (6 June 1944), launched an offensive in northwestern France on 25 July, began
to disembark in southern France on 15 August, crossed the border with Belgium on
2 September, and liberated Brussels the very next day. The U.S. Army reached the
Meuse river on 7 September, and retook the city of Luxembourg on 10 September.
Meanwhile, the German forces had retreated to the Siegfried Line along the entire
line from Aachen to Metz. By mid-September, the combined U.S.-French forces,
poised on the southern flank of the Western Front, had fought their way to Belfort, re-
taking Strasbourg on 28 November and reaching Germany’s western border. The Ger-
man Wehrmacht High Command succeeded in stabilizing the front, and, in December
1944, even launched an extensive counter-offensive in the Ardennes (16 – 25 De-
cember 1944). By the end of 1944, the Allied armies had liberated France, Belgium,
Luxembourg and parts of the Netherlands. In Italy, after liberating Rome (4 June
1944), the Western Allies engaged in prolonged fighting to take control of the Apen-
nine peninsula and reached, by the end of the year, the Pisa-Florence-Pesaro line,
where the war front line stabilized until the spring of 1945.

As part of the Red Army’s summer and autumn campaign in 1994, fighting con-
tinued in the East Carpathians in a series of mutually connected operations through-
out Ukraine, Poland, Romania, Hungary and Czechoslovakia (in the border areas until
September 1938) between August and the end of December. The first one of them
was the Jassy–Kishinev operation (20 – 29 August 1944), which occurred after the
Red Army’s strategic offensive campaign at the Karelian Isthmus (10 June – 9 August
1944), and during the other phases of the Belorussian offensive (23 June – 29 August
1944) and the Lvov-Sandomierz offensive (13 July – 29 August 1944). The Lvov-San-
domierz Offensive was concluded along the Józefów – Łagów – Scczucin – Dębica
line east of Krosno – Sanok – Skole (Ukrainian: Сколе) – Krasnoilsk. One part of the
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line between Gogłów and Krasnoilsk, held by forces on the left flank of the 1st Ukrain-
ian Front and troops of the 4th Ukrainian Front, became the point of departure for
staging offensive operations during the East Carpathian operation (8 September – 28
October 1944), and was closely connected with the developments on the southern
flank of the Eastern Front. There, after the liquidation of the German and Romanian
armies as part of the Jassy–Kishinev operation, the 2nd Ukrainian Front forces waged
the September battles in an attempt to cross the Romanian part of the East Carpathi-
ans, on the results of which the Debrecen offensive operation unfolded (6 – 28 Oc-
tober 1944). The battles in the East Carpathians then culminated in the East-Slovakian
operation (20 November – 31 December 1944).

As a matter of fact, the original operational battle plans of the Soviet High Com-
mand for the summer and autumn of 1944 failed to take account of the difficult ter-
rain in the Carpathian Mountains along the Slovak-Polish border. Rather, they were
predominantly focused on the decisive strategic directions – Berlin and Vienna. More-
over, circumventing the Carpathian Mountains from the south offered the possibility
of encircling enemy troops in the area of the East Carpathians. This option material-
ized realistically in connection with the successful advance of the 2nd Ukrainian Front
forces during the Jassy–Kishinev operation into the rear of the enemy formations in
the Carpathians, which was supported by the order of the Soviet High Command of
26 August 1944 requesting the 4th Ukrainian Front Command to postpone the already
planned offensive operation by the 1st Guard Army and the 18th Army to fight their
way through the Carpathian mountain passes (from the Lupkov Pass eastwards) in the
direction of Humenné, Uzhgorod and Mukachevo). The situation changed with the
rise of the Slovak National Uprising, when the political aspects of providing direct
military support to the Slovak insurgent forces came to the fore.

After the Soviet High Command’s decision to conduct an offensive operation in the
Krosno-Dukla direction, with the aim of linking up with the insurgent and partisan
forces in Slovakia and, later on, extending the offensive to the 4th Ukrainian Front’s
area of operations, the Allied troops found themselves fighting in very difficult,
mountainous terrain, reaching up to 700m above sea level. The Dukla Mountain Pass,
located at 502m above sea level, was selected as the most passable option for the ad-
vancing troops, with a road linking the towns of Krosno (Poland), Svidník and Prešov
(Slovakia). According to an operational battle plan approved by the Soviet High Com-
mand, and in line with the 1st Ukrainian Front Commander’s proposal, this was the
preferred direction for the 38th Army to mount a strike in an effort to penetrate into
the area of Krosno at the Polish-Slovak border within 3 consecutive days, and to oc-
cupy the Stará Lubovňa – Sabinov – Prešov line, 2 days later. Launched in the early
hours of 8 September, the offensive, unfolding in a relatively narrow stretch of the war
front in the area of operations assigned to the 38th Army (1st Ukrainian Front) and
forces on the right flank of the 1st Guard Army (4th Ukrainian Front), grew to include,
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from mid-September, besides the Dukla and Laborec-Lupkov Passes, also the moun-
tain passes leading to the Subcarpathian Ruthenia.

In October, intense fighting shifted towards the 4th Ukrainian Front’s area of oper-
ations. In general, the East Carpathian operation gained considerable strategic mo-
mentum in connection with the developments in the 2nd Ukrainian Front’s area of
operations in Romania and Hungary, as well as in the 1st Ukrainian Front’s area of op-
erations in Poland. Moreover, the East Carpathian operation was to play a signifi-
cant role in the further liberation of Slovakia. Although failing to accomplish the
original mission to launch a strike in the Krosno-Dukla direction, the operation as a
whole provided significant, direct assistance to the insurgent forces in Slovakia by
forcing the German Command to withdraw some of its components fighting the guer-
rilla forces in the eastern section of the insurgent front. 

The East Carpathian operation was, in fact, composed of two operations: the
Carpatho-Dukla operation, conducted by forces of the 38th Army and the right flank
of the 1st Guard Army, and the Carpatho-Uzhgorod operation, conducted by forces of
the 1st Guard Army, 18th Army, and 17th Guard Rifle Corps (4th Ukrainian Front).
Among the units conducting the two operations were 3 all-arms armies, 3 tank corps,
1 cavalry corps, 2 independent rifle corps, 2 air armies, 1 artillery ‘breakthrough’ di-
vision, several independent artillery brigades, as well as other units. After the ex-
hausting 51 days of fighting in difficult mountainous conditions, the advancing troops
progressed 40 – 100 km in depth on what was the nearly 400-km front and, by the end
of October, pushed the front line south of the Dukla Pass –– Habura – Ruské – So-
brance – south of Čop, liberating an area of 1,000 km2 in Subcarpathian Ruthenia and
in the border areas of East Slovakia and establishing a direct contact with the troops
on the right flank of the 2nd Ukrainian Front advancing towards Slovakia’s border
from the south. By crossing the East Carpathians, the Red Army opened the strate-
gic Carpatho-Prague direction, where it conducted a series of other strategic offen-
sive operations until completely liberating Czechoslovakia and bringing WWII in
Europe to an end. 

The authors of this publication attempted to enlighten our readers about the battles
in the East Carpathians in 1944 from different points of view, while accessing the lat-
est information gained from studying historical and archival sources and published
military history papers by Slovak and foreign authors. This publication covers topics
which refer to the operations as a complex of activities of the Red Army’s mutually
interrelated simultaneous and gradual strategic offensive operations, as well as com-
bat missions conducted in the extremely difficult terrain of the Carpathian mountain
range stretching from Romania’s Predeal Pass to the Kurov Mountain Saddle, with the
latter separating the Ľubovňa and Ondava Highlands. Combat operations were also
being conducted simultaneously under similar mountainous conditions by the West-
ern Allies in Central Italy. Although, after renewing their offensive operations in mid-
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September 1944, the Allies did overcome the Gothic Line, they failed to penetrate
into the Po valley, and their campaign was interrupted at the end of October until the
spring of 1945. 

Apart from the characteristics of the summer and autumn campaign by the Red
Army as a whole, i.e. the Jassy–Kishinev, Debrecen and East-Slovakian operations,
this publication also contains the activities of the Soviet Air Force in the East
Carpathian Operation, the involvement of the 24th German  Tank Corps in defensive
operations in the East Carpathians in September and October 1944, based on the
available German resources, the structure of the forces engaged in the East Carpathian
operation with additional information on the professional career of commanders, as
well as parts of the war diary of the 1st Czechoslovak Army Corps in the USSR, de-
scribing its combat engagements during the Carpatho-Dukla and East-Slovakian op-
erations.

In the first four post-war decades Czechoslovak historians paid increased atten-
tion to documenting the military operations in the East Carpathians, especially the
military engagements occurring within the Carpatho-Dukla operation. This was not
just because the Carpatho-Dukla operation featured the largest Czechoslovak army
to be formed abroad during WWII – the 1st Czechoslovak Army Corps in the USSR,
but the reason was that the military engagements were directly connected with the
Slovak National Uprising, and, most importantly, led to the liberation of Czechoslo-
vakia. Obviously, it may come as no surprise that the Carpatho-Dukla operation was
exploited ideologically by the ruling Communist political power. Moreover, 6 Octo-
ber, the day when the 1st Czechoslovak Army Corps in the USSR entered Slovakia in
the area of the Dukla Pass in 1944, was instituted as the Czechoslovak People’s Army
Day in 1950. 

Following the political and social changes at the end of 1989, the combat activities
in the East Carpathians receded into the background and were marginalized in mili-
tary history research studies, even though it was declared that the period needed to be
‘reviewed’ and cleared of ideological debris. Paradoxically, no specialized publica-
tion on this topic has been released since 1989, however, a few papers have been writ-
ten in an attempt to objectify and extend the knowledge of what happened on the
battlefields of the East Carpathians in the autumn of 1944. However, even these have
been entirely dedicated to the Carpatho-Dukla operation, and, therefore, it is not so
surprising that, nearly after seven decades which separate us from the historic events
themselves, the knowledge of the military campaign in the East Carpathians, includ-
ing that of the analogies with the military operations in the other parts of the Eastern
Front, despite the available resources, is insufficient among the lay public as well as
experts. 

The 1st Czechoslovak Army Corps in the USSR was formed in the spring and sum-
mer of 1944, based on the Memorandum of the People’s Defence Commissariat USSR
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and the Red Army’s General Staff of 10 April 1944. Before being engaged in fight-
ing in the East Carpathians, the 1st Czechoslovak Army Crops in the USSR was com-
prised of the 1st Czechoslovak Independent Brigade, 2nd Czechoslovak Independent
Airborne Brigade, 3rd Czechoslovak Independent Brigade, 1st Czechoslovak Inde-
pendent Tank Brigade, 5th Artillery Regiment, 1st Czechoslovak Fighter Air Regiment,
Engineer Battalion, Signals Battalion, and other combat support and combat service
support units.  

After the request of the 1st Czechoslovak Army Corps Commander General Ján
Kratochvíl, dated as of 27 July 1944, to involve the corps in liberating the Czechoslo-
vak Republic, in connection with the 4th Ukrainian Front’s scheduled offensive cam-
paign via the Carpathian mountain passes towards Humenné, Mukachevo and
Uzhgorod, the corps was re-subordinated to the Ukrainian Front on 31 August. How-
ever, after the rise of the Slovak National Uprising and the decisions of the Soviet
High Command to launch the Carpatho-Dukla operation, it was re-subordinated to the
1st Ukrainian Front and, in the morning of September 7, 1944, it was redeployed in
the forests near Krasná (some 10 km northeast of Krosno) and got ready for an attack.
At that time, the corps’ total manpower was at 14,925 soldiers, another 1,024 per-
sonnel made up a reserve regiment, 365 persons were in the recruiting centre, and 25
personnel were posted to the Czechoslovak military mission in the USSR. Apart from
these, a total of 502 Red Army soldiers served with the Czechoslovak Army Corps. 

Before launching the offensive in the Krosno-Dukla direction, the 1st Czechoslo-
vak Army Corps took its position in the second echelon of the 38th Army. On the sec-
ond day, it was to be engaged alongside the corps-sized units of the 38th Army (25th

Tank Corps and 1st Guard Cavalry Corps) to break through the enemy defences along
the Iwla – Jasionka line. In the early afternoon of September 8, 1944, it began to ad-
vance towards the area of operations, however, it only reached as far as the villages
of Machnówka and Wrocanka, some 10 km northeast of the Polish town of Dukla. In
the early hours of 9 September, it encountered heavy mortar and artillery fire, sus-
taining considerable losses. Despite a series of repeated open confrontations, the corps
units made very little progress between 9 and 10 September. From 12 September, en-
gaging in heavy fighting, they broke through the enemy defences, but it was not until
19 September that they captured Hill 534. The following day, the corps units partic-
ipated in recapturing the town of Dukla and retook the village of Teodorówka.

Also involved in the Carpatho-Dukla operation between 12 and 19 September was
the 2nd Czechoslovak Airborne Brigade, which was engaged on the left flank of the
38th Army within the formation of the 67th Rifle Corps, with the Besko – Sanoczek line
as its point of departure. After capturing Dukla, in their further advance along the
road to the Dukla Pass, forces of the 1st Czechoslovak Army Corps encountered fierce
enemy resistance around Hill 694 – Hyrowa Hora, which was, on 22 September, over-
run by units of the 1st Czechoslovak Independent Brigade, supported by tanks from
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the 1st Czechoslovak Independent Tank Brigade. By the evening of 25 September,
units of the corps reached the road from Iwla to Tylawa near the village of Hyrowa.
The following day, in the morning hours of 26 September, the corps commander re-
ceived orders to redeploy the troops close to the villages of Barwinek and Zyndra-
nowa, where they were to replace the 14th Guard Rifle Division units by 27 September,
and prepare for an offensive in the southern direction via the Dukla Pass.

On 28 – 29 September, infantry brigades of the Czechoslovak Army Corps carried
out intense reconnaissance missions and, on 30 September, backed by the 1st

Czechoslovak Independent Tank Brigade, went on the offensive, capturing a number
of nameless hill-top positions 1 km east of the southern edge of the village of Bar-
winek and Hill 460. In the afternoon, riflemen of the 1st Czechoslovak Brigade entered
the northern section of the forest 400 m northwest from Hill 578, reaching the
Czechoslovak border. However, faced with counterattacks by enemy infantrymen and
pounded by enemy artillery and mortar fire, which continued even on 1 October, they
were pushed back to their original point of departure. 

At this time, units of the 67th Rifle Corps advanced in the direction of Hill 706
Zimny Wierch – Šarbov, where they crossed the Czechoslovak border, upon which the
38th Army Commander gave orders to redeploy units of the 1st Czechoslovak Army
Corps to the 241st Rifle Division’s (67th Rifle Corps) area of operations, from where
they were supposed to mount an attack in the direction of Krajná Porúbka, Krajná
Bystrá, Nižný Komárnik. There, by the evening of 2 October, they assumed an attack
position in the area south and southeast of Zimny Wierch. The 1st Czechoslovak In-
dependent Brigade deployed in a forest northeast of Krajná Porúbka, and the 3rd

Czechoslovak Independent Brigade (its 4th and 5th Battalions) was positioned on the
edge of the forest between Šarbov and Krajná Porúbka. In the early hours of 3 Octo-
ber, infantry units of the corps then went on the offensive in the direction of Krajná
Porúbka, Hill 500, and the forest clearing east of Hill 706. However, no major suc-
cesses were recorded by the evening of 4 October, and the troops were stuck in fight-
ing in the area of Hill 580, the forest east of Hill 706, and the eastern edge of the
forest west of Hill 488. 

Following the orders of the 38th Army Commander, the units redeployed to the area
around the villages of Barwinek and Zyndranow, where they assumed defensive po-
sitions along the line of Barwinek – unnamed hilltops east of the southern edge of Bar-
winek – 200m north of Hills 578 and 573. Then, in the morning of October 6, they
broke the enemy defences in the area of the Dukla Pass, and entered Slovakia, liber-
ating the village of Vyšný Komárnik and advancing towards the northern edge of
Nižný Komárnik. On 7 October, units of the Czechoslovak Army Corps mounted an
offensive in the direction of the southeastern edge of Nižný Komárnik and the east-
ern slopes of Hill Obšár. There, they engaged in fierce fighting until 12 October. Be-
tween 14 and 17 October, the offensive groups of the 1st Czechoslovak Army Corps
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attempted to break through the enemy lines in the direction of Krajná Bystrá – Ko-
rejovce, Hill 430 – Krajná Poľana and Sovárna Mount – Bodružal, however, all their
attacks were fended off by a concentrated barrage of artillery, mortar and infantry
fire.  

After relieving units of the 359th Rifle Division in the area of Medvedie – Vyšná
Písaná, some components of the 1st Czechoslovak Army Corps carried out, from 20
October to the end of the Carpatho-Dukla operation, offensive operations in the for-
est southeast of Nižná Písaná, in the direction of Hill 536 and the northern slopes of
Mount Javíra, which they captured on 26 October. On 28 October, during the last day
of the Carpatho-Dukla operation, they retook the village of Korejovce. From its
launch to the last day of the operation, the 1st Czechoslovak Army Corps conducted
a total of 106 combat operations, assaults and reconnaissance missions, and 212 night
and day reconnaissance missions of the forward edge of the enemy defences. 

At the end of October and during the first half of November 1944, units of the 1st

Czechoslovak Army Corps waged exhaustive battles to capture the village of
Hunkovce, Hills  481 and 471, and an unnamed elevated hill-top position southwest
of Krajná Bystrá. In the second half of November, they fought and captured the road
between Ladomírová – Miroľa.  In the afternoon of November 18, they overran Hills
332 and 471 and captured Hill 532 ‘Obšár’. On 24 November, they took control of
an unnamed hill-top position southeast of Obšár. Subsequently, their next mission
was to conduct operations as part of East Slovakian operation, undertaken by forces
of the 4th Ukrainian Front. Between 26 – 28 November, they pushed the retreating
enemy troops in the direction of Bodružal – Gribov – Vislava – Stročín and along the
road linking the villages of Bodružal – Miroľa – Bukovce – Stropkov. By the evening
of 27 November, they liberated Stročín and, in the early morning hours of the fol-
lowing day, also Stropkov. During December 1944 they assumed defensive positions
in the upper parts of the Ondava river. 

Translated by Ľubomír ONDRUŠ
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